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Apresentação
A Secretaria Estadual de Saúde apresenta o Plano Estadual de Saúde 2016-2019,
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞƚƌĂĚƵǌĂƐĚĞĨŝŶŝĕƁĞƐĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƐĂƷĚĞŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŐĂƷĐŚŽĞĞǆƉůŝĐŝƚĂ
as diretrizes, objetivos e as metas para as ações e serviços de saúde, para o período.
O presente Plano é mais um passo para efetivar a construção do Sistema Único
de Saúde no Rio Grande do Sul fundamentado no fortalecimento do Planejamento RegioŶĂů͕ĚĂƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂă^ĂƷĚĞĞĚĂƐZĞĚĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůă^ĂƷĚĞ͘
É nossa obrigação consolidar os avanços e conquistas feitas pelo Estado e pelos
ϰϵϳŵƵŶŝĐşƉŝŽƐŐĂƷĐŚŽƐ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ŶƵŵ^h^ĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͘
Este plano é o resultado do trabalho articulado entre os técnicos dos diferentes
ƐĞƚŽƌĞƐĞſƌŐĆŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽĚĂ^ĂƷĚĞĞŐĞƐƚŽƌĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĐŽŵ
participação e aprovação do Conselho Estadual de Saúde. Assim, esperamos a sua ampla
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞŶŽƚĞƌƌŝƚſrio gaúcho. O Plano Estadual de Saúde, com suas diretrizes, objetivos e metas tem por
finalidade ser o guia para os gestores na busca contínua da melhoria da atenção à saúde
pública de todos os Gaúchos.

João Gabbardo dos Reis
Secretário de Estado da Saúde
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Introdução
O Plano Estadual de Saúde (PES) 2016-2019 é o principal instrumento de planejaŵĞŶƚŽĚĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^ͿĞƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽŽƌŝĞŶƚĂƌ
as políticas públicas no período, com base nas necessidades de saúde da população gaúĐŚĂĞŶŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂƷĚĞͲĚŽĞŶĕĂ͘ƉĂƌƚŝƌĚĂĂŶĄůŝƐĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĚĂ͕ĨŽƌĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ͕ŽďũĞƚŝǀŽƐĞ
metas a serem alcançados no referido período e identificada a estratégia para o monitoƌĂŵĞŶƚŽĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐŵĞƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂů͘
O presente documento é mais um passo para avançar na construção de um Sistema Único de Saúde de qualidade no Rio Grande do Sul. Os pressupostos que embasaram
sua elaboração levaram em conta as mudanças na legislação ocorridas nos últimos anos,
o fortalecimento do Planejamento Regional através do trabalho das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e a indução da Atenção Primária à Saúde (APS) como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS).
Sua elaboração foi coordenada pelo Grupo de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação;'dWDͿ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞſƌŐĆŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĚĂ
SES/RS. O Conselho Estadual de Saúde (CES/RS) participou dos debates e suas contribuições foram incorporadas ao documento.
Destaca-se na construção deste documento e no planejamento da gestão estadual a centralidade da base territorial das Regiões de Saúde como forma de garantir a
integralidade das ações e serviços para a população. O Decreto n° 7.508 de 2011 estaďĞůĞĐĞƵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞƐƐĞƐĞƐƉĂĕŽƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂ
ĂŶĄůŝƐĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞĞƉĂƌĂŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ
instalada, produção de serviços e fluxo de acesso, além do princípio de planejamento
ascendente e integrado. No Rio Grande do Sul, o processo de regionalização resultou no
estabelecimento de 30 Regiões de Saúde (Resolução CIB/RS nº 555/2012, alterada pela
ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶΣϰϵϵͬϮϬϭϰͿ͘ƐƐĂĨŽƌŵĂĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĨŽŝďĂƐĞƉĂƌĂĂƐ
ĂŶĄůŝƐĞƐĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ƌĞĨůĞƚŝŶĚŽŽƐĂǀĂŶĕŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĂ^^ͬZ^
ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂƐĂŶĄůŝƐĞƐƉĂƌƚĞŵĚĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĞǆplicitar as diferenças regionais encontradas no estado, visando a construção de políticas
de saúde com equidade.
KWůĂŶŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĂƷĚĞϮϬϭϲͲϮϬϭϵĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵPortaria
GM/MS nº 2.135 de 2013͕ƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŶŽ^h^͘ƐƐŝŵ͕ŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞĚŝǀŝĚĞĞŵƚƌġƐĐĂƉşƚƵůŽƐ͗ŽƉƌŝŵĞŝƌŽƚƌĂƚĂĚĂĂŶĄůŝƐĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĚĂƐĂƷĚĞĚŽ
estado; o segundo contém as diretrizes, objetivos e metas para o período e, por fim, o terceiro capítulo dispõe sobre o método de monitoramento e avaliação das ações propostas.
Na análise situacional buscou-se desenhar o retrato da saúde no estado. Na primeira e segunda parte, são analisados dados que permitem identificar e priorizar os problemas de saúde no estado, orientando a definição das medidas a serem implementadas. Na terceira parte, apresenta-se a caracterização e as especificidades de cada Região
de saúde, material que foi produzido pelos Grupos de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação Regionais, reforçando a noção de planejamento regional adotada
pela gestão.
No que se refere às necessidades de saúde da população͕ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĂĂŶĄůŝƐĞ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕
ĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐͬƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐ͘ŽŵǀŝƐƚĂƐĂĂŶĂůŝƐĂƌŽƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĞĐŽŶ-
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dicionantes da saúde da população, foi utilizado o Modelo de Dahlgren e Whitehead.
ƉſƐ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŽƉĞƌĨŝůĚĞŵŽƌďŝŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚŽĞƐƚĂĚŽĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
de saúde de grupos populacionais de maior vulnerabilidade social.
O primeiro capítulo traz também uma parte relativa à estrutura e organização
das Redes de Atenção à Saúde (RAS). A proposta das redes visa superar a fragmentação
do sistema, através de arranjos organizativos das ações e serviços de diferentes densidaĚĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉŽŝŽ͕ůŽŐşƐƚŝĐŽƐĞĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͕
ƚĞŶĚŽĂƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂă^ĂƷĚĞĐŽŵŽĐĞŶƚƌŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞĞŽƌĚĞŶĂĚŽƌĂ
do cuidado. Assim, dados sobre a estrutura do sistema, cobertura das ações e serviços
e lacunas assistenciais serão analisadas a partir dos componentes das RAS. Além disso,
ĚĞƐƚĂĐĂŵͲƐĞŽƐƉŽŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĚĂƐƌĞĚĞƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐDĂƚĞƌŶŽͲ/ŶĨĂŶƚŝů͕hƌŐġŶĐŝĂĞ
Emergência, Cuidados à Pessoa com Deficiências, Psicossocial e Condições Crônicas.
O segundo capítulo dispõe sobre as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽ͘ůĠŵĚĞƉƌŝŽƌŝǌĂƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐŶĂĂŶĄůŝƐĞƐŝƚƵacional, as medidas estabelecidas foram compatibilizadas com o Plano Plurianual (PPA)
ϮϬϭϲͲϮϬϭϵĞĐŽŵŽDĂƉĂƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;ƋƵĞƐĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂƉĄŐŝŶĂĂƐĞŐƵŝƌͿ͕ǀŝƐĂŶĚŽŚĂƌŵŽŶŝǌĂƌŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƐĞƚŽƌŝĂůĚĂƐĂƷĚĞĐŽŵ
o planejamento geral do governo. Neste capítulo, também foram incorporadas as propostas da 7ª Conferência Estadual de Saúde, realizada em setembro de 2015. Estas metas foram discutidas com as Coordenadorias Regionais de Saúde, visando considerar as
metas regionais e promover a equidade inter-regional no estado do Rio Grande do Sul.
O terceiro e último capítulo versa sobre o Monitoramento e Avaliação das ações
propostas neste documento, visando à institucionalização e transparência do processo
ĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚĂƐƉĞƌĂŶƚĞŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐ͕ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĞƵƐƵĄƌŝŽƐĚŽ^h^͘^ĆŽĞǆƉůŝcitados os critérios para seu acompanhamento pela gestão, controle social e população
em geral, apontando os instrumentos que serão utilizados. Dado o esforço em caracterizar a situação de saúde em cada Região de saúde, é importante que os resultados seũĂŵŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐĞĂǀĂůŝĂĚŽƐƚĂŵďĠŵŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐŽŵŝƐƐƁĞƐ/ŶƚĞƌŐĞƐƚŽƌĞƐZĞŐŝŽŶĂŝƐ
(CIR), a fim de construir efetivamente a cultura da Região de saúde no estado.
ŵ ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ͕ Ğŵ WůĞŶĄƌŝĂ ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ Ž ŽŶƐĞůŚŽ ƐƚĂĚƵĂů ĚĞ ^ĂƷĚĞ ĚŽ
Estado do Rio Grande do Sul aprovou o PES 2016-2019 através da Resolução CES/RS nº
ϭϭͬϮϬϭϲ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂŶŽƐŝƚĞĚŽ^фǁǁǁ͘ĐĞƐ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

23

Figura 1. Mapa Estratégico da Secretaria Estadual da Saúde.
Missão

ŽŽƌĚĞŶĂƌĂƉŽůşƟĐĂĚĞƐĂƷĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚŽ^h^

Visão

^ĞƌƵŵĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽŝŶŽǀĂĚŽƌĂ͕ĐŽŵŐĞƐƚĆŽĚĞĞǆĐĞůġŶĐŝĂ͕ƋƵĞ
atenda às necessidades de saúde da população até 2030

Valores

ƟĐĂdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂŽŵƉĞƚġŶĐŝĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ
Reduzir a morbimortalidade
ĚĞĐĂƵƐĂƐĞǀŝƚĄǀĞŝƐ
ŵĂƚĞƌŶĂĞŝŶĨĂŶƟů

Resultados para
a Sociedade

Reduzir a morbimortalidade
por causas externas

Processo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

WĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
de Gestão

•
•

WĞƌƐƉĞĐƟǀĂ
Financeira

•
•
•
•

Reduzir a mortalidade
prematura por
complicações de
ĚŽĞŶĕĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐ͕
ĐĂƌĚŝŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝĂƐ
e diabetes

Propiciar maior
ůŽŶŐĞǀŝĚĂĚĞƐĂƵĚĄǀĞů

DĞůŚŽƌĂƌĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽĚŽƐ
ƵƐƵĄƌŝŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽ^h^

Implementar Redes de Atenção à Saúde
&ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂW^ĐŽŵŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĂĚŽƵŝĚĂĚŽ
&ŽƌƚĂůĞĐĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƷĚĞ
/ŶƐƟƚƵŝƌĂWŽůşƟĐĂƉĂƌĂƚĞŶĕĆŽŵďƵůĂƚŽƌŝĂůƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĂƐZ^
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂWŽůşƟĐĂĚĞƚĞŶĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĂƐZ^͕ĚĞĮŶŝŶĚŽŽƉĂƉĞůĚŽƐ
ŚŽƐƉŝƚĂŝƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽůŽĐŽƌƌĞŐŝŽŶĂů
YƵĂůŝĮĐĂƌĂWŽůşƟĐĂĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƟĐĂ
'ĂƌĂŶƟƌĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞŶĂZ^
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂWŽůşƟĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽ
Organizar os sistemas de apoio às Redes de Atenção à Saúde
» YƵĂůŝĮĐĂƌŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞ͕ĚŝƐƐĞŵŝŶĂĕĆŽĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽ
de dados
» Implementar tecnologias e ferramentas para a gestão da clínica
» /ŶǀĞƐƟƌŶĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ^^ƉĂƌĂĨĂǌĞƌĨƌĞŶƚĞăƐƐƵĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ
» ƐƚƌƵƚƵƌĂƌŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂŚĞŵŽƌƌĞĚĞĞůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞƐĂƷĚĞ
pública
Promover a mudança de cultura organizacional visando a implantação das Redes de
Atenção à Saúde
» DŽĚĞƌŶŝǌĂƌŽŽƌŐĂŶŽŐƌĂŵĂĞĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂƌŽƐŇƵǆŽƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĂ^^
» &ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĞ͕ĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŽƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĞƟǀŽŶĂ^^
» /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂWŽůşƟĐĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚŽdƌĂďĂůŚŽ
» /ŶĐĞŶƟǀĂƌĂŝŶƚĞƌƐĞƚŽƌŝĂůŝĚĂĚĞĐŽŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐĞŶĆŽŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ
» &ŽƌƚĂůĞĐĞƌŽƉĂƉĞůƌĞŐƵůĂĚŽƌĚŽƐƚĂĚŽ
&ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂWŽůşƟĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽĞĚƵĐĂĕĆŽWĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐZ^͕
com ênfase na gestão
YƵĂůŝĮĐĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
» /ŶĐĞŶƟǀĂƌĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƐŽĐŝĂů
» &ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂ/ZĞŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵĂĐƌŽƌƌĞŐŝŽŶĂů
» &ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂŽƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^ĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĂƟƐĨĂĕĆŽ
ĚŽƵƐƵĄƌŝŽ
» /ŶƐƟƚƵŝƌĂƉƌĄƟĐĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĐŽŵġŶĨĂƐĞŶĂŐĞƐƚĆŽ
ƵŵƉƌŝƌŽƐϭϮйŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ>ϭϰϭͬϮϬϭϮ
Aprimorar os mecanismos de monitoramento e execução do gasto público
ůŽĐĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƷĚĞǀŝƐĂŶĚŽƌĞĚƵǌŝƌĂƐ
desigualdades regionais
Implementar estratégias de captação de recursos nacionais e internacionais

Região 4 - Belas Praias

Região 3 - Fronteira Oeste
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Organização da Saúde no Território Gaúcho
A Região de SaúdeĠƵŵĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽĐŽŶƚşŶƵŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌĂŐƌƵƉĂŵĞŶto de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com
a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços
de saúde (Decreto nº 7508/2011). A organização da Rede de Atenção à Saúde exige a
ĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕ƋƵĞŝŵƉůŝĐĂŶĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚŽƐƐĞƵƐůŝŵŝƚĞƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐĞƐƵĂ
ƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŶŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƌŽůĚĞĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐŽĨĞƌƚĂĚŽƐŶĞƐƚĞƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͘
O Rio Grande do Sul possui 30 Regiões de Saúde e elas são a base para o planejamento
em saúde. As Coordenadorias Regionais de Saúde;Z^ͿƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽƉůĂŶĞũĂmento, acompanhamento e gerenciamento das ações e serviços de saúde em determiŶĂĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͕ƚĞŶĚŽƉŽƌŽďũĞƚŝǀŽĂƉŽŝĂƌƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐůŽĐĂŝƐĞƌĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ƐĂƷĚĞ͘KZ^ĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽƉŽůşƚŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵϭϵZ^͘ƐƚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂŐƌƵpadas, formam sete Macrorregiões de Saúde, as quais visam garantir uma organização
ƉĂƌĂĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ͕ĂƉŽŝŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘EĞƐsas Macrorregiões estão inseridos hospitais de referência macrorregional, com capacidade de atender os casos mais complexos.
Figura 2. Mapa das Macrorregiões e Regiões de Saúde do Rio Grande do Sul.
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Figura 3. Macrorregiões de Saúde, Coordenadorias Regionais
de Saúde, Regiões de Saúde e Municípios, RS.

Centro-Oeste

Macrorregião
de Saúde

Coordenadoria
Regional de
Saúde

Região de Saúde

Metropolitana

1ª CRS

2ª CRS

R1 - Verdes
Campos

435.021

R2 - Entre-Rios

ĂĐĞƋƵŝ͕ĂƉĆŽĚŽŝƉſ͕/ƚĂĐƵƌƵďŝ͕:ĂŐƵĂƌŝ͕:Ăƌŝ͕DĂƚĂ͕
EŽǀĂƐƉĞƌĂŶĕĂĚŽ^Ƶů͕^ĂŶƟĂŐŽ͕^ĆŽ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞƐƐŝƐ͕
^ĆŽsŝĐĞŶƚĞĚŽ^ƵůĞhŶŝƐƚĂůĚĂ

127.574

ZϯͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂ
Oeste

Alegrete͕ĂƌƌĂĚŽYƵĂƌĂş͕/ƚĂƋƵŝ͕DĂĕĂŵďĂƌĄ͕DĂŶŽĞů
sŝĂŶĂ͕YƵĂƌĂş͕ZŽƐĄƌŝŽĚŽ^Ƶů͕^ĂŶƚĂDĂƌŐĂƌŝĚĂĚŽ^Ƶů͕
^ĂŶƚΖŶĂĚŽ>ŝǀƌĂŵĞŶƚŽ͕^ĆŽ'ĂďƌŝĞůĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

476.748

R6 - Vale do
Paranhana Costa
da Serra

ĂŵďĂƌĄĚŽ^Ƶů͕/ŐƌĞũŝŶŚĂ͕WĂƌŽďĠ͕ZŝŽǌŝŶŚŽ͕ZŽůĂŶƚĞ͕^ĆŽ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞWĂƵůĂ͕dĂƋƵĂƌĂĞdƌġƐŽƌŽĂƐ

225.321

R7 - Vale dos
Sinos

ƌĂƌŝĐĄ͕ĂŵƉŽŽŵ͕ŽŝƐ/ƌŵĆŽƐ͕ƐƚąŶĐŝĂsĞůŚĂ͕
/ǀŽƟ͕>ŝŶĚŽůĨŽŽůůŽƌ͕DŽƌƌŽZĞƵƚĞƌ͕EŽǀĂ,Ăƌƚǌ͕EŽǀŽ
Hamburgo, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do
Herval, São José do Hortêncio, São Leopoldo e Sapiranga

799.530

R8 - Vale do Caí
Metropolitana

Barão, Brochier, Canoas, Capela de Santana, Esteio,
,ĂƌŵŽŶŝĂ͕DĂƌĂƚĄ͕DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ͕EŽǀĂ^ĂŶƚĂZŝƚĂ͕WĂƌĞĐŝ
Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da
^ĞƌƌĂ͕^ĆŽ^ĞďĂƐƟĆŽĚŽĂş͕^ĂƉƵĐĂŝĂĚŽ^Ƶů͕dĂďĂş͕
Triunfo e Tupandi

756.735

R9 - Carbonífera/
Costa Doce

Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra
ĚŽZŝďĞŝƌŽ͕ƵƟĄ͕ĂŵĂƋƵĆ͕ĞƌƌŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕
ŚĂƌƋƵĞĂĚĂƐ͕ŚƵǀŝƐĐĂ͕Žŵ&ĞůŝĐŝĂŶŽ͕ůĚŽƌĂĚŽĚŽ^Ƶů͕
'ĞŶĞƌĂůąŵĂƌĂ͕'ƵĂşďĂ͕DĂƌŝĂŶĂWŝŵĞŶƚĞů͕DŝŶĂƐĚŽ
>ĞĆŽ͕^ĆŽ:ĞƌƀŶŝŵŽ͕^ĞŶƟŶĞůĂĚŽ^Ƶů͕^ĞƌƚĆŽ^ĂŶƚĂŶĂĞ
Tapes

403.907

R10 - Capital/
Vale do Gravataí

Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre
e Viamão

2.332.576

R4 - Belas Praias

ƌƌŽŝŽĚŽ^Ăů͕ĂƉĆŽĚĂĂŶŽĂ͕ŽŵWĞĚƌŽĚĞůĐąŶƚĂƌĂ͕
/ƚĂƟ͕DĂŵƉŝƚƵďĂ͕DĂƋƵŝŶĠ͕DŽƌƌŝŶŚŽƐĚŽ^Ƶů͕dĞƌƌĂĚĞ
ƌĞŝĂ͕dŽƌƌĞƐ͕dƌġƐĂĐŚŽĞŝƌĂƐ͕dƌġƐ&ŽƌƋƵŝůŚĂƐĞyĂŶŐƌŝͲůĄ

148.751

R5 - Bons Ventos

ĂůŶĞĄƌŝŽWŝŶŚĂů͕ĂƉŝǀĂƌŝĚŽ^Ƶů͕ĂƌĂĄ͕ŝĚƌĞŝƌĂ͕/ŵďĠ͕
Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da
Patrulha, Tavares e Tramandaí

218.625

R12 - Portal das
Missões

Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, Cruz
Alta͕&ŽƌƚĂůĞǌĂĚŽƐsĂůŽƐ͕/ďŝƌƵďĄ͕:ĂĐƵŝǌŝŶŚŽ͕YƵŝŶǌĞ
de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa
ĄƌďĂƌĂĚŽ^Ƶů͕^ĞůďĂĐŚĞdƵƉĂŶĐŝƌĞƚĆ͘

156.494

R11 - Sete Povos
das Missões

Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Entre-Ijuís, Eugênio de
Castro, Dezesseis de Novembro, Garruchos, Guarani das
DŝƐƐƁĞƐ͕DĂƚŽYƵĞŝŵĂĚŽ͕WŝƌĂƉſ͕WŽƌƚŽyĂǀŝĞƌ͕ZŽůĂĚŽƌ͕
Roque Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo,
Santo Antônio das Missões, São Borja, São Luiz Gonzaga,
^ĆŽDŝŐƵĞůĚĂƐDŝƐƐƁĞƐ͕^ĆŽEŝĐŽůĂƵ͕^ĆŽWĞĚƌŽĚŽƵƟĄ͕
^ĞƚĞĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽ͕hďŝƌĞƚĂŵĂ͕sŝƚſƌŝĂĚĂƐDŝƐƐƁĞƐ

292.789

18ª CRS

Missioneira

9ª CRS

12ª CRS

População
2014

ŐƵĚŽ͕ŝůĞƌŵĂŶĚŽĚĞŐƵŝĂƌ͕ŽŶĂ&ƌĂŶĐŝƐĐĂ͕&ĂǆŝŶĂů
ĚŽ^ŽƚƵƌŶŽ͕&ŽƌŵŝŐƵĞŝƌŽ͕/ƚĂĂƌĂ͕/ǀŽƌĄ͕:ƷůŝŽĚĞĂƐƟůŚŽƐ͕
Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos,
ZĞƐƟŶŐĂ^ĞĐĂ͕Santa Maria͕^ĆŽDĂƌƟŶŚŽĚĂ^ĞƌƌĂ͕^ĆŽ
Pedro do Sul, São João do Polêsine, São Sepé, Silveira
DĂƌƟŶƐ͕dŽƌŽƉŝĞsŝůĂEŽǀĂĚŽ^Ƶů

4º CRS

10ª CRS

Município
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ZϭϰͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂ
Noroeste

ůĞĐƌŝŵ͕ůĞŐƌŝĂ͕ŽĂǀŝƐƚĂĚŽƵƌŝĐĄ͕ĂŵƉŝŶĂƐĚĂƐ
DŝƐƐƁĞƐ͕ąŶĚŝĚŽ'ŽĚſŝ͕ŽƵƚŽƌDĂƵƌşĐŝŽĂƌĚŽƐŽ͕
'ŝƌƵĄ͕,ŽƌŝǌŽŶƟŶĂ͕/ŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕EŽǀĂĂŶĚĞůĄƌŝĂ͕
EŽǀŽDĂĐŚĂĚŽ͕WŽƌƚŽ>ƵĐĞŶĂ͕WŽƌƚŽDĂƵĄ͕WŽƌƚŽsĞƌĂ
Cruz, Santa Rosa͕^ĂŶƚŽƌŝƐƚŽ͕^ĆŽ:ŽƐĠĚŽ/ŶŚĂĐŽƌĄ͕^ĆŽ
WĂƵůŽĚĂƐDŝƐƐƁĞƐ͕^ĞŶĂĚŽƌ^ĂůŐĂĚŽ&ŝůŚŽ͕dƌġƐĚĞDĂŝŽ͕
Tucunduva e Tuparendi

232.754

R13 - Região da
Diversidade

Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Campo Novo,
ĂƚƵşƉĞ͕ŽƌŽŶĞůĂƌƌŽƐ͕ŚŝĂƉĞƩĂ͕ŽŶĚŽƌ͕ƌŝƐƐŝƵŵĂů͕
,ƵŵĂŝƚĄ͕Ijuí͕/ŶŚĂĐŽƌĄ͕:ſŝĂ͕EŽǀĂZĂŵĂĚĂ͕WĂŶĂŵďŝ͕
WĞũƵĕĂƌĂ͕^ĂŶƚŽƵŐƵƐƚŽ͕^ĆŽDĂƌƟŶŚŽ͕^ĆŽsĂůĠƌŝŽĚŽ
Sul e Sede Nova

231.229

R17 - Região do
Planalto

Almirante Tamandaré do Sul, Camargo, Carazinho, Casca,
Ciríaco, Coqueiros do Sul, Coxilha, David Canabarro,
ƌŶĞƐƟŶĂ͕'ĞŶƟů͕>ĂŐŽĂĚŽƐdƌġƐĂŶƚŽƐ͕DĂƌĂƵ͕DĂƚŽ
Castelhano, Montauri, Muliterno, Não-Me-Toque,
Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada, Passo Fundo, Pontão,
Santo Antônio do Palma, Santo Antônio do Planalto, São
ŽŵŝŶŐŽƐĚŽ^Ƶů͕^ĞƌĂĮŶĂŽƌƌġĂ͕^ĞƌƚĆŽ͕sĂŶŝŶŝ͕sŝĐƚŽƌ
'ƌĂĞī͕sŝůĂDĂƌŝĂ

403.557

R18 - Região das
ƌĂƵĐĄƌŝĂƐ

Água Santa, André da Rocha, Barracão, Cacique Doble,
ĂƉĆŽŽŶŝƚŽĚŽ^Ƶů͕ĂƐĞŝƌŽƐ͕/ďŝĂĕĄ͕/ďŝƌĂŝĂƌĂƐ͕
>ĂŐŽĂsĞƌŵĞůŚĂ͕DĂǆŝŵŝůŝĂŶŽĚĞůŵĞŝĚĂ͕WĂŝŵ&ŝůŚŽ͕
Machadinho, Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo
ǆƉĞĚŝƚŽĚŽ^Ƶů͕^ĆŽ:ŽĆŽĚĂhƌƟŐĂ͕^ĆŽ:ŽƐĠĚŽKƵƌŽ͕
dĂƉĞũĂƌĂ͕dƵƉĂŶĐŝĚŽ^ƵůĞsŝůĂ>ąŶŐĂƌŽ

133.367

R19 - Região do
Botucaraí

Alto Alegre, Arvorezinha, Barros Cassal, Campos Borges,
ƐƉƵŵŽƐŽ͕&ŽŶƚŽƵƌĂyĂǀŝĞƌ͕/ďŝƌĂƉƵŝƚĆ͕/ƚĂƉƵĐĂ͕>ĂŐŽĆŽ͕
Mormaço, Soledade, Tapera, Tio Hugo e Tunas

119.545

R16 - Alto
hƌƵŐƵĂŝ'ĂƷĐŚŽ

ƌĂƟďĂ͕ƵƌĞĂ͕ĂƌĆŽĚĞŽƚĞŐŝƉĞ͕ĂƌƌĂĚŽZŝŽǌƵů͕
Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos
'ŽŵĞƐ͕ĞŶƚĞŶĄƌŝŽ͕ŚĂƌƌƵĂ͕ƌƵǌĂůƚĞŶƐĞ͕ŶƚƌĞZŝŽƐ
do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação,
&ĂǆŝŶĂůǌŝŶŚŽ͕&ůŽƌŝĂŶŽWĞŝǆŽƚŽ͕'ĂƵƌĂŵĂ͕'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐ͕
/ƉŝƌĂŶŐĂĚŽ^Ƶů͕/ƚĂƟďĂĚŽ^Ƶů͕:ĂĐƵƟŶŐĂ͕DĂƌĐĞůŝŶŽ
Ramos, Mariano Moro, Nonoai, Paulo Bento, Ponte Preta,
YƵĂƚƌŽ/ƌŵĆŽƐ͕ZŝŽĚŽƐ1ŶĚŝŽƐ͕^ĆŽsĂůĞŶƟŵ͕^ĞǀĞƌŝĂŶŽ
de Almeida, Três Arroios e Viadutos

238.237

R20 - Rota da
Produção

ĂƌƌĂ&ƵŶĚĂ͕ŽĂsŝƐƚĂĚĂƐDŝƐƐƁĞƐ͕ƌĂŐĂ͕ĞƌƌŽ'ƌĂŶĚĞ͕
ŚĂƉĂĚĂ͕ŽŶƐƚĂŶƟŶĂ͕ŽƌŽŶĞůŝĐĂĐŽ͕ŽŝƐ/ƌŵĆŽƐ
das Missões, Engenho Velho, Gramado dos Loureiros,
:ĂďŽƟĐĂďĂ͕>ĂũĞĂĚŽĚŽƵŐƌĞ͕DŝƌĂŐƵĂş͕EŽǀĂŽĂsŝƐƚĂ͕
EŽǀŽĂƌƌĞŝƌŽ͕EŽǀŽyŝŶŐƵ͕Palmeira das Missões,
ZĞĚĞŶƚŽƌĂ͕ZŽŶĚĂůƚĂ͕ZŽŶĚŝŶŚĂ͕^ĂŐƌĂĚĂ&ĂŵşůŝĂ͕^ĆŽ
José das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Três
Palmeiras e Trindade do Sul

166.764

R15 - Caminho
das Águas

ůƉĞƐƚƌĞ͕ŵĞƟƐƚĂĚŽ^Ƶů͕ĂƌƌĂĚŽ'ƵĂƌŝƚĂ͕Žŵ
Progresso, Caiçara, Cristal do Sul, Derrubadas, Erval Seco,
Esperança do Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Liberato
^ĂůǌĂŶŽ͕EŽǀŽdŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕WĂůŵŝƟŶŚŽ͕WŝŶŚĂů͕WŝŶŚĞŝƌŝŶŚŽ
do Vale, Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, Taquaruçu Do
Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos,
Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha

191.333

Missioneira

14ª CRS

17ª CRS

Norte

6ª CRS

11ª CRS

15ª CRS

19ª CRS
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R23 - Caxias e
Hortências

Canela, Caxias do Sul, Gramado, Linha Nova, Nova
WĞƚƌſƉŽůŝƐĞWŝĐĂĚĂĂĨĠ

R24 - Campos de
Cima da Serra

Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Jaquirana,
Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da
Serra, São José dos Ausentes e Vacaria

R25 - Vinhedos e
Basalto

Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa,
ŽƌŽŶĞůWŝůĂƌ͕ŽƟƉŽƌĆ͕&ĂŐƵŶĚĞƐsĂƌĞůĂ͕'ĂƌŝďĂůĚŝ͕
'ƵĂďŝũƵ͕'ƵĂƉŽƌĠ͕DŽŶƚĞĞůŽĚŽ^Ƶů͕EŽǀĂƌĂĕĄ͕EŽǀĂ
ĂƐƐĂŶŽ͕EŽǀĂWƌĂƚĂ͕WĂƌĂŝ͕WƌŽƚĄƐŝŽůǀĞƐ͕^ĂŶƚĂdĞƌĞǌĂ͕
^ĆŽ:ŽƌŐĞ͕hŶŝĆŽĚĂ^ĞƌƌĂ͕sĞƌĂŶſƉŽůŝƐ͕sŝůĂ&ůŽƌĞƐ͕sŝƐƚĂ
Alegre do Prata

298.581

ZϮϲͲhǀĂĞsĂůĞ

ůƚŽ&Ğůŝǌ͕ŶƚƀŶŝŽWƌĂĚŽ͕ŽŵWƌŝŶĐşƉŝŽ͕&ĂƌƌŽƵƉŝůŚĂ͕
&Ğůŝǌ͕&ůŽƌĞƐĚĂƵŶŚĂ͕/Ɖġ͕EŽǀĂWĄĚƵĂ͕EŽǀĂZŽŵĂĚŽ
Sul, São Marcos, São Vendelino e Vale Real

180.346

3ª CRS

R21 - Região Sul

ŵĂƌĂů&ĞƌƌĂĚŽƌ͕ƌƌŽŝŽĚŽWĂĚƌĞ͕ƌƌŽŝŽ'ƌĂŶĚĞ͕
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Cristal, Herval,
:ĂŐƵĂƌĆŽ͕DŽƌƌŽZĞĚŽŶĚŽ͕WĞĚƌĂƐůƚĂƐ͕WĞĚƌŽKƐſƌŝŽ͕
Pelotas͕WŝŶŚĞŝƌŽDĂĐŚĂĚŽ͕WŝƌĂƟŶŝ͕ZŝŽ'ƌĂŶĚĞ͕^ĂŶƚĂ
sŝƚſƌŝĂĚŽWĂůŵĂƌ͕^ĂŶƚĂŶĂĚĂŽĂsŝƐƚĂ͕^ĆŽ:ŽƐĠĚŽ
Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu

879.864

7ª CRS

R22 - Pampa

ĐĞŐƵĄ͕Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e
Lavras do Sul

189.638

8ª CRS

R27 - Jacuí
Centro

Arroio do Tigre, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Cerro
Branco, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, Ibarama,
Lagoa Bonita do Sul, Novo Cabrais, Passa Sete, Segredo e
Sobradinho

206.937

13ª CRS

R28 - Vale do Rio
Pardo

ĂŶĚĞůĄƌŝĂ͕'ƌĂŵĂĚŽyĂǀŝĞƌ͕,ĞƌǀĞŝƌĂƐ͕DĂƚŽ>ĞŝƚĆŽ͕
Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa
Cruz do Sul͕^ŝŶŝŵďƵ͕sĂůĞsĞƌĚĞ͕sĂůĞĚŽ^Žů͕sĞŶąŶĐŝŽ
Aires e Vera Cruz

343.858

R29 - Vales e
Montanhas

Anta Gorda, Arroio do Meio, Boqueirão do Leão, Canudos
do Vale, Capitão, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois
>ĂũĞĂĚŽƐ͕ŽƵƚŽƌZŝĐĂƌĚŽ͕ŶĐĂŶƚĂĚŽ͕&ŽƌƋƵĞƟŶŚĂ͕
/ůſƉŽůŝƐ͕Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova
ƌĠƐĐŝĂ͕WŽƵƐŽEŽǀŽ͕WƌŽŐƌĞƐƐŽ͕WƵƟŶŐĂ͕ZĞůǀĂĚŽ͕
Roca Sales, Santa Clara do Sul, São José do Herval, São
sĂůĞŶƟŵĚŽ^Ƶů͕^ĠƌŝŽ͕dƌĂǀĞƐƐĞŝƌŽ͕sĞƐƉĂƐŝĂŶŽŽƌƌĞĂ

219.296

R30 - Vale da Luz

ŽŵZĞƟƌŽĚŽ^Ƶů͕ŽůŝŶĂƐ͕ƐƚƌĞůĂ͕&ĂǌĞŶĚĂsŝůĂŶŽǀĂ͕
Imigrante, Paverama, Poço das Antas, Taquari, Teutônia,
tĞƐƞĄůŝĂ

124.614

5ª CRS

Vales

Sul

Serra
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16ª CRS

574.115

99.168

RS

11.207.274

&ŽŶƚĞ͗^^dW>Eͬ^^ͬZ^͖/'

ΎKƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞŵŶĞŐƌŝƚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϯĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵăƐĞĚĞĚĂZ^͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽŵƵŶŝĐşƉŝŽ
sede da 1ª e da 2ª CRS é Porto Alegre.

Região 5 - Bons Ventos

Região 6 - Vale do Paranhana e Costa Serra

Situacional
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1. Necessidades de Saúde da População
ϭ͘ϭ͘WĂŶŽƌĂŵĂĞŵŽŐƌĄĮĐŽ
A população do Rio Grande do Sul estimada pelo IBGE para o ano de 2015 é
de 11.247.972, e projeta-se um aumento populacional de 554.043 habitantes, o que representa 4,9% de aumento em relação ao Censo de 2010. As cinco Regiões de Saúde
com a maior população são: R10 (2.332.754 habitantes), R21 (879.864), R7 (799.530), R8
(756.735) e R23 (574.115), as quais perfazem 47,7% do total populacional.
A população urbana é de 85,1% e a população rural é de 14,9% (IBGE, 2010), com
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϰϮŚĂďŝƚĂŶƚĞƐͬŬŵϮ͘ƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŵŵĂŝŽƌĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ;ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐͬŬŵϮͿƐĆŽZϭϬ;ϴϭϮͿ͕Zϳ;ϱϵϰͿ͕Zϴ;ϮϴϭͿ͕ZϮϯ;ϮϮϱͿĞZϯϬ;ϵϱͿĞ
ĂƐĐŽŵŵĞŶŽƌĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂƐĆŽZϮ;ϵͿZϮϰ;ϭϬͿĞZϯĞZϮϮ;ϭϮͿ;&ͬZ^͕ϮϬϭϰͿ͘
Treze Regiões de Saúde têm mais de 80% da população vivendo no perímetro
urbano, sendo que a R15 apresenta o menor grau de urbanização (55,3%) e a R10 o maior
grau (98,6%).
Figura 4. Distribuição da população por faixa etária
e gênero, RS, anos 1970, 2010 e 2030.

&ŽŶƚĞĚŽƐĚĂĚŽƐďƌƵƚŽƐ͗/';ĞŶƐŽĞŵŽŐƌĄĮĐŽϭϵϳϬĞWƌŽũĞĕƁĞƐ
WŽƉƵůĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂϮϬϭϬĞϮϬϯϬͿ͖ůĂďŽƌĂĕĆŽ͗EWͬ&

De 1970 a 2010 houve decréscimo do número de nascimentos e aumento da população acima de 60 anos. Projeções para 2030 apontam um processo de envelhecimenƚŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞĂƉŝƌąŵŝĚĞĞƚĄƌŝĂƐĞĂƉƌŽǆŝŵĂƌĄĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƉĂşƐĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ
;&ŝŐƵƌĂϰͿ͘
Quanto à cor/raça a população se autodeclarou: branca (83,2%), parda (10,6%),
preta (5,6%), amarela (0,4%) e indígena (0,3%) (IBGE, 2010).
K ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ 'ĞƌĂů ĚĞ EĂƚĂůŝĚĂĚĞ ;'EͿ ƐĞ ŵĂŶƚĠŵ ĞƐƚĄǀĞů͕ ŽƐĐŝůĂŶĚŽ ĞŶƚƌĞ
12,45 (2010) e 12,89 (2014). Em 2014, 21 Regiões de Saúde apresentaram valor menor
ƋƵĞŽ'EĚŽƐƚĂĚŽ͕ϭϮ͕ϳϵŶĂƐĐŝĚŽƐǀŝǀŽƐƉŽƌŵŝůŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ;&ŝŐƵƌĂϱͿ͘
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&ŝŐƵƌĂϱ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞ'ĞƌĂůĚĞEĂƚĂůŝĚĂĚĞ͕ƉŽƌZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕Z^͕ϮϬϭϰ͘

&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^

Em 2010, o Brasil apresentava taxa de fecundidade de 1,90 filhos por mulher,
enquanto o RS tinha taxa de 1,75. Taxas inferiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade
insuficiente para assegurar a reposição populacional (IBGE, 2010). Tendo em vista que
o baixo crescimento populacional deve-se, principalmente, à baixa taxa de fecundidade
ĚĂƐŵƵůŚĞƌĞƐ͕ƌĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞŽďƀŶƵƐĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽПƚĞƌŵŝŶĂƌĄŵĂŝƐĐĞĚŽŶŽZ^͕ĂŶƚĞƐ
ĚĂŵĠĚŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĐŽŵŝŵƉĂĐƚŽĞŵĄƌĞĂƐĐŽŵŽƐĂƷĚĞ͕ƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ͕ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƐŽĐŝĂůĞ
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ;&͕ϮϬϭϱͿ͘
No período de 1970 a 2010 houve um acréscimo de oito anos na expectativa
média de vida da população, passando de 67,8 para 75,1 anos (78,9 para mulheres e 71,2
para homens). As mulheres representam 57% da população idosa e 66,5% do contingente de maiores de 80 anos.
O grupo populacional com maiores de 80 anos é o que mais cresce proporcioŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂůƚĞƌĂŶĚŽ Ă ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĞƚĄƌŝĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƉƌſƉƌŝŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ŝĚŽƐŽƐ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕
ĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŝĚŽƐĂƚĂŵďĠŵĞƐƚĄĞŶǀĞůŚĞĐĞŶĚŽ͘ƐƐĞĨĞŶƀŵĞŶŽŵĞƌĞĐĞĚĞƐƚĂƋƵĞ͕ƉŽŝƐ
ŚŽũĞƚĞŵŽƐƌĞƐŝĚŝŶĚŽŶŽZ^ŵĂŝƐĚĞϭ͘ϮϬϬĐĞŶƚĞŶĄƌŝŽƐ͘
A maior concentração de idosos em termos percentuais se encontra nos muniĐşƉŝŽƐ ĚŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĐŽŵ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϭϬ ŵŝů ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ hŵ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĞƐƐĞƐ
municípios apresenta 1/5 da sua população com mais de 60 anos. Das 30 Regiões de
Saúde, 21 têm a proporção de idosos na população maior que o valor do Estado, 13,6%
;&ŝŐƵƌĂϲͿ͘

ПDŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞƚĄƌŝĂĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĨĂĐŝůŝƚĂŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽŐƌĂŶĚĞ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŵŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŝǀĂĞĂŽŵĞŶŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞŝĚŽƐŽƐĞĐƌŝĂŶĕĂƐ͘
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Figura 6. Proporção de idosos na população, por Região de Saúde, RS, 2012.

&ŽŶƚĞ͗/'

ŵϵϭŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƉĞƋƵĞŶŽƉŽƌƚĞ͕ŽŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐũĄĠƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĂŽĚĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐ͘/ƐƐŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƋƵĞŚĄƵŵĂƚĂǆĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽŶĞŐĂƚŝǀŽ
em praticamente 20% dos municípios e a população gaúcha é a que menos cresceu no
Brasil nos últimos anos (IBGE, 2015).

1.2. Determinantes e Condicionantes do processo saúde-doença
Os determinantes e condicionantes referem-se às condições de vida e trabalho e
como essas relações influenciam no estado de saúde da população. O modelo de deterŵŝŶĂŶƚĞƐĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂƷĚĞͲĚŽĞŶĕĂĞƐĐŽůŚŝĚŽƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞƐŝƚƵĂĐŝŽnal foi o de Dahlgren e WhiteheadР, que descreve as relações entre os fatores sociais e a
saúde, considerando as perspectivas individuais e coletivas. A camada de condições de
ǀŝĚĂĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞWůĂŶŽ͕ĞŶǀŽůǀĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌşĐŽůĂ
ĞĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽ͕ĄŐƵĂĞĞƐŐŽƚŽ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐ
sociais de saúde e habitação.
1.2.1. Produção Agrícola
O Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas e o maior consuŵŝĚŽƌĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐĂŶşǀĞůŵƵŶĚŝĂů͕ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽƉŽƌϴϲйĚŽƚŽƚĂůƵƚŝůŝǌĂĚŽŶĂŵĠƌŝca Latina. No RS, no ano agrícola de 2009-2010, foram consumidos 85 milhões de litros
ĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ͕ŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƵϴ͕ϯ>ͬŚĂď͕͘ĞŶƋƵĂŶƚŽĂŵĠĚŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĨŽŝĚĞϰ͕ϱ>ͬ
hab. (SES/RS, 2012).
KƵƐŽĞǆĐĞƐƐŝǀŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂůŝŵĞŶƚŽƐĞŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶĚŽƚĂŵďĠŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĄŐƵĂ͕ƉŽŝƐĂŵĂŝŽƌ
parte da captação é superficial no Estado.

Рh^^͕W͘D͖͘W>>'Z/E/&/>,K͕͘ƐĂƷĚĞĞƐĞƵƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘Physis͕ǀ͘17͕Ŷ͘1͕ƉƉ͘77-93͕2007͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƉĚĨͬƉŚǇƐŝƐͬǀПХŶПͬǀПХŶПĂОФ͘ƉĚĨх͘
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Figura 7. Média de volume de agrotóxicos L/km²/ano, por Região de Saúde, RS, 2010.

&ŽŶƚĞ͗s^ͬ^^ͬZ^

&ŝŐƵƌĂϳĚĞŵŽŶƐƚƌĂƋƵĞĞƐƐĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĠĂůĂƌŵĂŶƚĞĞŵĂůŐƵŵĂƐƌĞŐŝƁĞƐĞ
constitui-se em uma preocupante informação que se relaciona com toda a cadeia de
ƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͗ĐŽŵƐĞƵƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ;ŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐͿ͕ĐŽŵŽĂůŝŵĞŶƚŽƉƌŽͲ
duzido para a população e com os resíduos dos processos produtivos que contaminam
os mananciais, os recursos hídricos e os alimentos, convertendo-se em importante problema de saúde.
De maneira sazonal, nestas regiões ocorrem também acidentes de trabalho com
ĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ͘  ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐĂůŝĞŶƚĂƌ ƋƵĞ Ġ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ
Ğ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽĂŐƌŽƚſǆŝĐŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌƐĞƐƵďŵĞƚĞĂƵŵ
tempo maior de exposição, que se concentram os maiores impactos à saúde. Nesse
sentido, um desafio a ser superado é a subnotificação dos acidentes de trabalho pela
ŝŶƚŽǆŝĐĂĕĆŽƉŽƌĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ͘
1.2.2. Educação
Em 2010, 55,1% da população tinha o 2º ciclo fundamental completo ou mais, enquanto 17,7% afirmaram possuir sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto e 15,6%
1º ciclo fundamental completo/2º ciclo incompleto. Na Macrorregião de Saúde Norte se
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵĂƐƚƌġƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŵŵĞŶŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶŽƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞŵŝŶƐƚƌƵͲ
ção/1º ciclo fundamental incompleto: R19 (27,3%), R20 (25,5%) e R15 (24,9%). A taxa de
ĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĞƐƚĄĞŵĚĞĐůşŶŝŽ͕ƉĂƌƚŝŶĚŽĚĞƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϵ͕ϱйĞŵϭϵϵϭƉĂƌĂϰ͕ϰй͕
ĞŵϮϬϭϬ;&ŝŐƵƌĂϴͿ;/'͕ϮϬϭϬͿ͘
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&ŝŐƵƌĂϴ͘dĂǆĂĚĞŶĂůĨĂďĞƟƐŵŽ͕Z^͕ĞŶƐŽƐϭϵϵϭ͕ϮϬϬϬ͕ϮϬϭϬ͘

&ŽŶƚĞ͗/'

Vinte Regiões de Saúde estão com valores maiores que a média do Estado (4,4%).
Na Macrorregião de Saúde Norte, duas regiões – R19 (10%) e R20 (8,9%) – apresentaram
ŵĂŝŽƌĞƐƚĂǆĂƐĚĞĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽ;&ŝŐƵƌĂϵͿ͘
&ŝŐƵƌĂϵ͘dĂǆĂĚĞŶĂůĨĂďĞƟƐŵŽ͕ƉŽƌZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕Z^͕ϮϬϭϬ͘

&ŽŶƚĞ͗/'

Em relação ao quesito raça/cor, a taxa de analfabetismo apresenta-se da seguinte
forma: indígenas (16,4%), amarela (9,5%), parda (8,2%), preta (7,7%) e branca (3,7%).
1.2.3. Trabalho e Renda
 ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĐŽŵ ƌĞŶĚĂ ŵĞŶŽƌ ƋƵĞ ϭͬϮ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ ĐĂŝƵ ĚĞ
59,4% em 1991 para 20,2% em 2010, havendo redução de 66% em 20 anos. Dezessete
Regiões de Saúde encontravam-se com mais de 20% de proporção de pessoas com baixa
ƌĞŶĚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŵĞŶŽƐƋƵĞϭͬϮƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽ͘DĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĞŶƚƌŽͲKĞƐƚĞ
apresenta duas de suas regiões (R2 e R3) com valores acima de 30%, enquanto na Macrorregião de Saúde Serra encontram-se as regiões com menor proporção de pessoas
ƋƵĞƌĞĐĞďĞŵŵĞŶŽƐĚĞϭͬϮƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽ͗ZϮϱ;ϲ͕ϱйͿĞZϮϲ;ϳ͕ϵйͿ;&ŝŐƵƌĂϭϬͿ͘
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Figura 10. Proporção de pessoas com baixa renda, <1/2
salário mínimo, por Região de Saúde, RS, 2010.

&ŽŶƚĞ͗/'

KďƐĞƌǀĂŶĚŽĞƐƐĞƐĚĂĚŽƐƋƵĂŶƚŽăĐŽƌͬƌĂĕĂ͕ƚĞŵͲƐĞŽƐĞŐƵŝŶƚĞĐĞŶĄƌŝŽ͗ĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞƐĞĚĞĐůĂƌĂƌĂŵďƌĂŶĐĂƐ͕ϭϳ͕ϲйƌĞĨĞƌĞŵƌĞĐĞďĞƌŵĞŶŽƐĚĞϭͬϮƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽ͕
das amarelas 29%, das pretas 32,3%, das pardas 32,9% e indígenas 63,9%.
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĐŽŵƌĞŶĚĂŵĞŶŽƌƋƵĞϭͬϰĚĞƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽ;ĞǆƚƌĞmamente pobre) caiu de 33% em 1991 para 7,3% em 2010, havendo redução de 78% em
20 anos.
A renda média domiciliar per capita teve um aumento de 2,4 vezes no período de
1991 a 2010, saindo de R$ 391,51 para R$ 940,28. Apenas seis Regiões de Saúde (R1, R10,
R17, R23, R25 e R26) apresentam valor maior que o Estado. Quanto ao Produto Interno
Bruto (PIB) per capita, a média do RS em 2012 foi R$ 25.737. O menor valor foi apresentado pela R8 (R$ 41.727), enquanto o menor encontra-se na R2 (R$ 15.252).
Quanto à taxa de trabalho infantil3, é possível perceber que houve decréscimo,
saindo de 14,6% (1991) para 10,2% (2010). No Brasil, a taxa de trabalho infantil foi de
9,4% (2010). As taxas mais elevadas encontram-se nas regiões R15, R18 e R19, localizadas
ŶŽEŽƌƚĞĚŽZ^;&ŝŐƵƌĂϭϭͿ͘

СdĂǆĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽŝŶĨĂŶƚŝůĠŽĐĄůĐƵůŽĚĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽ;йͿĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞĐŽŵ10Ă15ĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ
ƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŽƵƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƚƌĂďĂůŚŽŶĂƐĞŵĂŶĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞƐƉĂĕŽ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ͕ŶŽĂŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͘
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&ŝŐƵƌĂϭϭ͘dĂǆĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽŝŶĨĂŶƟů͕ƉŽƌZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕Z^͕ϮϬϭϬ͘

&ŽŶƚĞ͗/'

Os dados de trabalho infantil por cor/raça apresentam-se da seguinte forma:
16,5% indígenas, 13% amarelos, 10,4% brancos, 10,1% pardos e 7,4% pretos (IBGE, 2010).
1.2.4. Desemprego
A taxa de desemprego (16 anos e mais) atingiu o patamar de 4,8% (IBGE, 2010).
O maior valor atingido (7,5%) foi na Macrorregião de Saúde Centro-Oeste, na R3, seguido
da Macrorregião de Saúde Sul, com valores de 6,84% e 7,3% nas Regiões de Saúde R21
e R22, respectivamente. Onze regiões tiveram valores maiores que o Estado: R1, R2, R3,
R4, R5, R8, R9 e R10, R21, R22 e R27.
A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre, para o ano de
ϮϬϭϰ͕ĨŽŝĚĞϱ͕ϵй͕ĐŽŵĂƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂϴ͕ϳйĞŵϮϬϭϱ;&͕ϮϬϭϱͿ͘ŝĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽĞŶƐŽͬ/'͕ĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĞůĂ&ͬZ^ƌĞĨĞƌĞͲƐĞăƌĞůĂĕĆŽĚĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐͬ
População Economicamente Ativa (PEA) e indica a proporção da PEA que se encontra
na situação de desemprego aberto ou oculto, considerando a população com 10 anos
ĞŵĂŝƐƋƵĞĞƐƚĄŽĐƵƉĂĚĂŽƵĚĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚĂ͘ƉĞƐƋƵŝƐĂĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϮ͘ϱϬϬĚŽŵŝĐşůŝŽƐ
por mês na Região Metropolitana de Porto Alegre.
1.2.5. Saneamento (água, esgoto e resíduos)
K^ĂŶĞĂŵĞŶƚŽĄƐŝĐŽĂƵƐĞŶƚĞŽƵŝŶĂĚĞƋƵĂĚŽĠƵŵĚŽƐŵĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĨĂƚŽƌĞƐ
sociais determinantes de saúde, afetando a população e aumentando a demanda por
serviços de saúde, estando relacionado a doenças como diarreias, hepatite A, dengue,
ŝŶĨĞĐĕĆŽƉĞůŽǌŝŬĂǀşƌƵƐ͕ĐŽŶũƵŶƚŝǀŝƚĞƐ͕ĞƐƋƵŝƐƚŽƐƐŽŵŽƐĞ͕ůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͘
Conforme o Censo de 2010 do IBGE, em média 60,9% dos domicílios do Estado
ĨŽƌĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐ;ƚġŵƌĞĚĞŐĞƌĂůĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĄŐƵĂ͕ƌĞĚĞĚĞĞƐŐŽƚŽŽƵĨŽƐƐĂƐĠƉƚŝĐĂ͕ĐŽůĞƚĂĚĞůŝǆŽĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂĞĂƚĠĚŽŝƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐƉŽƌĚŽƌŵŝƚſƌŝŽͿ͘
Quanto a este indicador, algumas regiões apresentam valores além de 50% inferiores à
média estadual: Região 27 (38,8% de domicílios adequados), Região 4 (36,7%), Região 13
(35%), Região 19 (34%), Região 11 (31,8%), Região 12 (28,5%), Região 20 (26,3%), Região
15 (25,4%), Região 14 (24,1%).
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Em média, 65% da população do RS não dispõe de rede coletora de esgoto, destacando-se as Regiões R13, R14, R15, R20, R29 e R30, onde encontram-se mais de 80%
ĚĂƐŵŽƌĂĚŝĂƐƐĞŵĐŽůĞƚĂĞͬŽƵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞĞƐŐŽƚŽĐůŽĂĐĂů͘,ĄƵŵdeficit de 63% no
ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĄŐƵĂƉŽƚĄǀĞůŶŽƐĚŽŵŝĐşůŝŽƐƌƵƌĂŝƐŶŽZ^;/'͕ϮϬϭϬͿ͘KĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚŽ
ƐĂŶŝƚĄƌŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŝĚĞĂů;ƌĞĚĞŐĞƌĂůĚĞĐŽůĞƚĂĚĞĞƐŐŽƚŽĞĨŽƐƐĂƐĠƉƚŝĐĂͿĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞ
em apenas 34,4% dos domicílios rurais do Estado.
KƐƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐŶĆŽƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĞͬŽƵŵĂůĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂĂƉƌŽͲ
liferação de vetores e transmissão de doenças. No RS, 16% da população não possui
ĐŽůĞƚĂƌĞŐƵůĂƌĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽͲƐĞĂƐZĞŐŝƁĞƐZϭ͕ZϮ͕Zϭϱ͕Zϭϴ͕ZϭϵĞZϮϬ͕
que apresentam os maiores percentuais.
EŽƐƚĂĚŽ͕ĂĄŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽĠĨŽƌŶĞĐŝĚĂƉŽƌƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂďĂƐƚĞͲ
cimento público para cerca de 82% da população. Este tipo de fornecimento opera sob
condições rigorosas de tratamento e distribuição, com permanente automonitoramento,
podendo-se considerar que o universo atendido apresenta baixo risco quanto a probleŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƉŽƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂĄŐƵĂ͘ƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞŵĂŝŽƌǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐĆŽĂƐ
comunidades abastecidas por Soluções Alternativas Coletivas (SACs) ou pelas Soluções
Alternativas Individuais de Abastecimento de Água (SAIs), que representam no Estado
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϲ͕ϯйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ;^/^'h͕ϮϬϭϱͿ͘KŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂƐĨŽƌŵĂƐ
ĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĞůŽs/'/'hĂƉŽŶƚŽƵƋƵĞ͕ĞŵŵĠĚŝĂŶŽƐƚĂĚŽ͕ϭϵ͕ϭйĚĂƐĂŵŽƐƚƌĂƐ
analisadas apresentavam contaminação por Escherichia col (coli)͘&ŝŐƵƌĂϭϮĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂ
utilização de soluções alternativas por Regiões de Saúde e o percentual de contaminação
ŽďƐĞƌǀĂĚŽ;^/^'h͕ϮϬϭϱͿ͕ƋƵĞĂƉŽŶƚĂĂƐZĞŐŝƁĞƐZϱ͕Zϭϰ͕Zϭϱ͕Zϭϲ͕Zϭϴ͕ZϭϵĞZϮϬ
como as que mais utilizam este tipo de abastecimento. Percebe-se também que as Regiões R22, R15, R1, R23, R2, R3, R18, R21, R9, R19, R27, R6 e R24 são as que apresentaram
percentual de contaminação acima da média estadual. Em relação ao restante, em torno
ĚĞϭϮйƉŽƉƵůĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ŶĆŽŚĄŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽƐŝƐƚĞŵĂ^/^'h͘
Figura 12. Abastecimento de Água para consumo humano por Soluções
ůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͕ƉŽƌZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕ZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ϮϬϭϱ͘

&ŽŶƚĞ͗s/'/'hͬs^ͬϮϬϭϱ
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1.2.6. Serviços de Atenção à Saúde
ŵďŽƌĂŽ^h^ƚĞŶŚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂǀĂŶĕŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĚĞƐĚĞƐƵĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕
ainda não se efetivaram plenamente os princípios de universalização do acesso, integraůŝĚĂĚĞĚĂĂƚĞŶĕĆŽĞĞƋƵŝĚĂĚĞ͘ǆŝƐƚĞŐƌĂŶĚĞĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞŶŽĂĐĞƐƐŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŚĄ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐƌĞŐŝƁĞƐ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŚĄĐĂƌġŶͲ
cia ou inexistência em outras. Tais questões relacionam-se diretamente com os demais
determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, influenciando as condições
de vida das populações. Mesmo sendo uma categoria do Modelo de Determinantes e
ŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ͕ĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽă^ĂƷĚĞ;Z^ͿŶŽZ^ƐĞƌĄ
apresentada no item 2 do presente Plano.
1.2.7. Ambiente e Habitação
As condições de moradia reúnem diversos fatores que podem representar riscos
à saúde. Alguns são de difícil manejo, por estarem diretamente associados à condição de
renda, enquanto outros, mesmo que influenciados pelas condições de renda e de escolaridade, podem ser minimizados com ações de promoção à saúde. São de interesse os
aspectos de salubridade ambiental da moradia e do seu entorno, por conterem situações
adversas à saúde.
No Rio Grande do Sul existem 3.599.604 domicílios permanentes, sendo 84,3%
casas, 14,6% apartamentos e 1% casas de vila ou em condomínios. O material das paredes externas é: alvenaria com revestimento (66,8%), madeira aparelhada (21,5%), alvenaria sem revestimento (9,7%) e madeira aproveitada (1,7%). Quanto à condição de
ŽĐƵƉĂĕĆŽ͕ƚĞŵŽƐĚŽŵŝĐşůŝŽƐ͗ƉƌſƉƌŝŽƐũĄƋƵŝƚĂĚŽƐ;ϳϬ͕ϵйͿ͕ƉƌſƉƌŝŽƐĞŵĂƋƵŝƐŝĕĆŽ;ϳ͕ϭйͿ͕
alugados (14,6%), cedidos por empregador (1,9%), cedidos de outra forma (4,7%) e outras
condições (0,8%). Em relação ao número de moradores, a proporção dos domicílios permanentes com até quatro moradores somou 87,3%. Destacam-se os domicílios com dois
ŵŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞĂƚŝŶŐŝƌĂŵϮϳ͕ϮйĚŽƚŽƚĂů;/'͕ϮϬϭϬͿ;&ŝŐƵƌĂϭϯͿ͘
Figura 13. Proporção de moradores por domicílio permanente, RS, 2010.

&ŽŶƚĞ͗/'͕ϮϬϭϬ
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ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĚŽƌŵŝƚſƌŝŽƐŶŽƐĚŽŵŝĐşůŝŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƚĞǀĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͗ƵŵĚŽƌŵŝƚſƌŝŽ;ϯϬйͿ͕ĚŽŝƐĚŽƌŵŝƚſƌŝŽƐ;ϰϰ͕ϭйͿ͕ƚƌġƐĚŽƌŵŝƚſƌŝŽƐ;ϮϮ͕ϯйͿĞƋƵĂƚƌŽ
ĚŽƌŵŝƚſƌŝŽƐŽƵŵĂŝƐ;ϯ͕ϲйͿ͘YƵĂŶƚŽĂŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐƀŵŽĚŽƐŶŽƐĚŽŵŝĐşůŝŽƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ͕
97,6% dos domicílios gaúchos tinha três ou mais cômodos (IBGE, 2010).
As condições de ventilação e iluminação inadequadas de ambientes, que podem
ƐĞƌĂŐƌĂǀĂĚĂƐƉĞůĂĂŐůŽŵĞƌĂĕĆŽĞǆĐĞƐƐŝǀĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ƐĆŽĨŽŶƚĞĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſrios, alergias e favorecem a disseminação de doenças de transmissão aérea. Somam-se a
ĞƐƚĞƐƌŝƐĐŽƐĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŵŽƌĂĚŝĂ͕ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĄŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͕
ŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞĞƐŐŽƚŽƐƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ĂĐŽůĞƚĂĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ͕ĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞŶŽĨŽƌnecimento de energia elétrica e o acesso aos serviços essenciais, além da vulnerabilidade
ĚŝĂŶƚĞĚĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĞǀĞŶƚŽƐĐůŝŵĄƚŝĐŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐ͘
A exposição da população a tais eventos, como chuvas intensas, vendaval, queda
de granizo, estiagem e deslizamento de terra faz parte do cotidiano de diversas regiões
do Estado, afetando contingentes expressivos da população, impactando intensamente
ĂƐĂƷĚĞŚƵŵĂŶĂĞĂƉƌſƉƌŝĂƌĞĚĞĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͕ĞĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞƐƵůƚĂŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞ
desastre para o município, por superar a capacidade local de atender as demandas de
ƐĂƷĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶĞƐƚĞƐ ĐĞŶĄƌŝŽƐ͘ ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ ƋƵĞ ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŚƵǀĂƐ ŝŶƚĞŶƐĂƐ͕ Ă
população afetada é mais significativa nas regiões R15 (25%), R7 (23,2%), R2 (22,7%) e
R14 (19,8%); para vendaval e queda de granizo as regiões R4 (27,8%), R6 (18,2%) e R14
(17,6%). A estiagem abrange parcelas ainda mais significativas da população e atinge todo
ŽƐƚĂĚŽ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽƉƌĞŽĐƵƉĂŶƚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵŽƐŽƉƌŽŐŶſƐƚŝĐŽĚŝĂŶƚĞĚĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽƐƚĂĚŽ͘
 ǀŝŐŝůąŶĐŝĂ Ğ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽ Aedes aegypti é considerada essencial para a prevenção da dengue, chikungunya e zika vírus. Com tais ações, busca-se evitar surtos e
epidemias. Alcançar esse objetivo, entretanto, tem-se constituído um grande desafio,
devido à complexidade do problema, cuja solução requer medidas que extrapolam a
ĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞ͕ĞǆŝŐŝŶĚŽŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐĨĞƌĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŽ
saneamento e educação, bem como de toda sociedade.
De 2012 a 2015, o número de Regiões de Saúde com municípios infestados por
A. aegypti passou de 18 para 26, havendo incremento significativo no número de municípios infestados (de 79 para 174 municípios). O Rio Grande do Sul continua sob risco de
ĞƉŝĚĞŵŝĂ͕ƉŽŝƐĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐƐĆŽĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽǀĞƚŽƌĞŽƐ
municípios encontram dificuldades em manter equipes de campo em quantidade sufiĐŝĞŶƚĞ͘ĄƌĞĂĚĞŝŶĨĞƐƚĂĕĆŽĞƐƚĄĞŵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵƵĚĂŶĕĂ͕ƉŽŝƐĨŽĐŽƐƉŽĚĞŵƐĞƌĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐĞĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ͕ŵĂƐĂƐĄƌĞĂƐĂƚĠĞŶƚĆŽůŝǀƌĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌŝŶĨĞƐƚĂĚĂƐ͘KŵĂŝŽƌƌŝƐĐŽ
localiza-se no Noroeste, na fronteira com a Argentina, em que os municípios mantêm
ĐŽŶƚĂƚŽĚŝƌĞƚŽĐŽŵĄƌĞĂƐŝŶĨĞƐƚĂĚĂƐĚĂƋƵĞůĞƉĂşƐĞĐŽŵŽƵƚƌĂƐƌĞŐŝƁĞƐĚŽƌĂƐŝů͕ŽŶĚĞŚĄ
ocorrência constante de surtos e epidemias de dengue.
Insetos da família Simuliidae (os borrachudos) são causa de agravos à saúde e
sua picada muitas vezes ocasiona reações alérgicas que necessitam de atendimento méĚŝĐŽ͘ƉƌŽůŝĨĞƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞŝŶƐĞƚŽĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽĚĞƐŵĂƚĂŵĞŶƚŽĞƉŽůƵŝĕĆŽĚĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĞĄŐƵĂ;ƌŝĂĐŚŽƐ͕ĐſƌƌĞŐŽƐͿĐŽŵŵĂƚĠƌŝĂŽƌŐąŶŝĐĂĞƉƌŽĚƵƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂĂŐƌŝcultura. As Regiões de Saúde R16, R17, R25, R29 apresentam o maior índice de municípios
infestados.
Os triatomíneos são insetos que podem estar infectados e transmitir a Doença
ĚĞŚĂŐĂƐ͘ƐƚĞƐŝŶƐĞƚŽƐƐĆŽŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐƉĞůĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂƉĂƐƐŝǀĂ͘ĂĚŽƐĚĞϮϬϬϵĂϮϬϭϰ
apontam médias de 15 exemplares de triatomíneos capturados por Região de Saúde. No
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Estado são identificados em média 436 triatomíneos por ano; 126 são examinados e apenas seis são positivos (infectados pelo Trypanosoma cruziͿ͘KǀĞƚŽƌĚĞŵĂŝŽƌŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
na transmissão da doença no passado, Triatoma infestans͕ĞƐƚĄĞŵǀŝĂƐĚĞĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĞ
o último foco foi encontrado no município de Santa Rosa, em 2014.
A Leishmaniose visceral Ġ ƵŵĂ ĂŶƚƌŽƉŽǌŽŽŶŽƐĞ ĐĂƵƐĂĚĂ ƉĞůŽ ƉƌŽƚŽǌŽĄƌŝŽ
Leishmania chagasi͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐŽƐĐĆĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐĞŽƐĐĂŶşĚĞŽƐƐŝůǀĞƐƚƌĞƐ͘ƚĠŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱ͕ƚĞŵŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚĂĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĂĚŽĞŶĕĂĞŵ^ĆŽŽƌũĂ͕hƌƵguaiana e Itaqui (casos humanos da doença). Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Viamão
somente tiveram casos caninos. No RS, o percentual de municípios com coleta de insetos
vetores da Leishmaniose Visceral (entre os de fronteira com a Argentina e municípios
limítrofes daqueles com identificação do vetor) foi de 77% no ano de 2014.
A hidatidose e a cisticercoseĂŶŝŵĂůĞƐƚĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŵƚŽĚŽŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŐĂƷĐŚŽ͕
representando risco às comunidades humanas, pelo consumo de alimentos. A incidência
de hidatidose, de 2011 a 2015, apresentou-se elevada na R21, R3 e R22 (SEAPA).
O vírus rábicoŵĂŶƚĠŵŽĐŝĐůŽĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞŵƌĞƐĞƌǀĂƚſƌŝŽƐ͕ĞŵĂŶŝŵĂŝƐƐŝůvestres e domésticos. Entre os anos de 2012 a outubro/2015, o Instituto de Pesquisas
sĞƚĞƌŝŶĄƌŝĂƐĞƐŝĚĠƌŝŽ&ŝŶĂŵŽƌ;/Ws&ͬ&W'ZKͿŝĚĞŶƚŝĨŝĐŽƵϲϬϴĂŵŽƐƚƌĂƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐĚĞ
raiva animal com 80% dos casos em bovinos, o que indica a presença do risco pela cirĐƵůĂĕĆŽǀŝƌĂůŽŶĚĞŽĐŽƌƌĞŽſďŝƚŽĂŶŝŵĂů͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂŶŝŵĂŝƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ
mortos pela doença ainda é subestimado, visto que apenas uma pequena parte dos animais suspeitos é amostrada pela Secretaria de Agricultura. As Regiões R9, R10, R21, R8,
R28 e R27 foram as que mais encaminharam amostras positivas para exames.
Quanto à profilaxia da raiva humana, devido a exposições com animais suspeitos
ĚĞƌĂŝǀĂ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞŵƵŝƚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĂďĂŶĚŽŶĂŵŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĂŶƚĞƐĚŽƚĠƌŵŝŶŽĞ
ŶĞƐƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĨĂǌͲƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽƵƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĐŽŵŽĂďƵƐĐĂĂƚŝǀĂǀŝƐĂŶĚŽăĐŽŵpletude do mesmo. O percentual de busca ativa dos casos de abandono de tratamento
ĚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŶƚŝƌƌĄďŝĐŽŚƵŵĂŶŽŶŽƐƚĂĚŽ͕ŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϰ͕ĨŽŝĚĞϲϰй͘
Em relação à proteção da saúde das populações expostas aos poluentes atmosféricos, são priorizadas regiões onde existam atividades de natureza econômica ou social
que gerem poluição atmosférica, de modo a caracterizar um fator de risco para estas
populações. O Instrumento de Identificação de Municípios de Risco (IIMR), proposto pelo
Ministério da Saúde, possibilita a identificação das Regiões de Saúde que apresentam
ŵĂŝŽƌ ƌŝƐĐŽ͘ ƐƚĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ŝŶĚŝĐĂ ŽƐ ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐ ŽŶĚĞ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƚĞŵ ŵĂŝŽƌ ƌŝƐĐŽ ĚĞ
ĂĚŽĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĚŽĞŶĕĂƐĐĂƌĚŝŽƌƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐ͕ĞƚĂŵďĠŵŽƵƚƌĂƐĚĞĐŽƌrentes da contaminação do ar. As Regiões com maior percentual de municípios nessa
situação são R10, R6 e R26.

ϭ͘ϯ͘WĞƌĮůƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽ
1.3.1. Nascimento
O número de nascimentos no Estado apresenta discreta progressão ao longo da
ƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ƐĂŝŶĚŽĚĞϭϯϯ͘ϭϰϯĞŵϮϬϭϬƉĂƌĂϭϰϯ͘ϯϭϵĞŵϮϬϭϰ͘KĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞŐĞƌĂůĚĞ
ŶĂƚĂůŝĚĂĚĞ;'EͿƚĞŵƐĞŵĂŶƚŝĚŽĞƐƚĄǀĞůŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĚĞϭϮ͕ϰϱ
a 12,89. As Regiões R7, R8, R10, e R23 apresentaram o maior número de nascimentos, de
acordo com o local de residência, concentrando 50,4% dos nascimentos do Estado. Do
total de partos, 99,7% ocorreram em hospitais.

43

44

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

O baixo peso ao nascer é o peso inferior a 2.500 gramas e é considerado um preditor da sobrevivência infantil, pois quanto menor o peso, maior a possibilidade de morte
ƉƌĞĐŽĐĞ͘:ĄĂƉƌĞŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞĠĚĞĨŝŶŝĚĂĐŽŵŽƚŽĚĂĂŐĞƐƚĂĕĆŽĐŽŵĚƵƌĂĕĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϯϳ
semanas.
ƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĂWƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĂŝǆŽWĞƐŽĂŽEĂƐĐĞƌ;фϮ͘ϱϬϬŐͿĞĚĂdĂǆĂĚĞ
Prematuridade (nascimentos ocorridos entre 22 e 36 semanas e seis dias de gestação)
são apresentadas no Quadro 1.
Quadro 1. Número de Nascidos Vivos, Proporção de Baixo Peso
ao Nascer e Taxa de Prematuridade, RS, 2010 a 2014.
Ano

N° de nascidos
vivos

N° absoluto/Proporção Baixo
Peso ao Nascer

N° absoluto/Taxa de
Prematuridade

2010

133.143

12.557 (9,4%)

12.613 (9,4%)

2011

137.605

13.031 (9,5%)

16.114 (11,6%)

2012

138.786

13.026 (9,3%)

16.683 (11,9%)

2013

141.218

13.049 (9,2%)

16.354 (11,5%)

143.319

13.281 (9,3%)

16.476 (11,4%)

2014
&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^

A Proporção de Baixo Peso ao Nascer e a Taxa de Prematuridade têm se mantido
ĞƐƚĄǀĞŝƐ͕ĐŽŵƉĞƋƵĞŶĂƐǀĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϬĞϮϬϭϰ͘sĂůŽƌĞƐĂďĂŝǆŽĚĞϭϬйƐĆŽ
ĂĐĞŝƚĄǀĞŝƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵďŽƌĂĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂĞŵƉĂşƐĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝdos varie em torno de 6%. No Brasil, a taxa de prematuridade vem apresentando discreto
crescimento, atingindo o valor de 11,8% em 2011. Esta é uma taxa alta, se comparada
com outros países similares, sendo a prematuridade atualmente a maior causa de mortes
de crianças em nosso país.
Figura 14. Taxa de Prematuridade e Proporção de Baixo
Peso ao Nascer, por Região de Saúde, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^

ŽŵƉĂƌĂŶĚŽŽƐĚŽŝƐŵĂƉĂƐ;&ŝŐƵƌĂϭϰͿ͕ϭϯZĞŐŝƁĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵďĂƐĂƐƚĂǆĂƐ
de prematuridade e baixo peso ao nascer acima dos valores estaduais (R1, R12, R21, R22,
R27, R16, R17, R18, R19, R20, R23, R25 e R26).
Nos grupos de recém-nascidos com baixo peso e muito baixo peso, a mortalidade
ŝŶĨĂŶƚŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŵĂŝƐĞůĞǀĂĚŽƐ͘EĞƐƚĞƐŐƌƵƉŽƐ͕ĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞƐĞĚĄ
mais lentamente, quando comparada com recém-nascidos com peso superior a 2.500g. Isto
indica a necessidade de qualificar o pré-natal, para diminuir os nascimentos com baixo peso
e muito baixo peso e, consequentemente, impactar na redução da mortalidade infantil.
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O percentual de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal
é o indicador pactuado nacionalmente para avaliar o acesso das gestantes à assistência
ƉƌĠͲŶĂƚĂů͘KƐƚĂĚŽǀĞŵƐĞŵĂŶƚĞŶĚŽĂĐŝŵĂĚĞϳϬйŶŽƐƷůƚŝŵŽƐϱĂŶŽƐ;&ŝŐƵƌĂϭϱͿĞŽ
seu valor foi igual a 72,8% em 2014.
Percebe-se que as Regiões com os maiores valores localizam-se na Serra e no
EŽƌƚĞ͖ũĄĂƋƵĞůĂƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐŵĞŶŽƌĞƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐĞƐƚĆŽŶĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐ^Ƶů
ĞĞŶƚƌŽͲKĞƐƚĞ;&ŝŐƵƌĂϭϱͿ͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞŽǀĂůŽƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƐƐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĨŽŝĚĞϲϰ͕ϲй
ĞŵϮϬϭϰ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĠĚĞϵϬй͘
Figura 15. Percentual de 7 ou mais consultas de
pré-natal, por Região de Saúde, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^͖d^h^

ƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĂproporção de parto vaginal do Estado mostra que este indicador vem decrescendo nos últimos 5 anos, o que demonstra um aumento no percentual
ĚĞĐĞƐĂƌŝĂŶĂƐĞ͕ĚĞƐĚĞϮϬϭϮ͕ƚĞŵƐĞŵĂŶƚŝĚŽƵŵǀĂůŽƌƉƌſǆŝŵŽĂϯϳйĚĞƉĂƌƚŽƐǀĂŐŝŶĂŝƐ͘
A ocorrência de partos normais predomina entre as mulheres indígenas e negras de até 24
ĂŶŽƐĞĐŽŵĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂƐĞƚĞĂŶŽƐĚĞĞƐƚƵĚŽ;^/E^ͬd^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
O percentual de apenas 37% de partos vaginais é visto com atenção pelo setor
público, uma vez que o RS encontra-se cerca de seis pontos percentuais abaixo da média
ŶĂĐŝŽŶĂů;ϰϮ͕ϴйͿ͘KƉĂƌąŵĞƚƌŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽĂƉĂĐƚƵĂĕĆŽŶĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽϮϬϭϮͲϮϬϭϱ͕
ĠĚĞĠϳϬй͕ĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƉĂƌąŵĞƚƌŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐĞƐĂƌŝĂŶĂƐĠĚĞ
15 a 25%.
Podemos observar que os percentuais mais elevados de partos vaginais concenƚƌĂŵͲƐĞŶĂƐƌĞŐŝƁĞƐĚŽůĞƐƚĞĚŽƐƚĂĚŽ͕ŽŶĚĞƐĞůŽĐĂůŝǌĂĂZĞŐŝĆŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ;&ŝŐƵƌĂϭϲͿ͘
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Figura 16. Percentual de parto normal, por Região de Saúde, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^͖d^h^

A adolescência, quando associada ao ciclo gestacional, ao parto e aos cuidados
com a criança, pode gerar maior vulnerabilidade a riscos e complicações clínicas e psicossociais às mães e aos seus filhos. Com relação à proporção de partos em mulheres
menores de 20 anos, em 2014, houve 22.436 nascidos vivos de mães com idade entre
10 e 19 anos, o que representa 15,7% dos nascimentos. Desses, 938 (4,2%) foram de
ŵĆĞƐĚĞϭϬĂϭϰĂŶŽƐĞϮϭ͘ϰϵϴ;ϵϱ͕ϴйͿĚĞŵĆĞƐŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϱĂϭϵĂŶŽƐ͘ƉĞƐĂƌ
ĚĂƚĞŶĚġŶĐŝĂŐƌĂĚĂƚŝǀĂĚĞƋƵĞĚĂĚŽƐŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĚŽŝƐĂŶŽƐ͕ĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƋƵĞĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƚŽƐǀĞŵƐĞŵĂŶƚĞŶĚŽĞƐƚĄǀĞů͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕
ƚŽŵĂŶĚŽͲƐĞĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϬĂϭϰĂŶŽƐ͕ŽŶĚĞĞƐƐĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞƚĂŵďĠŵƐĞŵĂŶƚĠŵ͕Ġ
ƉƌĞĐŝƐŽƵŵŽůŚĂƌŵĂŝƐĐƵŝĚĂĚŽƐŽƋƵĂŶƚŽăƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐƋƵĞůĞǀĂŵĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĚĞƐƐĂ
idade a engravidarem, por sua possível vinculação com a violência sexual.
A escolarização predominante das mães concentrou-se na faixa de 8 a 11 anos de
instrução (53,3%), o que corresponde à transição entre o ensino fundamental e médio.
Entretanto, o percentual de 40,6% de 4 a 7 anos de instrução das mães é significativo, se
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŵŽƐƋƵĞ͕ĞŵϮϬϭϰ͕ϵϱ͕ϴйĚĂƐŵĆĞƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĞƐƚĂǀĂŵŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϱ
a 19 anos, o que corresponde a uma defasagem entre a idade e o nível de escolarização.
Em relação ao número de consultas de pré-natal, do total de 22.436 mães com
idade entre 10 e 19 anos, 13.615 (60,7%) realizaram sete ou mais consultas. Essa proporĕĆŽĠŝŶĨĞƌŝŽƌăŵĠĚŝĂŐĞƌĂůŚŝƐƚſƌŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽƋƵĞ͕ĞŵϮϬϭϰ͕ĨŽŝĚĞϳϮ͕ϵй͘

Região 8 - Vale do Caí e Metropolitana Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS
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Região 7 - Vale dos Sinos
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1.3.2. Morbidade
1.3.2.1. Doenças transmissíveis
A Doença aguda pelo Vírus Zika é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, de
ĨŽƌŵĂƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽsşƌƵƐĚĂĞŶŐƵĞĞĚĂ&ĞďƌĞŚŝŬƵŶŐƵŶǇĂ͘ŵϮϬϭϱ͕ĨŽƌĂŵŶŽƚŝĨŝcados 31 casos no RS, tendo sido confirmado apenas um, cuja contaminação ocorreu em
outro Estado. Até novembro de 2016, foram notificados 582 casos; destes, confirmados
ϲϵ͕ƐĞŶĚŽƚƌġƐĂƵƚſĐƚŽŶĞƐ͘ĂƵƚŽĐƚŽŶŝĂŶŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^ƵůĨŽŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂĞŵŵĂƌĕŽĚĞ
ϮϬϭϲ͘EŽƐƚĂĚŽĨŽƌĂŵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐĚŽŝƐĐĂƐŽƐĚĞŝŶĨĞĐĕĆŽĐŽŶŐġŶŝƚĂƉĞůŽŝŬĂsşƌƵƐ͕
ambos importados.
A Dengue apresenta autoctonia desde o ano de 2007. As epidemias ocorrem geƌĂůŵĞŶƚĞŶŽǀĞƌĆŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƵĂƉſƐƉĞƌşŽĚŽƐĐŚƵǀŽƐŽƐ͘EĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞϮϬϭϬĂϮϬϭϱ
;&ŝŐƵƌĂϭϳͿ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐŶŽƚŝĨŝĐĂĚŽƐĞĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϬ
(Coeficiente de Incidência 32,47/100 mil hab.), quando ocorreu uma epidemia da doença
no município de Ijuí.
&ŝŐƵƌĂϭϳ͘EƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐĚĞĞŶŐƵĞEŽƟĮĐĂĚŽƐ͕
ŽŶĮƌŵĂĚŽƐĞƵƚſĐƚŽŶĞƐ͕Z^͕ϮϬϭϬĂϮϬϭϱ͘

&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

Em 2015, o Coeficiente de Incidência foi de 11,35/100mil habitantes, sendo a
ĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂŵĂŝƐĂĐŽŵĞƚŝĚĂĚĞϰϬĂϰϵĂŶŽƐ;ϯϱйͿ͘EŽŵĞƐŵŽĂŶŽĨŽƌĂŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĚŽŝƐ
ſďŝƚŽƐ͕Ğŵ^ĂŶƚŽŶŐĞůŽĞWĂŶĂŵďŝ͘KďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞĚĞϮϬϭϰƉĂƌĂϮϬϭϱŚŽƵǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽŶŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞŝŶĐŝĚġŶĐŝĂŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ;&ŝŐƵƌĂϭϴͿ͘
&ŝŐƵƌĂϭϴ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞ/ŶĐŝĚġŶĐŝĂƉŽƌϭϬϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚŽƐĐĂƐŽƐ
autóctones de Dengue, por Região de Saúde, RS, 2014 e 2015.

2014
&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

2015
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ŵ ϮϬϭϰ ĨŽƌĂŵ ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂƵƚſĐƚŽŶĞƐ ĚĞ Febre Chikungunya ŶŽƌĂƐŝů͘EŽZ^͕ĞŵϮϬϭϱ͕ĨŽƌĂŵŶŽƚŝĨŝĐĂĚŽƐϴϮĐĂƐŽƐƐƵƐƉĞŝƚŽƐ;&ŝŐƵƌĂϭϵͿ͕ƐĞŶĚŽ
ƐĞŝƐĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐƉŽƌĐƌŝƚĠƌŝŽĐůşŶŝĐŽͲůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂů͕ƚŽĚŽƐĐŽŵŚŝƐƚſƌŝĐŽƌĞĐĞŶƚĞĚĞ
viagem para a Região Nordeste do país. Até julho de 2016, foram notificados 452 casos;
ĚĞƐƚĞƐ͕ĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐϲϴ͕ƐĞŶĚŽƐĞŝƐĂƵƚſĐƚŽŶĞƐ͘
&ŝŐƵƌĂϭϵ͘ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƐŽƐEŽƟĮĐĂĚŽƐĚĞ&ĞďƌĞ
Chikungunya, por Região de Saúde, RS, 2014 e 2015.

2014
&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

2015

ZĞŐŝĆŽŵĂǌƀŶŝĐĂĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĄƌĞĂĞŶĚġŵŝĐĂĚŽƉĂşƐƉĂƌĂmalária. O RS,
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĄƌĞĂŶĆŽĞŶĚġŵŝĐĂ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽƵϵϮĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϬĂ
ϮϬϭϰ͕ĐŽŵƋƵĂƚƌŽſďŝƚŽƐ͕ƐĞŶĚŽƚŽĚŽƐŽƐĐĂƐŽƐŝŵƉŽƌƚĂĚŽƐ͘
KƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂƵƚſĐƚŽŶĞƐ ĚĞ Leishmaniose visceral no RS ocorreram em
cães em 2008 e em humanos em 2009. Esta é uma enfermidade nova no Estado, com
alta letalidade em indivíduos não tratados, sem possibilidade de erradicação do vetor e
com tendência de expansão. No período de 2010 a 2014 foram confirmados dez casos,
ƐĞŶĚŽŶŽǀĞĂƵƚſĐƚŽŶĞƐĞƵŵŝŵƉŽƌƚĂĚŽ͘ŽƐĚĞǌĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ͕ƚŽĚŽƐƌĞĐĞďĞƌĂŵ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĞǀŽůƵşƌĂŵ ƉĂƌĂ ĐƵƌĂ͘ ŶƚƌĞ ŽƐ ŶŽǀĞ ĐĂƐŽƐ ĂƵƚſĐƚŽŶĞƐ͕ ƉƌĞǀĂůĞĐĞ Ž ƐĞǆŽ
ŵĂƐĐƵůŝŶŽ;ŽŝƚŽĐĂƐŽƐͿĞŚĄŵĂŝŽƌŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĞŵĂĚƵůƚŽƐĞŝĚŽƐŽƐ͘ZϭϭĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƐĞŝƐ
casos e a R23 três casos.
A leptospirose ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĚġŵŝĐŽ ůŝŐĂĚŽ Ă ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐ ĐŽŵ
condições de saneamento inadequadas, alta infestação de roedores infectados, grande
ǀŽůƵŵĞĚĞĐŚƵǀĂĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽ͘^ĆŽĂƚŝŶŐŝĚĂƐƚĂŶƚŽ
ĄƌĞĂƐƵƌďĂŶĂƐƋƵĂŶƚŽƌƵƌĂŝƐ͘KŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĨŽŝĚĞϯ͕ϵϴĐĂƐŽƐƉŽƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĞŵϮϬϭϰĞĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂŵĂŝƐĂƚŝŶŐŝĚĂĨŽŝĂĚĞϮϬĂϱϵĂŶŽƐ͕ĐŽŵϳϰ͕ϲйĚŽƐ
casos. As Regiões de Saúde R28 e R30 apresentaram maior incidência em 2014.
A partir de 2016, a toxoplasmose aguda passou a compor a lista de Doenças de
EŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂ͘^ĆŽŝŶƐĞƌŝĚŽƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŐƌĂǀŽƐĚĞEŽƚŝĨŝͲ
ĐĂĕĆŽ;^/EEͿ͕ŶŽZ^͕ĞŵƚŽƌŶŽĚĞϯϬϬĐĂƐŽƐĞƐƉŽƌĄĚŝĐŽƐ͕ĚŝƐƉĞƌƐŽƐĞŵǀĄƌŝŽƐŵƵŶŝĐşͲ
pios, a cada ano. No ano de 2015 foram detectados dois surtos de toxoplasmose aguda
nos municípios de São Marcos e Lavras do Sul, correspondendo respectivamente às Regiões de Saúde R26 e R22.
A raiva humana é uma zoonose viral que se caracteriza por uma encefalite aguda
e letal. O último caso humano de raiva ocorreu em 1981, no município de Três Passos
(R15). O acidente por animal potencialmente transmissor da raiva é o agravo mais notificado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), desde a sua implantação, evidenciando a preocupação com uma doença letal em praticamente 100%
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dos casos. Verifica-se aumento no número total de notificações em todas as Regiões de
Saúde. As crianças e os adultos do sexo masculino representam a maior proporção dos
casos, refletindo, provavelmente, uma maior exposição aos animais agressores. As Regiões de Saúde com maior notificação são R10, R23 e R27.
O RS não apresenta grande variação no Coeficiente de Incidência de tétano acidental nos últimos anos e a letalidade mantém-se alta, chegando em 2013 a 45% de
ſďŝƚŽƐĞŵĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐ͕ĐŽŵƌĞĚƵĕĆŽƉĂƌĂϮϮ͕ϳйĞŵϮϬϭϰ͘ĞƌĐĂĚĞϵϲйĚŽƐſďŝƚŽƐ͕ŶĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽ͕ŽĐŽƌƌĞƌĂŵŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĂĐŝŵĂĚĞϱϬĂŶŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞĚŽŵşŶŝŽŶŽƐĞǆŽ
masculino. A incidência e a letalidade da doença remetem à necessidade de melhorar a
ĐŽďĞƌƚƵƌĂǀĂĐŝŶĂůĂŶƚŝƚĞƚąŶŝĐĂŶĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĂĚƵůƚĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƐĚŽƐĞƐĚĞƌĞĨŽƌĕŽ
a cada dez anos.
O RS tem mantido uma média de 10 casos de difteria notificados por ano, apreƐĞŶƚĂŶĚŽƚƌġƐĐĂƐŽƐĐŽŶĨŝƌŵĂĚŽƐĐůŝŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŵĂƐƐĞŵĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂů͕ŶŽƐ
anos de 2010 (R17), 2013 (R19) e 2014 (R15).
No início da década de 1980, o Coeficiente de Incidência de coqueluche no RS
era superior a 30 casos por 100.000 habitantes, com registro de 1.000 a 4.000 casos por
ano. A partir da introdução da vacina conjugada difteria, tétano e coqueluche (DPT) no
ĐĂůĞŶĚĄƌŝŽďĄƐŝĐŽĚĞǀĂĐŝŶĂĕĆŽĞŵϭϵϳϳ͕ŚŽƵǀĞƚĞŶĚġŶĐŝĂĚĞĚĞĐůşŶŝŽŶĂƐƵĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ͘
Observa-se aumento de incidência da doença na última década, embora esses índices
sejam muito inferiores aos apresentados antes da introdução da vacina.
O coeficiente de incidência de influenza entre os casos hospitalizados nos dois
anos posteriores a pandemia ocorrida em 2009 (29,1 casos/100.000 habitantes) mantiveram-se baixos (0-1 caso/100.000 habitantes), o que pode ser atribuído à vacinação de
45% da população ocorrida em 2010 e ao esgotamento dos suscetíveis, isto é, à redução
ĚĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐĂƉĂǌĞƐ ĚĞ ƐĞ ŝŶĨĞĐƚĂƌ ĐŽŵ Ž ǀşƌƵƐ ƉŽƌ ũĄ ƚĞƌĞŵ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘
ŵϮϬϭϮĞϮϬϭϯŽĐŽƌƌĞƵƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĂĐŝƌĐƵůĂĕĆŽǀŝƌĂů͕ĐŽŵƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂĚŽǀşƌƵƐ
Influenza A H1N1; no entanto, a incidência manteve-se bastante inferior ao ano pandêmico. A taxa de letalidade se mantém em torno de 13%.
A incidência da doença meningocócica tem se mantido constante nos últimos
cinco anos e a letalidade de 20% encontra-se dentro do esperado para a doença (exceto
no ano de 2013 que atingiu 25,3%). As Regiões de Saúde que apresentaram maior aumento na incidência da doença, de 2010 a 2014, foram R8 e R10. No ano de 2014 a Região
Metropolitana apresentou as maiores incidências da doença. Em 2015 alguns fatos aponƚĂƌĂŵƉĂƌĂĂůĞƌƚĂĚĞƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƵƌƚŽƐĚĞŽĞŶĕĂDĞŶŝŶŐŽĐſĐŝĐĂĚŽƐŽƌŽŐƌƵƉŽ
͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƐƵƌƚŽĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽ͕ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĐŽŵŵĂŝŽƌ
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞĐĂƐŽƐĞŵхϱĂŶŽƐ;ϵϬйͿ͕ŵƵĚĂŶĕĂŶŽƉĂĚƌĆŽĚĂĨŽƌŵĂĐůşŶŝĐĂĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ
recente de uma nova cepa (C23P1; 14-6), considerada hipervirulenta.
Em relação às Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), a bactéria
^ĂůŵŽŶĞůĂĠŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂŐĞŶƚĞĞƚŝŽůſŐŝĐŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽĞŵϯϬйĚŽƐƐƵƌƚŽƐ͕ƐĞŐƵŝĚĂƉĞůŽ
Staphylococcus aureus (24,9%), Clostridium perfringens (24,4%) e Bacillus cereus (13,5%).
A Região de Saúde R10 apresentou o maior número de surtos (29,5%) de DTHA de 2010 a
2014, por incluir o município de Porto Alegre, seguida pelas Regiões R7 e R8 (Região Metropolitana), com 7,2% das notificações em ambas as Regiões. As Regiões R23 (6,4%) e R25
(5,6%) também se destacam pelo número elevado de surtos. As Regiões R2, R6, R19, R20
e R24 apresentam baixo número de notificações, provavelmente devido à subnotificação.
As hepatites viraisƐĆŽĚŽĞŶĕĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĂƌĂŽĐĞŶĄƌŝŽĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽ͕ĞƐpecialmente as transmitidas por contato com sangue e relações sexuais, como as Hepa-
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ƚŝƚĞƐĞ͘KZ^ƉŽƐƐƵŝϱϱŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂƐŚĞƉĂƚŝƚĞƐĞ4, nos quais o
ƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞĐĂƌŐĂĚĂƐĚŽĞŶĕĂƐŚĞƉĂƚŝƚĞ͕ŚĞƉĂƚŝƚĞ͕ŝĚƐĞƐşĨŝůŝƐĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŵƵŝƚŽ
relevante pelo Ministério da Saúde.
&ŝŐƵƌĂϮϬ͘dĞŶĚġŶĐŝĂĚŽƐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞ/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂƐ,ĞƉĂƟƚĞƐ
A, B e C por 100.000 habitantes, RS, 2010 a 2014.

&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

 ŚĞƉĂƚŝƚĞ  ƚĞŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĚŝƌĞƚĂ ĐŽŵ ĂƐ ŵĄƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽ ďĄƐŝĐŽ
ĞŽƐŵĂƵƐŚĄďŝƚŽƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞ͘EĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ;&ŝŐƵƌĂϮϬͿ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞͲ
créscimo no número de casos de hepatite A, passando de um coeficiente de 8,2 para 0,9
casos por 100.000 habitantes. Em 2014 houve a incorporação da vacina para Hepatite A
ŶŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽǀĂĐŝŶĂůŝŶĨĂŶƚŝů͘
As hepatites B e C são doenças que podem se cronificar, na maioria das vezes sem
ƐŝŶƚŽŵĂƐ͕ĞƋƵĞĂĐĂďĂŵƐĞŶĚŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚĂƐĂŶŽƐĂƉſƐĂŝŶĨĞĐĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ
ŵĂŝƐĂƚŝŶŐŝĚĂĂĚĞϮϬĂϱϵĂŶŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͘ŽŵƌĞůĂĕĆŽă
hepatite B, observa-se aumento da incidência gradual, passando de 11,5 para 15,9 casos
por 100.000 habitantes. Na hepatite C observa-se expressivo aumento da incidência,
passando de 15,8 para 21,7 casos por 100.000 habitantes. Essa tendência de aumento
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƵŵŵĂŝŽƌĂĐĞƐƐŽĚŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƵŵĂŵĂŝŽƌƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂ
ǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͕ƉŽŝƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞŚĞƉĂƚŝƚĞ͕ŚĄĐĂƐŽƐĚĞŝŶͲ
fecções antigas (ocasionadas por cirurgias e transfusões realizadas antes de 1993) sendo
detectados agora.
&ŝŐƵƌĂϮϭ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞ/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĂƐ,ĞƉĂƟƚĞƐsŝƌĂŝƐ
A, B e C, por Região de Saúde, RS, 2014.
Hepatite A

Hepatite B

&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

ТZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶΣ143ͬ2014͘

Hepatite C
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Sete Regiões de Saúde possuem maior incidência de hepatite A, quando comparadas à média do Estado, assim como 11 Regiões de Saúde para hepatite B e cinco
ZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞƉĂƌĂŚĞƉĂƚŝƚĞ;&ŝŐƵƌĂϮϭͿ͘KŵĂƉĂĚĂƐŝŶĐŝĚġŶĐŝĂƐĚĞŚĞƉĂƚŝƚĞƐǀŝƌĂŝƐ
no RS tem se modificado com o passar dos anos: a hepatite A tem diminuído sua expresƐĆŽ͕ƐĞŶĚŽƌĞůĂƚĂĚŽƐŵĂŝƐƐƵƌƚŽƐĞƐƉŽƌĄĚŝĐŽƐ͖ĂŚĞƉĂƚŝƚĞƚĞŵŵĂŶƚŝĚŽƐƵĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ
na Região Norte, enquanto na Macrorregião Metropolitana tem ocorrido aumento no
ŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐ͖ĞĂŚĞƉĂƚŝƚĞĞƐƚĄĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽƐƵĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĞĄƌĞĂĚĞĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂ͘
ĐŽŝŶĨĞĐĕĆŽĐŽŵ,/sͬŝĚƐƚĞŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂŶĞƐƐĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽ͘
No Brasil, o coeficiente de detecção geral de casos novos de hanseníase é de
15,32 por 100.000 habitantes. O RS apresenta o menor coeficiente do Brasil (1,25 casos
por 100.000 habitantes). Entretanto, tem o maior percentual de grau de incapacidades
ĂǀĂůŝĂĚŽƐŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ŽƋƵĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐƐĆŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ
tardiamente. Os maiores coeficientes de detecção concentram-se nas regiões R2, R11 e
Zϭϱ;&ŝŐƵƌĂϮϮͿ͘
&ŝŐƵƌĂϮϮ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĞƚĞĐĕĆŽĚĂ,ĂŶƐĞŶşĂƐĞ͕ƉŽƌZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕Z^͕ϮϬϭϰ͘

&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϲ

De 2010 a 2014, o percentual de cura dos pacientes tratados ficou entre 75 e
89,9%, desempenho regular, segundo o Ministério da Saúde. No RS, a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares, dos casos novos de hanseníase, atingiu a
meta de 75% no período. A hanseníase não apresenta diferença por sexo, sendo a faixa
ĞƚĄƌŝĂŵĂŝƐĂƚŝŶŐŝĚĂĚĞϮϬĂϱϵĂŶŽƐ͕ĐŽŵƉŽƵĐŽƐĐĂƐŽƐĞŵŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭϱĂŶŽƐ͘
O coeficiente de incidência de todas as formas de tuberculose (TB) se mantém
no patamar de 40 a 46 casos por 100 mil habitantes nos últimos cinco anos. O RS é o 7º
Estado brasileiro em coeficiente de incidência, com 43,6 casos/100mil habitantes .
A taxa de cura para controle da doença deve se aproximar de 85% e a taxa de
abandono não deve ser maior que 5%. A taxa de cura de tuberculose pulmonar bacilífera
(63,7%) em 2014 estava entre as menores do Brasil. Além disso, a taxa de abandono de
tratamento destes pacientes estava entre as maiores do Brasil, sendo de 15,1% em 2014,
alcançando níveis críticos na R4 (27,3%), R10 (22,4%) e R30 (22,2%). Porto Alegre possui a
maior taxa de abandono entre as capitais do Brasil, com 25,4% em 2013 e 25,9% em 2014.
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&ŝŐƵƌĂϮϯ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞ/ŶĐŝĚġŶĐŝĂƉŽƌdƵďĞƌĐƵůŽƐĞĚĞ
todas as formas, por Região de Saúde, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱͬϬϮͬϮϬϭϲ

A incidência de todas as formas de TB nas Regiões do Centro, Litoral e na ReŐŝĆŽĚĂWƌŽĚƵĕĆŽĠĞůĞǀĂĚĂ;&ŝŐƵƌĂϮϯͿ͘KĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝŶĐŝĚġŶĐŝĂƉŽĚĞƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽ͕
entre outros fatores, por uma dificuldade de organização dos serviços de saúde, princiƉĂůŵĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĨĂǌĞƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͘hŵĂƉĂƌƚĞĚĞƐƚĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ
se expressa através das tentativas de implantar o método do Tratamento Diretamente
Observado (TDO) nos municípios (que consiste, de maneira geral, em um profissional da
saúde observar, pelo menos 3 vezes por semana, a ingestão da medicação de tuberculoƐĞƉĞůŽƵƐƵĄƌŝŽͿ͘WŽƵĐŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚŽZ^ĐŽŶƐĞŐƵĞŵƐĞŐƵŝƌĞƐƚĂƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕĆŽ;Ϯϭ͕ϭйͿ͕
variando de 4,8% (R6) a 58,8% (R24). O percentual de TDO no Estado do RS, no ano de
2014, foi de 24,8%.
No RS, as taxas de coinfecção tuberculose/HIV-Aids estão em cerca de 20%,
mantendo-se o dobro da média nacional. Por essa razão, é importante a testagem de
HIV para casos novos de tuberculose, a fim de identificar precocemente a coinfecção (a
taxa de testagem de 2014 é de 83,3%, sendo a meta 85%). As baixas taxas de cura levam
à permanência da doença em níveis elevados de incidência, bem como, as altas taxas de
ĂďĂŶĚŽŶŽ͕ƉŽŝƐĞƐƚĞƐƵƐƵĄƌŝŽƐǀŽůƚĂŵĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƌĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͘hƐƵĄƌŝŽƐƋƵĞĂďĂŶĚŽͲ
nam o tratamento ou que não possuem comprovação de cura transmitem a doença para
ƉĞƐƐŽĂƐƉƌſǆŝŵĂƐ͕ĐŽŵŽƐĞƚĞŵŽďƐĞƌǀĂĚŽŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͘KZ^ƉŽƐƐƵŝϭϱŵƵŶŝͲ
ĐşƉŝŽƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐƉĂƌĂƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ͕ŶŽƐƋƵĂŝƐĂĐĂƌŐĂĚĂĚŽĞŶĕĂĞŵŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĠŵĂŝŽƌ5.
O RS é o 2º Estado com maior taxa de detecção de Aids no Brasil (38,3/100.000
habitantes), se mantém superior ao da Região Sul do país (28,7/100.000 hab.) e apresenta
quase o dobro do coeficiente nacional (19,7/100.000 hab.). A taxa de detecção no período
de 2010 a 2014 teve leve queda (de 41,4 para 38,3 por 100.000 hab.), porém este agravo continua apresentando patamares elevados (BRASIL, 2015). Em 2014, a detecção foi
maior nas Regiões R10 (69,7), R12 (51,1), R8 (46,3) e R7 (38,8). As Regiões R7, R8 e R10 correspondem, juntas, a 47.149 (61,8%) do número de casos acumulados de Aids no Estado.
De 2010 a 2014, a razão do número de casos chegou a 1,3 homens para cada
mulher diagnosticada. Ao fazer esta estratificação por Região de Saúde, os coeficientes
У>ŝƐƚĂĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗WĂŶŽƌĂŵĂĚĂdƵďĞƌĐƵůŽƐĞŶŽƌĂƐŝůʹ/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐĞ
KƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͕2014͘
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de incidência do sexo feminino se apresentaram iguais ou superiores ao masculino para
ŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌġƐĂŶŽƐŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞZϲ͕ZϮϬĞZϮϳ͘ĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĐŽŵŵĂŝŽƌĐŽŶͲ
centração de número de casos de Aids é dos 20 aos 49 anos, com escolaridade de 5ª a 8ª
série incompleta, para ambos os sexos. A principal via de transmissão continua sendo a
via sexual em ambos os sexos: 5.365 (86,6%) para homens e 5.502 (94%) para mulheres.
O número de casos de Aids em crianças menores de cinco anos foi de 47 casos em 2014,
que comparado ao ano anterior (40 casos), tem-se uma elevação de 17,5%.
A sífilis é uma doença infecto-contagiosa de transmissão predominantemente sexual. Entre 2010 e 2014 o RS notificou 12.629 casos de sífilis adquirida. Entre os anos de
2012 e 2014 ocorreu elevação no número de casos notificados, passando de 2.551 para
5.778 casos, possivelmente pela implantação de estratégias para aumentar e melhorar a
coleta de informações. As Regiões de saúde com maior número de casos são R10, R23 e R8.
O grande número de casos de sífilis em gestantes representa um desafio para a
saúde pública do RS. O coeficiente de incidência de sífilis em gestante, que em 2010 era
de 3,7/1000 nascidos vivos, passou para 12,8/1000 em 2014. Entre 2010 e 2014, 74,5%
das mães das crianças notificadas com sífilis congênita acessou o sistema de saúde para
ĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌĠͲŶĂƚĂů͕ƚĞŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞƐşĨŝůŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽϯǑƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
de gestação. A transmissão vertical do HIV e Sífilis tem relação direta com a qualidade
da assistência do pré-natal, parto e puerpério, podendo estar relacionada a falhas no
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚĂŶƚŽĚĂŐĞƐƚĂŶƚĞ͕ƋƵĂŶƚŽĚĞƐĞƵƉĂƌĐĞŝƌŽ͘ƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ
R22, R8, R17, R23, R1, R3, R21, R4, R5, apresentaram, em 2014 coeficientes de incidência
superiores ao do Estado.
Com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão, estão sendo realizadas estraƚĠŐŝĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐşĨŝůŝƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂĞŵŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽ
ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ͕ƉŽŝƐĂƐşĨŝůŝƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂĞƐƚĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞƐşĨŝůŝƐĐŽŶŐġŶŝƚĂ͘
&ŝŐƵƌĂϮϰ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞ/ŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞ^şĮůŝƐŽŶŐġŶŝƚĂĞŵŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭ
ano por 1.000 Nascidos Vivos, por Região de Saúde de residência, 2014.

&ŽŶƚĞ͗d^h^

As Regiões de Saúde R8 (15,1), R10 (16,2), R7(8,4) e R17 (11,6) apresentaram em
ϮϬϭϰĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĚĞŝŶĐŝĚġŶĐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂŽĚŽƐƚĂĚŽ;&ŝŐƵƌĂϮϰͿ͘KŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐ
ĚĞƐşĨŝůŝƐĐŽŶŐġŶŝƚĂĞŵŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭĂŶŽĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƉƌĠͲŶĂƚĂů͕
visto que a sífilis pode ser diagnosticada e tratada em pelo menos duas oportunidades,
durante a gestação e o parto.
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1.3.2.1.1. Doenças transmissíveis em eliminação
O RS atingiu a eliminação do sarampo, rubéola, Síndrome da Rubéola Congênita, poliomielite e tétano neonatal. Mesmo assim, têm sido mantidas estratégias como
ĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂƌŽďƵƐƚĂĞŽƉŽƌƚƵŶĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽͲƐĞĂůƚĂƐĐŽďĞƌƚƵƌĂƐǀĂĐŝŶĂŝƐŶĂƌŽƚŝŶĂĞĞŵ
ĐĂŵƉĂŶŚĂƐ͕ĂůĠŵĚĞƐĞĚŝƐƉŽƌĚĞƵŵĂƌĞĚĞĚĞůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞ
ĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŐĞŶſƚŝƉŽƐĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƐŶŽƉĂşƐ͘
O Brasil e o continente americano haviam alcançado a meta de eliminação do
sarampo no ano 2000. No entanto, devido à confirmação de 220 casos em 2013, 876 em
ϮϬϭϰĞϮϭϰĞŵϮϬϭϱ͕ŽǀşƌƵƐĚŽƐĂƌĂŵƉŽǀŽůƚŽƵĂĐŝƌĐƵůĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſĐƚŽŶĞŶŽƉĂşƐ͘K
Z^ŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐĂƐŽƐĂƵƚſĐƚŽŶĞƐĚĂĚŽĞŶĕĂĚĞƐĚĞϭϵϵϵ͘ŽŶƚƵĚŽ͕ƐĞƚĞĐĂƐŽƐĞŵϮϬϭϬ
e oito casos em 2011, todos importados, foram detectados no Estado desde a eliminação
da doença.
Em 2015 a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) declarou que a região
das Américas se tornou a primeira no mundo a estar livre da transmissão endêmica da
rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita͘EŽZ^͕ŽƷůƚŝŵŽĐĂƐŽĂƵƚſĐƚŽŶĞĚĞƌƵďĠola foi registrado em 2008 e de SRC em 2009.
Nas Américas o último caso de poliomielite registrado foi em 1991. No Brasil o
último registro é de 1989, no município de Souza, na Paraíba. No RS o último caso auƚſĐƚŽŶĞŽĐŽƌƌĞƵĞŵϭϵϴϯ͕Ğŵ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ;ZϭͿ͘ƉĞƐĂƌĚĞƐƚĞĐĞŶĄƌŝŽ͕ĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĚĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂů͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
de imunizações, somadas às ações de comunicação social, para evitarmos a reintrodução
ĚŽǀşƌƵƐ͕ǀŝƐƚŽƋƵĞĂŝŶĚĂŚĄĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĞŵŽƵƚƌŽƐĐŽŶƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
O número de casos de tétano neonatal no RS foi decrescendo desde a década de
1970. Esta diminuição se deve provavelmente à vacinação, melhoria da qualidade de vida
e ampliação da atenção à saúde. Em 2003, ocorreu o último caso confirmado da doença
no RS, no município de Sinimbu (R28).
1.3.2.2 Doenças e Agravos Não Transmissíveis
A violência sexual, considerada uma violência interpessoal, é um agravo de noƚŝĨŝĐĂĕĆŽĐŽŵƉƵůƐſƌŝĂŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϮϳϭͬϮϬϭϰ͘ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ
imediata serve para que pessoas em situação de violência sexual não recebam alta ambulatorial/hospitalar sem que haja encaminhamento/seguimento para realização de proĨŝůĂǆŝĂƐƉĂƌĂĂƐ^dƐĞĂŶƚŝĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞŵƚĞŵƉŽŚĄďŝů͘
A taxa de notificação de violência sexual é maior na R10 (41,5), devido às notificações do município de Porto Alegre pelos hospitais de referência para atendimento às
pessoas vítimas de violência sexual. A menor taxa de notificação é da R20 (1,2). Para todo
o Estado a taxa de notificação é de 17,2 por 100.000 habitantes.
ŶĂůŝƐĂŶĚŽĂŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂƐĞǆƵĂůŶŽZ^͕ĚƵƌĂŶƚĞĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂϮϬϭϬ
a 2014, percebe-se que os dois ciclos de vida mais acometidos são os dos adolescentes
de 10 a 19 anos (43%), seguido de crianças de 0 a 9 anos (40%). A violência sexual ocorre
mais em pessoas do sexo feminino (82,7% em 2014). Esse padrão é repetido em todas as
Regiões de Saúde.
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1.3.2.2.1. Morbidade Hospitalar
ƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞϮϬϭϬĂϮϬϭϰ;YƵĂĚƌŽϮͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƵŵĂŵĠĚŝĂĚĞϳϯϱ͘ϲϯϲ
internações, com taxas anuais de internação por 10.000 habitantes, praticamente iguais.
ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐ;&ŝŐƵƌĂϮϱͿĚĞĐŽƌƌĞĚĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͕ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕ĚŝŐĞƐƚŝǀŽ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ƚƵŵŽƌĞƐͿĞůĞƐƁĞƐͬĞŶǀĞŶĞŶĂŵĞŶƚŽͬŽƵƚƌĂƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ
de causas externas, conforme capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID).
KĐĂƉşƚƵůŽys͕'ƌĂǀŝĚĞǌ͕WĂƌƚŽĞWƵĞƌƉĠƌŝŽ͕ƚĂŵďĠŵƉƌŽǀŽĐĂŝŵƉĂĐƚŽŶŽƚŽƚĂůĚĞŝŶƚĞƌnações, porém grande parte desse capítulo não se refere à morbidade.
As causas predominantes de internação se repetem no período analisado. No
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂƚĂǆĂĂŶƵĂůĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐĐŽŵĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĚŽĂƉşƚƵůŽy/yͲ>Ğsões/envenenamentos/outras consequências de causas externas, indica necessidade de
ĂŶĄůŝƐĞŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂ͘
Quadro 2. Taxa de Internações da População Residente
no RS por Capítulo da CID, RS, 2010 a 2014.
2010
Diag CID10 (capit)

2011

2012

2013

2014

Total

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Internações 10.000 Internações 10.000 Internações 10.000 Internações 10.000 Internações 10.000 Internações
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.

Total

726.608

679,5

714.809

666,0

727.707

675,6

741.753

664,4

767.301

684,6

3.678.178

y͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ

115.788

108,3

109.751

102,3

105.513

98,0

109.998

98,5

103.533

92,4

544.583

ys͘'ƌĂǀŝĚĞǌƉĂƌƚŽĞƉƵĞƌƉĠƌŝŽ

103.346

96,6

105.126

97,9

105.494

97,9

104.248

93,4

106.264

94,8

524.478

/y͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ

93.709

87,6

91.175

84,9

89.549

83,1

92.900

83,2

96.896

86,5

464.229

y/͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ

71.983

67,3

70.926

66,1

76.711

71,2

79.567

71,3

83.642

74,6

382.829

II. Neoplasias (tumores)

51.866

48,5

52.057

48,5

55.187

51,2

57.084

51,1

61.741

55,1

277.935

y/y͘>ĞƐƁĞƐĞŶǀĞŶĞĂůŐŽƵƚĐŽŶƐĞƋ
causas externas

49.681

46,5

50.977

47,5

54.459

50,6

57.247

51,3

62.085

55,4

274.449

y/s͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽŐĞŶŝƚƵƌŝŶĄƌŝŽ

46.860

43,8

46.312

43,1

48.860

45,4

48.060

43,0

52.725

47,0

242.817

I. Algumas doenças infecciosas e
ƉĂƌĂƐŝƚĄƌŝĂƐ

48.281

45,1

43.852

40,9

45.270

42,0

43.445

38,9

43.535

38,8

224.383

V. Transtornos mentais e
comportamentais

38.027

35,6

40.143

37,4

39.442

36,6

41.520

37,2

42.482

37,9

201.614

VI. Doenças do sistema nervoso

16.441

15,4

16.873

15,7

16.976

15,8

17.613

15,8

18.013

16,1

85.916

/s͘ŽĞŶĕĂƐĞŶĚſĐƌŝŶĂƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂŝƐĞ
ŵĞƚĂďſůŝĐĂƐ

18.537

17,3

17.342

16,2

16.806

15,6

15.550

13,9

16.456

14,7

84.691

y///͘ŽĞŶĕĂƐƐŝƐƚŽƐƚĞŽŵƵƐĐƵůĂƌĞƚĞĐ
conjuntivo

15.512

14,5

15.093

14,1

15.713

14,6

17.411

15,6

19.094

17,0

82.823

ys/͘ůŐƵŵĂƐĂĨĞĐŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐŶŽ
período perinatal

11.766

11,0

12.181

11,3

12.038

11,2

11.844

10,6

12.268

10,9

60.097

yy/͘ŽŶƚĂƚŽƐĐŽŵƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ

13.286

12,4

11.351

10,6

12.001

11,1

10.738

9,6

10.236

9,1

57.612

y//͘ŽĞŶĕĂƐĚĂƉĞůĞĞĚŽƚĞĐŝĚŽ
ƐƵďĐƵƚąŶĞŽ

9.661

9,0

9.979

9,3

10.383

9,6

10.960

9,8

12.769

11,4

53.752

ys///͘^ŝŶƚƐŝŶĂŝƐĞĂĐŚĂĚĂŶŽƌŵĞǆĐůşŶ
e laborat

6.171

5,8

6.604

6,2

7.767

7,2

7.270

6,5

7.748

6,9

35.560

///͘ŽĞŶĕĂƐƐĂŶŐƵĞſƌŐĆŽƐŚĞŵĂƚĞ
ƚƌĂŶƐƚŝŵƵŶŝƚĄƌ

5.968

5,6

5.869

5,5

6.208

5,8

6.312

5,7

6.395

5,7

30.752

ys//͘DĂůĨĐŽŶŐĚĞĨŽƌŵŝĚĞĂŶŽŵĂůŝĂƐ
cromossômicas

4.877

4,6

4.471

4,2

4.596

4,3

4.829

4,3

5.190

4,6

23.963

VII. Doenças do olho e anexos

3.277

3,1

3.187

3,0

3.218

3,0

3.618

3,2

4.409

3,9

17.709

s///͘ŽĞŶĕĂƐĚŽŽƵǀŝĚŽĞĚĂĂƉſĨŝƐĞ
ŵĂƐƚſŝĚĞ

1.429

1,3

1.371

1,3

1.350

1,3

1.365

1,2

1.606

1,4

7.121

142

0,1

169

0,2

166

0,2

174

0,2

214

0,2

865

yy͘ĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŵŽƌďŝĚĂĚĞĞ
mortalidade
WKWh>K

&ŽŶƚĞ͗dĂďǁŝŶͬd^h^

10.693.929

10.733.030

10.770.603

11.164.043

11.207.274
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Figura 25. Taxa de internações da População Residente por Capítulo da CID, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗dĂďǁŝŶͬd^h^

A maior taxa de internações (1.631,5) refere-se à população a partir dos 60 anos,
ĚĞǀŝĚŽĂĐĂƵƐĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ͕ĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽĞ
ŐĞŶŝƚƵƌŝŶĄƌŝŽ͘ƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞϮϬĂϱϵĂŶŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĞŐƵŶĚĂŵĂŝŽƌ
taxa (627,1), com distribuição mais homogênea de causas de internação. A população
de 0 a 9 anos apresentou a terceira maior taxa (584,3), concentrada nas internações por
ŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ƉĂƌĞůŚŽ ZĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͕ ůŐƵŵĂƐ ĨĞĐĕƁĞƐ KƌŝŐŝŶĂĚĂƐ ŶŽ WĞƌşŽĚŽ WĞƌŝŶĂƚĂů
ĞůŐƵŵĂƐŽĞŶĕĂƐ/ŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐĞWĂƌĂƐŝƚĄƌŝĂƐ͘ŵĞŶŽƌƚĂǆĂ͕ƉŽƌŐƌƵƉŽĞƚĄƌŝŽ͕;ϯϰϯ͕ϯͿ
corresponde às internações da população de 10 a 19 anos, decorrentes de lesões conƐĞƋƵĞŶƚĞƐĚĞĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽŐĞŶŝƚƵƌŝŶĄƌŝŽ͕
entre outras causas (Quadro 3).
Quadro 3. Taxa de internações da População Residente
por Capítulo da CID e Faixa Etária, RS, 2014.
0-9a
Diag CID10 (capit)

ys͘'ƌĂǀŝĚĞǌƉĂƌƚŽĞƉƵĞƌƉĠƌŝŽ

10-19a

20-59a

60a e +

Total

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Internações 10.000 Internações 10.000 Internações 10.000 Internações 10.000 Internações 10.000
hab.
hab.
hab.
hab.
hab.
7

0,1

22.965

131,2

83.283

y͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ

31.807

230,8

4.399

25,1

/y͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ

495

3,6

767

4,4

y/͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ

6.186

44,9

6.158

35,2

46.328

75,0

24.970

y/y͘>ĞƐƁĞƐĞŶǀĞŶĞĂůŐŽƵƚĐŽŶƐĞƋĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ

4.288

31,1

6.672

38,1

36.010

58,3

15.115

II. Neoplasias (tumores)

1.585

11,5

1.969

11,3

30.441

49,3

27.746

189,0

61.813

57,4

y/s͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽŐĞŶŝƚƵƌŝŶĄƌŝŽ

2.533

18,4

4.239

24,2

28.499

46,2

17.454

118,9

52.814

49,0

10.047

72,9

2.469

14,1

17.311

28,0

13.708

93,4

43.650

40,5

96

0,7

3.561

20,4

35.502

57,5

3.323

22,6

42.561

39,5

/͘ůŐƵŵĂƐĚŽĞŶĕĂƐŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐĞƉĂƌĂƐŝƚĄƌŝĂƐ
V. Transtornos mentais e comportamentais
y///͘ŽĞŶĕĂƐƐŝƐƚŽƐƚĞŽŵƵƐĐƵůĂƌĞƚĞĐĐŽŶũƵŶƚŝǀŽ

134,9

9

0,1

106.530

22.966

37,2

37.685

61,0

98,9

44.361

302,2

103.826

96,4

57.949

394,8

96.965

90,0

170,1

83.797

77,8

103,0

62.213

57,8

448

3,3

1.038

5,9

11.677

18,9

5.931

40,4

19.122

17,8

VI. Doenças do sistema nervoso

2.348

17,0

957

5,5

8.486

13,7

6.222

42,4

18.049

16,8

/s͘ŽĞŶĕĂƐĞŶĚſĐƌŝŶĂƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂŝƐĞŵĞƚĂďſůŝĐĂƐ

1.216

8,8

602

3,4

6.159

10,0

8.479

57,8

16.478

15,3

y//͘ŽĞŶĕĂƐĚĂƉĞůĞĞĚŽƚĞĐŝĚŽƐƵďĐƵƚąŶĞŽ

1.611

11,7

1.297

7,4

6.615

10,7

3.246

22,1

12.799

11,9

ys/͘ůŐƵŵĂƐĂĨĞĐŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽƉĞƌŝŶĂƚĂů

11.998

87,1

51

0,3

197

0,3

22

0,1

12.356

11,5

yy/͘ŽŶƚĂƚŽƐĐŽŵƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ

814

5,9

605

3,5

7.247

11,7

1.570

10,7

10.257

9,5

ys///͘^ŝŶƚƐŝŶĂŝƐĞĂĐŚĂĚĂŶŽƌŵĞǆĐůşŶĞůĂďŽƌĂƚ

481

3,5

643

3,7

3.843

6,2

2.781

18,9

7.761

7,2

///͘ŽĞŶĕĂƐƐĂŶŐƵĞſƌŐĆŽƐŚĞŵĂƚĞƚƌĂŶƐƚŝŵƵŶŝƚĄƌ

792

5,7

421

2,4

2.045

3,3

3.137

21,4

6.406

5,9
4,8

ys//͘DĂůĨĐŽŶŐĚĞĨŽƌŵŝĚĞĂŶŽŵĂůŝĂƐĐƌŽŵŽƐƐƀŵŝĐĂƐ

2.936

21,3

861

4,9

1.030

1,7

363

2,5

5.218

VII. Doenças do olho e anexos

125

0,9

108

0,6

1.225

2,0

2.951

20,1

4.413

4,1

s///͘ŽĞŶĕĂƐĚŽŽƵǀŝĚŽĞĚĂĂƉſĨŝƐĞŵĂƐƚſŝĚĞ

686

5,0

254

1,5

545

0,9

121

0,8

1.613

1,5

14

0,1

33

0,2

131

0,2

36

0,2

215

0,2

80.513

584,3

60.069

343,3

387.225

627,1

768.856

713,8

yy͘ĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŵŽƌďŝĚĂĚĞĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ
Total
WKWh>KϮϬϭϮ

&ŽŶƚĞ͗dĂďǁŝŶͬd^h^

1.377.933

1.749.841

6.174.872

239.494 1.631,5
1.467.957

10.770.603

57

58
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KƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞŶŽǀĞĂŶŽƐĞĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŝĚŽƐĂ;шϲϬĂŶŽƐͿŝŶƚĞƌŶĂŵŵĂŝƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŽƌĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͘ƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐƉŽƌĂŐƌĂǀŽƐ
ĚŽƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽĂĐĞŶƚƵĂŵͲƐĞĞŶƚƌĞĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĂĐŝŵĂĚĞϱϬĂŶŽƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂƐ
internações por neoplasias.
ĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĚĂĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƉŽƌdoenças do aparelho respiratório ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ϮϬϭϬͲϮϬϭϰ ;YƵĂĚƌŽ ϰͿ ƌĞǀĞůĂŵ Ă ƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂ ĚĞ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂƐ Ğŵ
todos os ciclos de vida, destacando-se as maiores taxas em crianças e idosos, em todas
as Regiões de Saúde.
YƵĂŶĚŽǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƐĂƐƚĂǆĂƐƉŽƌŐƌƵƉŽƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĚĂ/ϭϬ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂͲƐĞ
que o grupo das pneumonias e influenza corresponde a 44,4% do total de internações
ƉŽƌĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͘ŵƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ƉƌĞǀĂůĞĐĞŵĂƐŽĞŶĕĂƐƌŽŶĐŽpulmonares Obstrutivas Crônicas (DBOC) para adultos a partir dos 40 anos. Para crianças,
surgem a asma e bronquiolite aguda como segunda causa de internação. Para os adolescentes/jovens a segunda causa corresponde às internações por doenças crônicas das
amígdalas e adenoides.
Quadro 4. Taxa de internações (10.000 habitantes) por causas
selecionadas de doenças do aparelho respiratório, RS, 2010 a 2014.
Morbidade

2010

2011

2012

2013

2014

Pneumonia

50,9

48,4

46,1

46,6

41,3

Bronquite enfisema e outras doenças
pulmonares obstrutivas crônicas

19,8

18,9

16,8

17,9

15,0

KƵƚƌĂƐĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ

13,2

11,9

11,6

11,4

9,9

Asma

9,5

7,9

7,3

6,6

5,9

Bronquite aguda e bronquiolite aguda

5,1

5,5

5,7

5,5

5,0

Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides

2,5

2,9

3,3

3,3

3,5

Influenza [gripe]

2,6

2,3

2,6

2,5

1,8

Outras infecções agudas das vias aéreas
superiores

1,5

1,4

1,5

1,6

1,4

3,3

3,0

3,2

3,2

3,5

Outras causas
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐͬd^h^

Em relação às doenças cardiovasculares͕ĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĚĞϮϬϭϬĂ
2014 dos Coeficientes de Internação Hospitalar por Doença Isquêmica do Coração (DIC),
/ŶĨĂƌƚŽŐƵĚŽĚŽDŝŽĐĄƌĚŝŽ;/DͿĞĐŝĚĞŶƚĞsĂƐĐƵůĂƌĞƌĞďƌĂů;sͿŶŽZ^͕ĐŽŵďĂƐĞ
na população estimada para 2012, evidenciam que na população de 30 a 59 anos, houve
redução de 2,8% no coeficiente de internação por DIC e aumento de 14% e 3,8% nos coeficientes de internação por IAM e AVC, respectivamente, enquanto na população de 60
anos e mais, houve incremento dos coeficientes de internação: 14,8% para DIC, 23,7%
para IAM e 11,5% para AVC.
As principais causas de internações das doenças do aparelho digestivo são por
colelitíase e colecistite, outras doenças do aparelho digestivo, hérnia inguinal e doenças
ĚŽĂƉġŶĚŝĐĞ;YƵĂĚƌŽϱͿ͘EĂĂŶĄůŝƐĞƉŽƌĐŝĐůŽƐĚĞǀŝĚĂ͕ŚĄĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶternações por essas doenças à medida que a população envelhece, sendo que as maiores
taxas de ocorrência são encontradas na população acima de 60 anos, em especial nas
Regiões R8, R15 e R19.
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Quadro 5. Taxas de internações (10.000 habitantes) por causas
ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐĚĞŽĞŶĕĂƐĚŽƉĂƌĞůŚŽŝŐĞƐƟǀŽ͕Z^͕ϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͘
Morbidade
Colelitíase e colecistite

2010

2011

2012

2013

2014

17,7

17,4

19,0

19,4

19,2

Outras doenças do aparelho digestivo

7,5

8,2

9,1

9,4

9,4

Hérnia inguinal

8,7

8,3

8,8

8,9

8,2

Doenças do apêndice

7,3

7,2

8,0

8,2

8,3

Outras doenças dos intestinos e peritônio

4,9

5,0

5,9

5,7

5,7

Outras hérnias

5,1

4,9

5,4

5,5

5,4

Outras doenças do fígado

3,3

3,4

3,4

3,1

2,9

1ůĞŽƉĂƌĂůşƚŝĐŽĞŽďƐƚƌƵĕĆŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůƐͬŚĠƌŶŝĂ

2,7

2,4

2,3

2,2

2,0

10,1

9,3

9,5

9,0

46,0

Outras causas
&ŽŶƚĞ͗^/,ͬd^h^

No período de 2010 a 2012, as neoplasias foram a quinta causa de internação
ĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐŶŽ^h^͕ŚĂǀĞŶĚŽĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽŶŽƐĂŶŽƐĚĞϮϬϭϯĞϮϬϭϰ͘ƚĂǆĂĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽ
por neoplasias malignas foi de 38,7/10.000 habitantes no ano de 2014 e, em ambos os
sexos, a taxa de internação por neoplasia do aparelho digestivo a mais elevada (masculino 15/10.000 habitantes e feminino 9,8/10.000 habitantes). No sexo masculino, a segunĚĂĐĂƵƐĂĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŶĞŽƉůĂƐŝĂƐŵĂůŝŐŶĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ
(taxa de 5,9/10.000 habitantes), enquanto as neoplasias malignas de mama são a segunda causa de internações no sexo feminino (taxa de 8/10.000 habitantes).
Em 2014, a Diabetes Mellitus tipo 2;DϮͿĨŽŝƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌϰ͕ϯйĚĂƐŵŽƌtes e respondeu por 1,3% de todas as internações hospitalares no RS. De 2010 a 2014,
o Coeficiente de Internação Hospitalar por DM 2 apresentou redução de 16,4% na
população de 30 a 59 anos e de 9% na população com 60 anos ou mais.
WĂƌĂĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐcausas externas, foram considerados os grupos referentes
ăƐƋƵĞĚĂƐ͕ĂĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚƌąŶƐŝƚŽ͕ĂŐƌĞƐƐƁĞƐ͕ŝŶƚŽǆŝĐĂĕƁĞƐĞĂůĞƐƁĞƐĂƵƚŽͲƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐ͘
Os dados refletem a demanda hospitalar, a qual é condicionada pela oferta de serviços
ŶŽ^h^͘KƉƌŝŶĐŝƉĂůŵŽƚŝǀŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐŶŽƐŐƌƵƉŽƐĂŶĂůŝƐĂĚŽƐƐĆŽĂƐ
quedas (76,3%), seguido dos acidentes de transporte (15,8%) e agressões (6%).
ĞϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͕ĂƐƚĂǆĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽƉŽƌĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐƐĞŵĂŶƚġŵĞƐƚĄveis, sendo que as quedas correspondem à taxa mais elevada quando analisados todos
ŽƐŐƌƵƉŽƐĞƚĄƌŝŽƐĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ;Ϯϯ͕ϮͬϭϬ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĞŵϮϬϭϰͿ͘KĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ
internação por queda, por Região de Saúde, apresenta importantes variações: a maior
ƚĂǆĂĞƐƚĄŶĂZϭϲ;ϭϭϮ͕ϱͿ͕ƐĞŐƵŝĚĂƉĞůĂZϮϰ;ϱϱ͕ϭͿĞƉĞůĂZϭϱ;ϱϯ͕ϮͿ͘ƐZĞŐŝƁĞƐZϮϳ;Ϭ͕ϮͿ
e R5 (0,6) apresentam as menores taxas.
Em relação às internações por agressões verifica-se maiores taxas na R10 (5,8),
R7 (2,7) e R1 (2,1), sendo a taxa média do estado de 1,8. As Regiões de Saúde R2 e R22
não registraram internações por agressões no ano de 2014.
As maiores taxas de internação por acidente de transporte estão na R27 (27,5),
R3 (13,8), R17 (11) e R14 (10), sendo a taxa média do estado de 4,8. As Regiões R24 e
ZϯϬŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽƉŽƌĂĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌąŶƐŝƚŽŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϰ͘
Em relação aos acidentes por animais peçonhentos, foram notificados no SINAN, de 2010 a 2014, 22.160 acidentes, o que representa aproximadamente 4.500
acidentes por ano. A distribuição dos acidentes, segundo o grupo de animal envolvido,
é: aranha (55,4%), serpente (20,3%), abelha (12,8%), lagarta (7,4%) e escorpião (4%).
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KďƐĞƌǀĂͲƐĞŵĂŝŽƌŝŶĐŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚŽƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐĂŶŝŵĂŝƐƉĞͲ
çonhentos no período nas Regiões de Saúde R18, R25 e R30.
1.3.2.2.2. Internações por Transtornos Mentais e Comportamentais
As internações por Transtornos Mentais e Comportamentais (38.154) representaram 5% do total de internações no Estado (759.693) em 2014. Aquelas internações
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐdƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐDĞŶƚĂŝƐĞŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐĚĞǀŝĚŽĂŽƵƐŽĚĞĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐ
drogas (16.076 internações) representaram 38,5% do total de internações por TranstorŶŽƐDĞŶƚĂŝƐĞŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽϲ͘ϴϱϭ;ϭϲ͕ϰйͿĚĞǀŝĚŽĂŽƵƐŽĚĞĄůĐŽŽůĞϵ͘ϮϮϱ
;ϮϮ͕ϭйͿĚĞǀŝĚŽĂŽƵƐŽĚĞŽƵƚƌĂƐƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐƉƐŝĐŽĂƚŝǀĂƐ͘ƐƚĂǆĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƉĂƌĂ
tratamento destas morbidades, considerando o número de internações por 100 mil habitantes, foram consideravelmente maiores nos anos de 2013 (140,3/100 mil habitantes)
e 2014 (143,4/100 mil habitantes), quando comparado aos anos anteriores (de 46,9 a
63,2/100 mil habitantes). Este aumento foi acompanhado por uma diminuição nas internações por outros transtornos mentais e comportamentais.
Os maiores índices deste tipo de internação, em 2014, foram verificados nas Regiões de Saúde R15 (330,3/100 mil habitantes) e R20 (309,4/100 mil habitantes), ambas
localizadas na Macrorregião Norte do Estado. Os menores índices foram na R9 (31,9/100
mil habitantes) e R5 (45,3/100 mil habitantes), na Macrorregião de Saúde Metropolitana.
Destacam-se ainda as internações por risco elevado de suicídio (5.273), que representaram 13,8% do total de internações por transtornos mentais.
Em 2010 e 2011, não houve registro de internação por risco elevado de suicídio
e em 2012 apenas 521 internações foram detectadas (4,84/100 mil habitantes), provavelmente por não existir esse tipo de registro. A partir de 2013, observa-se aumento no
número de registros deste tipo de internação (4.869 internações - 43,61/100 mil habitantes), havendo crescimento de cerca de 7% no índice de internações no ano de 2014
(5.273 internações - 47,05/ 100 mil habitantes).
As Regiões de Saúde R30, R28 e R13 foram as que apresentaram maior índice de internações (186,2; 155 e 126,7 internações/100 mil habitantes, respectivamente). As Regiões
ZϮĞZϮϰŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵŶĞŶŚƵŵĂŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽƉŽƌĞƐƚĞŵŽƚŝǀŽ͕ŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϰ;&ŝŐƵƌĂϮϲͿ͘
Figura 26. Índice de internações devido ao Risco de Suicídio,
por 100 mil habitantes, por Região de Saúde, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐͬd^h^
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Medicamentos são o principal agente que causa intoxicação em seres humanos
no Brasil e os índices de intoxicação têm se mantido constantes ao longo dos anos (2009 a
2014). As classes de medicamentos que mais causam intoxicações no país são os benzodiaǌĞƉşŶŝĐŽƐ͕ĂŶƚŝŐƌŝƉĂŝƐ͕ĂŶƚŝĚĞƉƌĞƐƐŝǀŽƐĞĂŶƚŝŝŶĨůĂŵĂƚſƌŝŽƐ͘KƵƐŽƚĞƌĂƉġƵƚŝĐŽĞĂĂƵƚŽŵĞĚŝĐĂĕĆŽƐĆŽĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞŝŶƚŽǆŝĐĂĕĆŽƉŽƌŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚĂŶĚŽĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂƚĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚĞƐƵŝĐşĚŝŽ͕ĂĐŝĚĞŶƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĞƌƌŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ;&ŝŐƵƌĂϮϳͿ͘
Figura 27. Casos registrados de intoxicação humana por
medicamentos e circunstância no RS, 2010 a 2014.

&ŽŶƚĞ͗ĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐdŽǆŝĐŽůſŐŝĐĂƐͬ&WW^ͬZ^

Em 2014 a Portaria GM/MS n° 1271 tornou a Lesão Autoprovocada (tentativa de
suicídio)ƵŵĂŐƌĂǀŽĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĐŽŵƉƵůƐſƌŝĂŝŵĞĚŝĂƚĂ;ĂƚĠϮϰŚͿƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽnais da saúde. A notificação imediata serve para que pessoas em situação de tentativa
de suicídio não recebam alta ambulatorial/hospitalar sem que haja acompanhamento
em saúde mental.
No ano de 2014, a Taxa de Notificação de Lesão Autoprovocada foi maior na R29
(94,1), principalmente pelas notificações realizadas pela rede do município de Lajeado. A
menor taxa é a da R6 (3,6). Para todo o Estado a Taxa de Notificação é de 24,6. AnalisanĚŽͲƐĞĂƐ>ĞƐƁĞƐƵƚŽƉƌŽǀŽĐĂĚĂƐƉŽƌĐŝĐůŽĚĞǀŝĚĂĚƵƌĂŶƚĞĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͕
percebe-se que adolescentes e adultos jovens foram os ciclos de vida mais acometidos.
O sexo feminino foi o que mais realizou tentativas de suicídio (64%) em 2014.
1.3.3. Agravos à saúde do trabalhador
Segundo o Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador (SIST) e o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de 2010 a 2014 as notificações de agravos à saúde do trabalhador têm aumentado gradualmente, com pequeno decréscimo em
2014 (Tabela 1).
dĂďĞůĂϭ͘dŽƚĂůĚĂƐŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐĚĞĂŐƌĂǀŽƐăƐĂƷĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ͕Z^͕ϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͘
Sistema Notificação
Total SIST
Total SINAN
Total Geral
&ŽŶƚĞ͗^/EE͖^/^d

2010

2011

2012

2013

2014

29.827

35.554

40.181

45.967

44.223

1.285

2.214

2.879

5.055

5.218

31.112

37.768

43.060

51.022

49.441

Em 2013 foram notificados 51.022 agravos, sendo que 93,7% foram acidentes
de trabalho (AT) e 6,3%, doenças. Dentre os acidentes de trabalho, 87,9% ocorreram no
local de trabalho e 9,4% no trajeto. Quanto ao sexo, 67,3% acometeram trabalhadores
do sexo masculino (entre os ATs, 68,7% atingiram o sexo masculino e entre as doenças,
ϱϴ͕ϴйĂƚŝŶŐŝƌĂŵŽƐĞǆŽĨĞŵŝŶŝŶŽͿ͘EĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϴĂϮϵĂŶŽƐŚŽƵǀĞŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽ
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ĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐ͕ƚĂŶƚŽŶŽƚŽƚĂůĚĞĂŐƌĂǀŽƐ;ϯϲ͕ϭйͿ͕ƋƵĂŶƚŽŶŽƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐ;ϯϳ͕ϴйͿ͘:ĄĞŶƚƌĞ
ĂƐĚŽĞŶĕĂƐ͕ĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂŵĂŝƐĂĐŽŵĞƚŝĚĂĨŽŝĂĚĞϰϬĂϰϵĂŶŽƐ;ϮϲйͿ͘
Mais da metade dos agravos atingiram celetistas (64,3%), seguidos de autônomos
(12,2%) e servidores públicos (5,9%). Na zona urbana, ocorreram 76,1% dos agravos e na
rural 13,9%, sendo os restantes ignorados. Dentre os acidentes de trabalho, os principais
agravos foram os traumas (75,2%), seguido de corpo estranho no olho (4,3%), queimaduras (3,7%), acidentes com exposição à doença transmissível (3,3%) e intoxicações (0,9%),
ƐĞŶĚŽϭϮ͕ϱйĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŽƵƚƌŽƐĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ͘
Entre os traumas, 44,5% acometeram a região do punho e da mão, sendo que
Ϯ͕ϳйƌĞƐƵůƚĂƌĂŵĞŵĞƐŵĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĂŵƉƵƚĂĕƁĞƐ͘:ĄĞŶƚƌĞĂƐĚŽĞŶĕĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽ
trabalho, 40,7% foram Lesões por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomuscular Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), 7,1% transtornos mentais, 1,6% doenças do aparelho
ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽĞϬ͕ϵйWĞƌĚĂƵĚŝƚŝǀĂ/ŶĚƵǌŝĚĂƉŽƌZƵşĚŽ;W/ZͿ͘ZĞĨĞƌĞŶƚĞăĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞĐŽͲ
nômica, os setores mais atingidos foram: indústria de transformação (18,4%), agricultura
(11,6%), construção civil (10,6%), saúde (10,1%) e comércio (8,5%).
Quanto ao indicador estadual de Notificações de Agravos, as cinco Regiões com
maiores taxas são R25, R23, R17, R20 e R30 e as mais baixas taxas estão nas Regiões R8,
R9, R11, R2 e R7.
Analisando os agravos relacionados ao trabalho infantil, foram notificados no SIST
1.130 (2,4%) agravos. Destes, 974 foram acidentes (86,2%) e 156 doenças (13,8%). A maioƌŝĂĚŽƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐƚĞǀĞĐŽŵŽĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƚƌĂƵŵĂƐĚĞƉƵŶŚŽĞŵĆŽ;ϰϰйͿĞŚĄƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞ
11 amputações e 16 esmagamentos. No SINAN, foram notificados 146 casos relacionados
ĂŽƚƌĂďĂůŚŽĞŵŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭϴĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽϭϬϴĂĐŝĚĞŶƚĞƐŐƌĂǀĞƐ͕ϮϯĂĐŝĚĞŶƚĞƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕
ƵŵĐĂƐŽĚĞůĞƐĆŽƉŽƌĞƐĨŽƌĕŽƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽĞϭϰĐĂƐŽƐĚĞŝŶƚŽǆŝĐĂĕƁĞƐĞǆſŐĞŶĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ao trabalho. Os dados obtidos comprovam a presença de crianças e adolescentes inseridos
em diversas atividades produtivas que envolvem situações de risco para a vida e a saúde.
1.3.4. Mortalidade
A Taxa de Mortalidade Geral (taxa bruta) preliminar do Rio Grande do Sul em
ϮϬϭϰĨŽŝĚĞϳ͕ϲϭſďŝƚŽƐƉŽƌϭ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ;&ŝŐƵƌĂϮϴͿ͘
Figura 28. Taxa de Mortalidade Geral padronizada por
idade, por Região de Saúde, RS, 2014*.

&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞͬd^h^
ΎĄůĐƵůŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽZ^ĂŶŽϮϬϭϮ;/'ͿͲƐƟŵĂƟǀĂƐ
ƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂŝƐĞŶǀŝĂĚĂƐƉĂƌĂŽdh͕ĞƐƚƌĂƟĮĐĂĚĂƐƉŽƌŝĚĂĚĞĞƐĞǆŽƉĞůŽĂƚĂƐƵƐ͘
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ŵϮϬϭϰ͕ĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽƐƉŽƌĐĂƉşƚƵůŽ;/ϭϬͿŶŽZ^ĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ƚƵŵŽƌĞƐͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͕
ĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŵŽƌďŝĚĂĚĞĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞĞĚŽĞŶĕĂƐĞŶĚſĐƌŝŶĂƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂŝƐĞŵĞƚĂďſůŝĐĂƐ;dĂďĞůĂϮͿ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂϳϳ͕ϮйĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͘
Tabela 2. Óbitos por capítulo da CID-10, RS, 2010 a 2014.
Capítulo CID-10

2010

2011

2012

2013

2014*

/y͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ

23.385

23.811

22.687

23.313

22.947

II. Neoplasias (tumores)

16.551

16.751

17.192

17.869

17.760

y͘ŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ

9.157

10.039

9.608

10.912

10.112

yy͘ĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŵŽƌďŝĚĂĚĞĞ
mortalidade

7.257

7.167

7.575

7.766

7.944

/s͘ŽĞŶĕĂƐĞŶĚſĐƌŝŶĂƐŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂŝƐĞ
ŵĞƚĂďſůŝĐĂƐ

4.278

4.426

4.441

4.636

4.490

17.357

17.954

17.953

18.520

18.728

Rio Grande do Sul
77.985
80.148
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞͬd^h^

79.456

83.016

81.981

Demais capítulos

Tabela 3. Mortalidade proporcional por faixa etária e capítulo da CID-10, RS, 2014.
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&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞʹ^/Dͬ'/ͬ^s^ͬD^͘ĐĞƐƐŽĞŵϮϭͬϬϯͬϮϬϭϲ

ZĞĨĞƌĞŶƚĞăŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů͕ƉŽƌĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĞĐĂƉşƚƵůŽ/ͲϭϬ;dĂďĞůĂ
3), existe predomínio de afecções originadas no período perinatal e malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, que correspondem juntas a 56,9%
ĚŽƚŽƚĂůĚŽƐſďŝƚŽƐĚĞŵĞŶŽƌĞƐĚĞƵŵĂŶŽ͘DĞƌĞĐĞŵĚĞƐƚĂƋƵĞĂƐĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ƋƵĞ
ƐĆŽĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĐĂƵƐĂĚĞſďŝƚŽƐĚŽϭĂŽƐϯϵĂŶŽƐ͘EĂĂĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂ͕ĂƐĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĂƐ
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐĞĂƐĚŽĞŶĕĂƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽƐĆŽĂƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽ͕ƚĂŶƚŽ
ŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϬĂϭϰ͕ƋƵĂŶƚŽŶĂĚĞϭϱĂϭϵ͘
ƐĨĂŝǆĂƐĞƚĄƌŝĂƐĚĞϮϬĂϮϵĞĂĚĞϯϬĂϯϵƐĆŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐƋƵĂŶƚŽĂŽƉĞƌĨŝůĚĞ
mortalidade, considerando os capítulos da CID, tendo a seguinte ordem: causas externas,
ĚŽĞŶĕĂƐŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐĞƉĂƌĂƐŝƚĄƌŝĂƐ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͖ĐŽŵĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĞſďŝƚŽƐŶŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐĚĞĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϯϬĂϯϵĞĂƵŵĞŶƚŽ
ŶŽƐĚĞŵĂŝƐĐĂƉşƚƵůŽƐ͘ĞƐƚĂĐĂͲƐĞƋƵĞŶŽĐĂƉşƚƵůŽĚĞĚŽĞŶĕĂƐŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐĞƉĂƌĂƐŝƚĄƌŝĂƐ
estão incluídas doenças importantes como HIV, hepatites virais e tuberculose.
,ĄƵŵĂĚŝƐƚŝŶĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĨĂŝǆĂƐĞƚĄƌŝĂƐĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŝĚŽƐĂƐ͕ƉŽŝƐĞŶƚƌĞϲϬĂϲϵ
anos ainda predomina a neoplasia como causa principal, seguida das doenças do apareůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽĞĞŶƚƌĞϳϬĞϳϵŽĐŽƌƌĞƵŵĂŝŶǀĞƌƐĆŽĞŶƚƌĞĞƐƐĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞƐƵƌŐĞŵ͕ĂŝŶĚĂ͕ĂƐĚŽĞŶĕĂƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐŽŵŽĂƋƵĂƌƚĂĐĂƵƐĂĚĞſďŝƚŽ͘:ĄŶĂĨĂŝǆĂĂĐŝŵĂĚŽƐ
ϴϬĂŶŽƐ͕ĂƉƌŝŵĞŝƌĂĐĂƵƐĂĚĞſďŝƚŽƐƐĆŽĂƐĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽĞŚĄƵŵĂŝŶǀĞƌƐĆŽĞŶƚƌĞŶĞŽƉůĂƐŝĂƐĞĚŽĞŶĕĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐ͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽăĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϳϬĂϳϵ͘
Por fim, observa-se que o capítulo sintomas, sinais e achados anormais de exaŵĞƐĐůşŶŝĐŽƐĞĚĞůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ͕ŶĆŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĞŵŽƵƚƌĂƉĂƌƚĞĂƉĂƌĞĐĞĐŽŵŽĂƋƵŝŶƚĂ
maior ocorrência de mortes nas pessoas com idade entre 10-14 e 20-29. Isso merece
destaque, pois dentro dessa classificação encontram-se os as causas mal definidas e desconhecidas de mortalidade.
Sobre a mortalidade infantil͕ŽĐŽƌƌĞƌĂŵϭ͘ϱϮϲſďŝƚŽƐŝŶĨĂŶƚŝƐĞŵϮϬϭϰ͕ƌĞƉƌĞsentando um Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) de 10,65 (Quadro 6). A maioria
destes eventos concentra-se nos primeiros seis dias de vida do bebê. As malformações
ĐŽŶŐġŶŝƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵϮϲ͕ϯйĚŽƐſďŝƚŽƐŝŶĨĂŶƚŝƐĞŵϮϬϭϰĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĠƌŝĞ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ŶĆŽŚŽƵǀĞǀĂƌŝĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐŽƐ͘ƐŵĂůĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶgênitas são a segunda causa de mortalidade em crianças menores de um ano.
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YƵĂĚƌŽϲ͘/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ/ŶĨĂŶƟů͕Z^͕ϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͘
Ano

Nº óbitos
< 1 ano

2010

1.490

2011

CMP

CMNP

CMNT

CMIT

CMI

Malformações

1.920 = 14,3

717 = 5,4

275 = 2,1

498 = 3,7

11,2

345 = 23,2

1.574

1.977 = 14,3

764 = 5,6

309 = 2,2

501 = 3,6

11,48

352 = 22,4

2012

1.489

1.913 = 13,7

690 = 5,0

313 = 2,3

486 = 3,5

10,8

372 = 25,0

2013

1.486

1.905 = 13,4

719 = 5,1

272 = 1,9

495 = 3,5

10,57

388 = 26,1

2014
1.526
2.005 = 13,9 751 = 5,2
307 = 2,1
468 = 3,3 10,65
400 = 26,3
&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^;dEdͿ
Legenda:
DWсĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞƉĞƌŝŶĂƚĂů;ĚĞϮϮƐĞŵĂŶĂƐĚĞŐĞƐƚĂĕĆŽĂƚĠϲĚŝĂƐĚĞǀŝĚĂĐŽŵƉůĞƚŽƐͿ͖
DEWсĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŶĞŽŶĂƚĂůƉƌĞĐŽĐĞ;ĚĞϬĂϲĚŝĂƐĚĞǀŝĚĂĐŽŵƉůĞƚŽƐͿ͖
DEdсĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŶĞŽŶĂƚĂůƚĂƌĚŝŽ;ĚĞϳĂϮϳĚŝĂƐĚĞǀŝĚĂĐŽŵƉůĞƚŽƐͿ͖
D/dсĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŝŶĨĂŶƟůƚĂƌĚŝŽŽƵƉſƐͲŶĂƚĂů;ĞŶƚƌĞϮϵĚŝĂƐĚĞǀŝĚĂĞƵŵĂŶŽĚĞŝĚĂĚĞͿ͖
D/сĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŝŶĨĂŶƟů;ĚĞϬĂŵĞŶŽƌĚĞϭĂŶŽĚĞŝĚĂĚĞͿ

O Coeficiente de Mortalidade Perinatal (CMP) teve pequena variação na série
ŚŝƐƚſƌŝĐĂĚŽƐĂŶŽƐĚĞϮϬϭϬĂϮϬϭϰ͕ĨŝĐĂŶĚŽĞŵϭϯ͕ϴϵŶĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĂŶŽ͘WŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ĂƐŽŵĂĚĞſďŝƚŽƐĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐŶĂƐĐŝĚĂƐǀŝǀĂƐĞſďŝƚŽƐĨĞƚĂŝƐ͕ĞƐƚĞĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐĞŵƉƌĞƐĞƌĄ
maior que o Coeficiente de Mortalidade Infantil. No ano de 2014, de um total de 2.780
ſďŝƚŽƐĂƚĠƵŵĂŶŽĚĞŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŽŵĂĚĞſďŝƚŽƐŝŶĨĂŶƚŝƐĞĨĞƚĂŝƐ͕ϳϮйĞƐƚĆŽ
concentrados no período perinatal.
Analisando-se o indicador Coeficiente de Mortalidade Perinatal e a Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce͕ŶŽƚĂͲƐĞƋƵĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĠŵĂŝŽƌĚĞǀŝĚŽĂŽŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐ
ĨĞƚĂŝƐ ƐĞƌ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ſďŝƚŽƐ ŶĞŽŶĂƚĂŝƐ ƉƌĞĐŽĐĞƐ͘ ŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ
&ŝŐƵƌĂϮϵ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞϭϲZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ
infantil maiores que o coeficiente estadual. Em relação ao Coeficiente de Mortalidade
Perinatal, observa-se que 14 Regiões de Saúde apresentam coeficientes maiores que o
ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞƐƚĂĚƵĂů͘ ĂƐ ϭϲ ZĞŐŝƁĞƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ D/хϭϬ͕ϲϱ͕ ϭϭ ZĞŐŝƁĞƐ ƚĂŵďĠŵ
apresentam o coeficiente de mortalidade perinatal maior que o coeficiente estadual.
&ŝŐƵƌĂϮϵ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞWĞƌŝŶĂƚĂůĞ
/ŶĨĂŶƟů͕ƉŽƌZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͕Z^͕ϮϬϭϰ͘

&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^

Quanto à mortalidade de adolescentes͕ĞŵϮϬϭϰŽĐŽƌƌĞƌĂŵϭ͘ϬϳϴſďŝƚŽƐŶĂĨĂŝǆĂ
ĞƚĄƌŝĂĚĞϭϬĂϭϵĂŶŽƐ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐϮϰϯ;ϮϮ͕ϱйͿŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϬͲϭϰĂŶŽƐĞϴϯϱ;ϳϳ͕ϱйͿ
ŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϱĂϭϵĂŶŽƐ͘ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĚŽƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽƐĆŽĂƐŵĂŝŽƌĞƐǀşƚŝŵĂƐ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ϳϱ͕ϱй ĚŽƐ ſďŝƚŽƐ͘  ZĞŐŝĆŽ ϭϬ ĐŽŶĐĞŶƚƌŽƵ Ž ŵĂŝŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ſďŝƚŽƐ͕
correspondendo a 29,7% das ocorrências, seguida pela R7, com 8,6% das ocorrências.
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ƐĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŵŽƌƚĞƐŶĂĂĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂ͕
seguidas por neoplasias, doenças do sistema nervoso. Entre as causas externas, as agressões respondem por 46,4% das ocorrências, seguidas por aquelas decorrentes de acidentes de transporte. As lesões autoprovocadas voluntariamente correspondem a 10% do
ƚŽƚĂůĚĂƐĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ;&ŝŐƵƌĂϯϬͿ͘
Figura 30. Percentual de óbitos por grupos, do capítulo
causas externas da CID 10, 10 a 19 anos, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗^/Dͬd^h^ͲKƐĚĂĚŽƐĚĞϮϬϭϰƐĆŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͘

A razão de mortalidade materna reflete a qualidade da assistência à saúde da
mulher. No ano de 2014 o RS apresentou uma razão de 41,2 mulheres por 100 mil nascidos (Quadro 7). A meta estabelecida até o fim de 2015 pelos Objetivos de DesenvolviŵĞŶƚŽĚŽDŝůġŶŝŽĚĂKEhĞƌĂĐŚĞŐĂƌĂƵŵĂƌĂǌĆŽĚĞϯϱŵŽƌƚĞƐƉŽƌϭϬϬŵŝůŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽƐ͘
Quadro 7. Razão de Mortalidade Materna, RS, 2010 a 2014.
Ano

Óbitos

Razão por
100.000 NV

2010

78

56,1

2011

67

48,2

2012

92

66,2

2013

44

31,7

2014
58
&ŽŶƚĞ͗E/^ͬ'd/ͬ^^ͬZ^͖d^h^ͬDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ

41,2

KZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^ƵůŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂůŝŶĞĂƌŝĚĂĚĞĂŽĂǀĂůŝĂƌŵŽƐĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚŽƐƷůƚŝŵŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͕ŵĂƐŚĄƵŵĂƚĞŶĚġŶĐŝĂĚĞƋƵĞĚĂ͘ƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĐƌĞƐĐĞŶƚĞŶĂƌĂǌĆŽĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŵĂƚĞƌŶĂŶŽŵĞƐŵŽƉĞríodo foram: R3, R5, R11, R14, R20, R22, R25 e R28.
No ano de 2014, as mortes por suicídio;ϭ͘ϭϬϳſďŝƚŽƐͿŽĐƵƉĂƌĂŵŽƚĞƌĐĞŝƌŽůƵŐĂƌ
ĞŶƚƌĞ ĂƐ ŵŽƌƚĞƐ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ ŶŽ ƐƚĂĚŽ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ ĂƚƌĄƐ ĂƉĞŶĂƐ ĚĂƐ ŵŽƌƚĞƐ ƉŽƌ
ĂĐŝĚĞŶƚĞƐ;ϯ͘ϳϰϬſďŝƚŽƐͿĞƉŽƌŚŽŵŝĐşĚŝŽƐ;Ϯ͘ϳϬϴſďŝƚŽƐͿ͘KZ^ĠŽƐƚĂĚŽƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
o maior índice de suicídio no Brasil. Em 2014, apresentou 9,98 mortes por 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional (5,2/100 mil habitantes). Indivíduos do sexo
ŵĂƐĐƵůŝŶŽƐĆŽŽƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĂŝŽƌĞƐƚĂǆĂƐĚĞſďŝƚŽƉŽƌƐƵŝĐşĚŝŽ;ϭϲͬϭϬϬŵŝůŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͖ƐĞŶĚŽŽşŶĚŝĐĞƉĂƌĂŵƵůŚĞƌĞƐĚĞϰ͕ϭͬϭϬϬŵŝůŚĂďŝƚĂŶƚĞƐͿ͘ŽƚŽƚĂůĚĞſďŝƚŽƐƉŽƌ
suicídio em 2014, 78,9% foram de indivíduos do sexo masculino, embora as notificações
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de tentativas de suicídio sejam maiores entre as mulheres. As Regiões de Saúde que
apresentaram maiores índices de suicídio em 2014 foram a R29 e a R19, com taxas de
20,9 e 18,4 suicídios/100 mil habitantes, respectivamente. As Regiões com os menores
şŶĚŝĐĞƐĨŽƌĂŵĂZϭϬ;ϲ͕ϴͿ͕ĞĂZϴ;ϳ͕ϭͿ;&ŝŐƵƌĂϯϭͿ͘
Figura 31. Índice de Suicídio (100 mil habitantes), por Região de Saúde, RS, 2014.

&ŽŶƚĞ͗^/Dͬ^^ͬZ^͖d^h^ͬ/'͖ƐƟŵĂƟǀĂĚŽdhϮϬϭϰ

É importante salientar que, embora tenha havido diminuição geral no número de
ſďŝƚŽƐƉŽƌƐƵŝĐşĚŝŽ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ͕ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞƋƵĞŚŽƵǀĞĂƵŵĞŶƚŽ
no número de suicídios nos adolescentes (10-19 anos) de 60 casos no ano de 2013 para
71 casos em 2014.
Em 2014, o número total de óbitos relacionados ao trabalho notificadas nos sisƚĞŵĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽZĞůĂƚſƌŝŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŐƌĂǀŽƐ;Z/EͿ͕^/EEĞ^/D͕
foi de 322. Destes, foram investigados pelos municípios 26%. As Regiões que apresentaƌĂŵŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽĨŽƌĂŵ͗ZϮϯ;ϭϮͿ͕ZϬϭ;ϭϰͿ͕Zϭϳ;ϭϴͿ͕
ZϭϬ;ϮϮͿĞZϮϭ;ϯϯͿ͘ƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĐŽŵŵĂŝŽƌĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚĞſďŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂͲ
dos ao trabalho foram agricultura (24,7%), indústria da transformação (12,9%), comércio
;ϭϮ͕ϵйͿ͕ŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂ;ϭϬ͕ϲйͿĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ;ϳ͕ϭйͿ͘
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Região 10 - Capital e Vale do Gravataí

Região 9 - Carbonífera / Costa Doce
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ϭ͘ϰ͘^ŝƚƵĂĕĆŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĞ'ƌƵƉŽƐWŽƉƵůĂĐŝŽŶĂŝƐƐƉĞĐşĮĐŽƐĞ
Vulneráveis
O acesso à saúde para grupos em situação de vulnerabilidade social tem sido um
ĚĞƐĂĨŝŽƉĂƌĂŽ^h^͘ĞƋƵŝĚĂĚĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽŵŽĚŽĐŽŵŽŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞǀĞŵƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ
ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌƵŵĂĐĞƐƐŽŵĂŝƐũƵƐƚŽĞŝŐƵĂůŝƚĄƌŝŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂƐŝŶŝͲ
quidades historicamente construídas.
ŶƚĞŶĚĞŶĚŽ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĂ ĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ăƐ ĐŽŶͲ
dições de vida e seu impacto na saúde, e conforme preconizado como um dos temas
do Mapa da Saúde no Decreto nº 7.508 de 2011 e na Portaria GM/MS nº 2.135/2013,
ŽƉƚŽƵͲƐĞ ƉŽƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ƐĞ
encontram em maior vulnerabilidade: Povos Indígenas, População de Lésbicas, Gays, BisƐĞǆƵĂŝƐ͕dƌĂǀĞƐƚŝƐĞdƌĂŶƐĞǆƵĂŝƐ͕WŽƉƵůĂĕĆŽEĞŐƌĂ͕WŽƉƵůĂĕƁĞƐĚŽĂŵƉŽ͕ĚĂ&ůŽƌĞƐƚĂĞ
das Águas, População Cigana, População de Imigrantes, População em Situação de Rua,
Pessoa com Deficiência, Pessoa privada de liberdade no sistema prisional, Adolescentes
ĞŵĐŽŶĨůŝƚŽĐŽŵĂůĞŝ͕&ĂŵşůŝĂƐĐŽŵĐƌŝĂŶĕĂƐĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞ
social e População Chave em situação de vulnerabilidade a Infecções Sexualmente Transmissíveis/HIV/Aids. Buscou-se identificar suas necessidades de saúde, reconhecendo o
impacto de determinantes e condicionantes no processo saúde-doença e as diferenças
ĚĞƉĞƌĨŝůĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽĞŶƚƌĞŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐŶĂZĞĚĞĚĞ
Atenção à Saúde (RAS) no estado que, na busca pelo cumprimento do princípio da equidade, visam responder às especificidades destas populações.
1.4.1. Povos Indígenas
Existem 32.989 indígenas no RS (IBGE, 2010). Destes, estima-se que aproximadamente 22.000 estejam aldeados, divididos entre as etnias Guarani, Kaingang e Charrua.
Figura 32. População Indígena por Região de Saúde, RS, 2015.

&ŽŶƚĞ͗^^/͕ϮϬϭϱ

Verifica-se maior concentração de indígenas na Região Norte do RS (R15, R16,
Zϭϳ͕ZϭϴĞZϮϬͿ͕ƋƵĞƉŽƐƐƵŝĐĞƌĐĂĚĞϱϰйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĂůĚĞĂĚĂ;&ŝŐƵƌĂϯϮͿ͘'ƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞ
da população indígena encontra-se em condições de alta vulnerabilidade social e econômica. A situação de vulnerabilidade influencia diretamente as condições de acesso a
serviços e ações de saúde e dificulta a garantia de direitos indígenas. Esses povos apre-
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sentam especificidades aos serviços de saúde, tais como a linguagem, os aspectos culturais e os modos de vida e de saúde, os quais não são contemplados na formação dos
trabalhadores e no cotidiano dos serviços de saúde.
O número de terras indígenas regularizadas no RS é muito baixo, constam 20 reŐŝƐƚƌŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ&ƵŶĚĂĕĆŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽ1ŶĚŝŽ;&hE/Ϳ͕ƐĞŶĚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶĕĂ
ĚĞŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŵĂĐĂŵƉĂŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞĐĄƌŝĂƐ͕ŐĞƌĂůŵĞŶƚĞƐĞŵĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚŽ
ƐĂŶŝƚĄƌŝŽ͕ƐĞŵĐŽůĞƚĂƌĞŐƵůĂƌĚĞůŝǆŽĞĐŽŵďĂŝǆĂŽƵŶĞŶŚƵŵĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͘ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƉĂƌĂƋƵĞĐĞƌĐĂĚĞϰ͘ϮϳϮĨĂŵşůŝĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĞƐƚĞũĂŵĐŽŵŽďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝĂƐ
ĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐƉĞůŽƉƌŽŐƌĂŵĂŽůƐĂ&ĂŵşůŝĂ͘
As principais questões de saúde que envolvem os povos indígenas são hipertenƐĆŽ͕ ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĐĂƌĚşĂĐŽƐ͕ ŽďĞƐŝĚĂĚĞ Ğ ƵƐŽ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐŽ ĚĞ ĄůĐŽŽů͘ &ĂƚŽƌĞƐ
como esses chamam a atenção para a maior prevalência, comparada à população não
indígena, de agravos causados pelas condições de alta vulnerabilidade. Além disso, as
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŵŽƌƚĞƐŶŽZ^ĞŵŝŶĚşŐĞŶĂƐƐĆŽĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ Ğ ĐĂƵƐĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͘ EŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ĂŽ
acompanhamento nutricional, 55,9% das crianças de 0 a 5 anos apresentaram risco de
sobrepeso, sobrepeso ou obesidade e 82% dos adultos de 20 a 60 anos apresentam sobrepeso e obesidade de grau I a III (SISVAN/DAB/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
Sobre políticas voltadas especificamente aos povos indígenas, destaca-se o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (1999) e a Política Nacional de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas (2002), ressaltando que a existência do subsistema e dos serviços
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐŶĂƐĄƌĞĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐŶĆŽĚŝŵŝŶƵŝŽĚŝƌĞŝƚŽĚŽƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĚĞĂĐĞƐƐĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ŝŶƐƵŵŽƐĞĂĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽ^h^͘ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĠĨĞŝƚĂĂƉĂƌƚŝƌ
ĚŽƐŝƐƚƌŝƚŽƐ^ĂŶŝƚĄƌŝŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐ;^/Ϳ͕ƋƵĞƚĞŵĐŽŵŽĨƵŶĕĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂW^
ĚĞŶƚƌŽĚĂƐĄƌĞĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚĂĞŚŝĞƌĂƌƋƵŝǌĂĚĂĐŽŵĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĞĂƌƚŝĐƵůĂĚĂĐŽŵŽ^h^͘KZ^ĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚŽĂĚŽŝƐ^/Ɛ͗Ž^/Ͳ/ŶƚĞƌŝŽƌ^Ƶů;ĐŽŵ
ƐĞĚĞŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂͿĞŽ^/Ͳ>ŝƚŽƌĂů^Ƶů;ĐŽŵƐĞĚĞŶŽĞƐƚĂĚŽĚŽWĂƌĂŶĄͿ͘
,ĄŶŽĞƐƚĂĚŽƵŵƐĐƌŝƚſƌŝŽ>ŽĐĂůĚŽ^/Ͳ/ŶƚĞƌŝŽƌ^Ƶů͕ƋƵĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŝǀŽŽƚŝŵŝǌĂƌĂ
operacionalização dos serviços.
sŝŶĐƵůĂĚŽƐĂŽƐ^/Ɛ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞŽƐWſůŽƐͲĂƐĞ͕ƋƵĞƐĆŽĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐŶĂƌĞĚĞĚĞĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞ͘EŽZ^ĞǆŝƐƚĞŵĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽϲƉſůŽƐͲďĂƐĞ͗ĂƌƌĂ
ĚŽZŝďĞŝƌŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕KƐſƌŝŽ͕sŝĂŵĆŽ͕'ƵĂƌŝƚĂĞWĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ͘ŽƐƉſůŽƐͲďĂƐĞĞƐƚĆŽ
vinculadas as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), que no estado são
ĐŽŵƉŽƐƚĂƐ ƉŽƌ ŵĠĚŝĐŽƐ͕ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵ͕ ŽĚŽŶƚſůŽŐŽƐ͕ ĂŐĞŶƚĞƐ
ĚĞƐĂƷĚĞďƵĐĂů͕ĨĂƌŵĂĐġƵƚŝĐŽƐ͕ƉƐŝĐſůŽŐŽƐ͕ŶƵƚƌŝĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂŐĞŶƚĞƐŝŶdígenas de saneamento, agentes indígenas de saúde, contando ainda com o apoio de
ĞŶŐĞŶŚĞŝƌŽƐ͕ĂƌƋƵŝƚĞƚŽƐ͕ŐĞſůŽŐŽƐĞƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞĞĚŝĨŝĐĂĕĆŽ͘EŽĨŝŶĂůĚŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱ͕ŽZ^
contava com mais de 450 profissionais de saúde indígena, prestando serviços em mais de
130 aldeias e acampamentos indígenas de três etnias e 30 EMSIs completas e as demais
assumem configurações diversas que buscam se adaptar à realidade dos povos indígenas
e suas especificidades étnicas e culturais.
Para abarcar as formas de organização e cultura indígena, foram criados os ConƐĞůŚŽƐĚŽƐŝƐƚƌŝƚŽƐ^ĂŶŝƚĄƌŝŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐ;KE/^/Ϳ͘KĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĂůŝŶĚşŐĞŶĂ
ƐĞĚĄƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐŽŶƐĞůŚŽƐ>ŽĐĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞ/ŶĚşŐĞŶĂƋƵĞĂĐŽŶƚĞĐĞŵĚĞŶƚƌŽĚĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĄƌĞĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŽŶĚĞĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂŵƉĂƌĂůĞǀĂƌƐƵĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐ
ƉĂƌĂŽƐKE/^/Ɛ͘,ĄƚĂŵďĠŵŽ&ſƌƵŵĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĚĞKE/^/͕ĞƐƉĂĕŽĚĞĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽ
e controle social dos presidentes dos 34 CONDISI do país. Além dos espaços específicos
de controle social, os indígenas devem compor os Conselhos Municipais de Saúde (CMS)
e o Conselho Estadual de Saúde (CES).
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ϭ͘ϰ͘Ϯ͘WŽƉƵůĂĕĆŽĚĞ>ĠƐďŝĐĂƐ͕'ĂǇƐ͕ŝƐƐĞǆƵĂŝƐ͕dƌĂǀĞƐƟƐĞdƌĂŶƐĞǆƵĂŝƐ;>'dͿ
EŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ĂƐĂƷĚĞ>'dǀĞŵŐĂŶŚĂŶĚŽĞƐƉĂĕŽŶŽ^h^͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ĞƐƐĂ
população ainda se depara com o preconceito e com as dificuldades de alguns profissionais de saúde em lidar com as questões relacionadas à diversidade, o que pode levar a
barreiras de acesso nos serviços de saúde. Em contraponto, algumas iniciativas, como a
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽŶŽŵĞƐŽĐŝĂůŶŽĂƌƚĆŽ^h^͘
A inclusão do campo orientação sexual e identidade de gênero na ficha de cadastro individual do eͲ^h^ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƉĂƌĂƐĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ>'dƋƵĞďƵƐĐĂŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͘EŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϭϱ͕ϰϱϮŵƵŶŝĐşƉŝŽƐũĄŚĂǀŝĂŵ
iniciado o uso do eͲ^h^Ğ͕ĚĞƐƚĞƐ͕ϵϬůĂŶĕĂƌĂŵŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƐĞǆƵal e identidade de gênero, o que representa 19,9% do total de municípios. Em números
ĂďƐŽůƵƚŽƐ͕ŚĄŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞϲϰϬĐĂĚĂƐƚƌŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĐŽŵĞƐƚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ƐĞŶĚŽϭϳϭ
com a orientação sexual “gay”, 212 com a orientação sexual “lésbica”, 62 com a orientação sexual “bissexual”, 30 com a identidade de gênero “travesti”, 13 com a identidade de
gênero “transexual”, além de 152 com a informação “outros”.
A notificação de violência motivada por homofobia, lesbofobia e transfobia foi
incluída no SINAN no ano de 2014, em função da vulnerabilidade deste grupo às violências. Em 2014 foram registradas 51 notificações por estas motivações, enquanto que
em 2015 foram 78, o que significa um aumento de 52,9% no número de notificações.
Entretanto, esses números representam somente 0,3% do total de casos notificados em
2014 e 0,5% de 2015. A frequência é maior no sexo feminino, com 60,8% dos casos de
2014 e 65,4% em 2015.
A população LGBT, por vivenciar um contexto social muitas vezes marcado por
estigma e discriminação apresenta maior risco para desenvolver algum tipo de sofriŵĞŶƚŽƉƐşƋƵŝĐŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƵƐŽĂďƵƐŝǀŽĚĞĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐ͕ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĚĞŚƵŵŽƌ͕
transtornos de ansiedade e suicídio.
Ao analisar-se a saúde do homem gay e bissexual, observa-se maior vulnerabilidade deste grupo em relação à exposição ao HIV. De 2007 a 2014, do número de casos
de Aids notificados no SINAN em indivíduos do sexo masculino entre 15 e 34 anos, 44,5%
referiam-se a exposições em relações sexuais homo ou bissexuais.
ŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĂƷĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞƚƌĂǀĞƐƚŝƐĞƚƌĂŶƐĞǆƵĂŝƐ͕ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵŵ
olhar atento para as complicações decorrentes do uso indiscriminado de hormônios,
anabolizantes e silicone industrial. As complicações decorrentes de hormonoterapia inĐůƵĞŵ͕ĞŶƚƌĞŚŽŵĞŶƐƚƌĂŶƐĞǆƵĂŝƐ͕ƌŝƐĐŽƐĚĞĚĂŶŽŚĞƉĄƚŝĐŽ͕ŚŝƉĞƌƚĞŶƐĆŽ͕ĐĞĨĂůĞŝĂ͕ĚŽĞŶĕĂƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐĞƚƌŽŵďŽĞŵďſůŝĐĂƐ͕ĂůĠŵĚĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĚĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞăŝŶƐƵůŝŶĂ͕
propensão à insônia, entre outros. O uso de silicone industrial, por sua vez, pode ocaƐŝŽŶĂƌĐŽŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĐŽŵŽŝŶĨĞĐĕƁĞƐ͕ŶĞĐƌŽƐĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĞĂƚĠŵĞƐŵŽſďŝƚŽ͘ůĠŵ
disso, deve-se considerar a maior vulnerabilidade que travestis e mulheres transexuais
apresentam em relação à exposição ao HIV.
Sobre a saúde de mulheres lésbicas e bissexuais, ainda nos deparamos com uma
atenção à saúde voltada para as questões sexuais e reprodutivas centrada no eixo materno-infantil e pressupondo a orientação heterossexual.
ĂƚĞŶĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůăƐĂƷĚĞ>'dĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϮ͘ϴϯϲͬϮϬϭϭ
e na Portaria Estadual nº 343/2014 que instituem, respectivamente, as Políticas Nacional
e Estadual de Saúde para a população LGBT. Ambas visam, entre outras questões, a proŵŽĕĆŽĚĂĞƋƵŝĚĂĚĞŶŽ^h^͕ĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ>'dĂŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞ
saúde e o enfrentamento do preconceito, da discriminação e da violência.
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Como mecanismo institucional para operacionalização da política, foi instituído
o Comitê Técnico de Saúde da População de LGBT do Rio Grande do Sul, que tem como
objetivo subsidiar o avanço da Equidade na Atenção à Saúde da População LGBT, combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia, além de elaborar, estimular, apoiar, participar
e promover eventos, estudos, pesquisas, debates e ações que envolvam discussões de
saúde da população LGBT. Além disso, a SES/RS estabelece interface com o Conselho EsƚĂĚƵĂůĚĞWƌŽŵŽĕĆŽĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐ>'d͕ſƌŐĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ:ƵƐƚŝĕĂĞŝƌĞŝƚŽƐ
Humanos (SJDH) que tem por objetivo propor políticas que promovam a cidadania da
população LGBT, combater a discriminação, reduzir as desigualdades e ampliar o processo de participação social.
1.4.3. População Negra
A população autodeclarada negra (pretos e pardos) do RS totaliza 1.725.166 pesƐŽĂƐ;/'͕ϮϬϭϬͿ͕ŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂϭϲ͕ϭйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘ƉŽƉƵůĂĕĆŽŶĞŐƌĂĞƐƚĄĚŝƐƚƌŝďƵída em todas as Regiões de Saúde, apresentando os maiores percentuais (acima de 20%)
as Regiões R24, R22, R3 e R10 e os menores percentuais (abaixo de 10 %) nas Regiões R29,
R30 e R4. Parte dessa população vive nas 188 comunidades remanescentes de quilombos
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶŽĞƐƚĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĚĞƐƐĂƐ͕ϭϬϴƐĆŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƐƉĞůĂ&ƵŶĚĂĕĆŽƵůƚƵƌĂůWĂůmares e outras 80 são identificadas e ainda não receberam a certificação. Ocorre maior
concentração na R21 (36 comunidades), R8 (20 comunidades) e R1 (18 comunidades).
Grande parte da população negra, especialmente as residentes em comunidades
quilombolas ou nas periferias, apresenta condições de alta vulnerabilidade social e econômica. Soma-se a isso as consequências do racismo vivenciado nos espaços de convivência social, inclusive nos espaços públicos, em que ocorrem o racismo institucional, o
que dificulta o acesso a serviços de saúde de forma qualificada.
A taxa de analfabetismo atinge 9% dos negros no RS (IBGE, 2010) e mais de mil
famílias residentes em comunidades quilombolas são beneficiadas pelo programa Bolsa
&ĂŵşůŝĂ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽƐũŽǀĞŶƐŶĞŐƌŽƐŐĂƷĐŚŽƐƚġŵϭ͕ϳйŵĂŝƐĐŚĂŶĐĞƐĚĞŵŽƌƌĞƌĚŽƋƵĞ
jovens brancos no estado (BRASIL, 2015).
Ao abordar a questão de gênero, verifica-se que enquanto o número de homicídios de mulheres brancas no RS aumentou cerca de 13,2% entre 2003 e 2013, os homicídios de mulheres negras aumentaram 43,5% no mesmo período (BRASIL, 2015b). Em
2014, a taxa de desemprego da mulher negra na Região Metropolitana de Porto Alegre
era de 9,2%, enquanto o desemprego das mulheres não-negras era de 6,2%. Além disso,
o rendimento médio da mulher negra em 2014 foi equivalente a 74,2% do rendimento
ŵĠĚŝŽĚĂŵƵůŚĞƌďƌĂŶĐĂ;WͲZDWͬ&͕ϮϬϭϱͿ͘
 ŵŽƌďŝĚĂĚĞ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ĚŽĞŶĕĂƐ ŵĂŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ĠƚŶŝĐŽ ƋƵĞ
afetam a população negra são a doença falciforme, a deficiência de 6-glicose-fosfato-desidrogenase, a hipertensão arterial, a doença hipertensiva específica da gravidez e o
diabetes mellitus. Além dessas, podemos enumerar outras decorrentes das condições de
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞĂƋƵĞĞƐƐĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚĂĐŽŵŽ͗ĚĞƐŶƵƚƌŝĕĆŽ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽƚƌĂbalho, DST/Aids, mortes violentas, mortalidade infantil, sofrimento psíquico, transtornos
ŵĞŶƚĂŝƐ;ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚŽƵƐŽĂďƵƐŝǀŽĚĞĄůĐŽŽůĞĚƌŽŐĂƐͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐĞƉĂƌĂƐŝƚĂƌŝĂƐ
e problemas decorrentes de gravidez, parto e puerpério.
Referente à doença falciforme, em 2008, foi instituída a Política Estadual de AtenĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂůăƐWĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽĞŶĕĂ&ĂůĐŝĨŽƌŵĞĞŽƵƚƌĂƐ,ĞŵŽŐůŽďŝŶŽƉĂƚŝĂƐ͘WĂƌĂƋƵĂůŝĨŝcar o acesso e o cuidado das pessoas com essa doença foi estabelecida através da Reso-
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ůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϲϲͬϮϬϭϯĂ>ŝŶŚĂĚĞƵŝĚĂĚŽ/ŶƚĞŐƌĂůăƐWĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽĞŶĕĂ&ĂůĐŝĨŽƌŵĞ͕
com o estabelecimento de fluxo de atendimento da APS aos serviços especializados. No
RS, a saúde da população negra é regida pela Resolução CIB/RS nº 55/2010, que aprovou
a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População Negra (PEAISPN), que reconhece o racismo e o racismo institucional como determinantes sociais das condições
de saúde, uma vez que estes podem criar barreiras, dificultar ou até mesmo impedir o
acesso da população negra de forma integral e qualificada aos serviços de saúde.
Visando o enfrentamento do racismo institucional, o estado criou o Programa de
ŽŵďĂƚĞĂŽZĂĐŝƐŵŽ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŶĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽŝŶĐĞŶƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ƉĂƌĂŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƌĞĂůŝǌĂƌĞŵĂĕƁĞƐĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĞĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞŶŽąŵďŝƚŽĚĂ
APS. Na população negra, aqueles que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde são os residentes nas comunidades remanescentes de quilombos, que em sua
ŵĂŝŽƌŝĂůŽĐĂůŝǌĂŵͲƐĞĞŵĄƌĞĂƐƌƵƌĂŝƐ͘ŽŵŝŶƚƵŝƚŽĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌŽĂĐĞƐƐŽĚĞƐƐĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐăW^ĨŽŝĐƌŝĂĚŽŽŝŶĐĞŶƚŝǀŽă^&YƵŝůŽŵďŽůĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑ
ϵϴͬϮϬϭϯ͘ĚĞƌŝƌĂŵĂĞƐƐĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽϱϬ^&ƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵϲϬĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĞŵϰϭŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͘
O Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Rio Grande do Sul, instituído
pela Portaria SES/RS n° 1.143/2014, tem como objetivo elaborar, propor e avaliar o desempenho de medidas relacionadas à população negra. Seu funcionamento precisa ser
revisto, especialmente quanto a composição, para que reflita adequadamente o movimento social negro, as instituições de ensino e pesquisa e os serviços de saúde.
1.4.4. Populações do Campo, da Floresta e das Águas
ƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐĚŽĐĂŵƉŽ͕ĚĂĨůŽƌĞƐƚĂĞĚĂƐĄŐƵĂƐƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐƉŽƌƉŽǀŽƐĞ
comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução social relacionados
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŵĂƚĞƌƌĂĞĂĄŐƵĂ͘EĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĞƐƚĆŽŽƐĐĂŵƉŽŶĞƐĞƐ͕ƐĞũĂŵ
eles agricultores familiares, trabalhadores rurais assentados ou acampados, assalariados
ĞƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐƋƵĞƌĞƐŝĚĂŵŽƵŶĆŽŶŽĐĂŵƉŽ͘ƐƚĆŽĂŝŶĚĂĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ĞĂƐƋƵĞŚĂďŝƚĂŵŽƵƵƐĂŵƌĞƐĞƌǀĂƐĞǆƚƌĂƚŝǀŝƐƚĂƐĞŵĄƌĞĂƐĨůŽƌĞƐƚĂŝƐŽƵĂƋƵĄƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵƵnidades de pescadores, aquicultores, populações atingidas por barragens, entre outras.
No RS, 215 municípios são predominantemente rurais (com mais de 50% de sua
ƉŽƉƵůĂĕĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵĄƌĞĂƐƌƵƌĂŝƐͿ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĐĞƌĐĂĚĞϭϰ͕ϵйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƚŽƚĂů
do estado (IBGE, 2010). No ano de 2014, existia no estado, segundo dados do Registro
Geral de Atividade Pesqueira (RGP), do Ministério da Pesca e Aquicultura, 16.648 pescadores, 1.049 marisqueiros e 2.948 aquicultores registrados.
O RS apresenta a maior taxa de incidência de melanoma no Brasil. Em 2014, a
média de casos foi de cerca de 7 para cada 100 mil habitantes. Tais índices podem ser
relacionados à constituição étnica da população, pois 81,4% dos gaúchos declararam, no
censo de 2010, sua raça/cor branca (IBGE, 2010), sendo mais suscetível à doença. Nesse
sentido, a SES instituiu, através da Portaria Estadual nº 304/2014, o Programa Saúde na
Pele, com medidas de prevenção e combate a essas situações de risco.
ŝŶƐƚąŶĐŝĂĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐĠŽŽŵŝƚġĚĞ^ĂƷĚĞ
ĚĂƐWŽƉƵůĂĕƁĞƐĚŽĂŵƉŽ͕ĚĂƐ&ůŽƌĞƐƚĂƐĞĚĂƐŐƵĂƐĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ŝŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂ
Portaria SES/RS n° 1.261/2014, e que tem por finalidade a mobilização e o fortalecimento
da gestão participativa na saúde. No ano de 2015, as reuniões do Comitê foram escassas
e com baixo quorum, o que deixou evidente a necessidade de revisão da sua composição.
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1.4.5. População Cigana
O contingente e distribuição populacional dos povos ciganos no Brasil e no RS é
ĚĞĚŝĨşĐŝůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞǀŝĚŽĂĨĂůƚĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶŽƐůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐĐĞŶƐŝƚĄƌŝŽƐ
e populacionais disponíveis. A presença de acampamentos ciganos é demonstrada no
Perfil dos Municípios Brasileiros de 2011 que identifica acampamentos ciganos em 54
municípios da Região Sul do Brasil, sendo que 17 se situam no RS (IBGE, 2011).
KŵŽĚŽĚĞǀŝĚĂĚĞƐƚĞƐƉŽǀŽƐŝŶĐůƵŝĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽƐƉŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐ͘sŝǀĞŵĞŵŐƌƵƉŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ŶƵĐůĞĂƌĞƐ͕ĞĞŵĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĨĞĐŚĂĚĂƐĐŽŵŚĄďŝƚŽƐĞĐƵůƚƵƌĂ
ƉƌſƉƌŝŽƐ͘KĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽĞĂďĂŝǆĂĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĞƐƚĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐƉŽƌƋƵĞƐƚƁĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ
e pela dificuldade em frequentar o ensino regular. Os principais problemas de saúde esƚĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞǀŝĚĂ͕ĐŽŵŽĂĨĂůƚĂĚĞƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽ͕ĂƐĚŽĞŶĕĂƐ
ŝŶĨĞĐƚŽĐŽŶƚĂŐŝŽƐĂƐĞĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĚŽĞŶĕĂƐĐƌƀŶŝĐŽͲĚĞŐĞŶĞrativas. O frequente deslocamento e a falta de comprovante de residência acarretam
dificuldades de acesso a serviços e políticas públicas, entre eles os de saúde (ALMEIDA
et al, 2012).
1.4.6. População de Imigrantes
De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil possui 7.289 refugiados reconhecidos, de 81 nacionalidades distintas (25% deles são mulheres, 4% são
ĐƌŝĂŶĕĂƐĞŵĞƚĂĚĞĞƐƚĄŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϭϴĂϯϬĂŶŽƐͿ͘KŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞƉĞĚŝĚŽƐĚĞ
refúgio aumentou mais de 930% entre 2010 e 2013 (de 566 para 5.882 pedidos). Do total
de pedidos de refúgio no Brasil, 35% foi apresentado na Região Sul do país (ALTO COMIS^Z/K^EO^hE/^͕ϮϬϭϰͿ͘
A partir de 2014, o estado passou a receber com maior intensidade fluxos migraƚſƌŝŽƐĚĞŐƌƵƉŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƐƉĞůĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƌĞĨƷŐŝŽŽƵǀŝƐƚŽŚƵŵĂŶŝƚĄƌŝŽ͘ĞƐƚĞƐ͕
destacam-se o grupo de senegaleses e haitianos. Estes últimos, de acordo com dados da
WŽůşĐŝĂ&ĞĚĞƌĂů͕ũĄƐĆŽŵĂŝƐĚĞϯϵ͘ϬϬϬ͕ĞĞŶƚƌĂƌĂŵŶŽƌĂƐŝůĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϭϬ͘
De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, em 2015 havia 13.811
imigrantes no RS. Nesse período, os municípios que mais acolheram novos imigrantes foƌĂŵĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů;Ϯ͘ϬϬϬͿ͕ĞŶƚŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ;ϭ͘ϯϬϬͿ͕WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ;ϭ͘ϭϬϬͿ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞĞ>ĂũĞĂĚŽ;ϭ͘ϬϬϬͿ͘EŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŐĂƷĐŚŽ͕ŽƐŝŵŝŐƌĂŶƚĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽďƐƚĄĐƵůŽƐĐŽŵŽĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ
de comunicação, moradias inadequadas nas periferias, clima rigoroso e frustração salarial.
1.4.7. População em Situação de Rua
A população em situação de rua é aquela que, por diversos motivos, reside ou passa grandes períodos na rua. É uma população flutuante e existe pouca precisão quanto ao
seu número exato. As motivações para o viver na rua vão desde a perda de emprego, perda
ĚĞůĂĕŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĐŽŶĨůŝƚŽƐĐŽŵŽƚƌĄĨŝĐŽĞŵƐƵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ĚŝǀĞƌƐŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐŽĨƌŝŵĞŶto mental sem rede de apoio ou até uma opção de modo de vida. Entre as questões de
saúde que acometem essa população estão diabetes, hipertensão, tuberculose, HIV/Aids,
ƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƉƐşƋƵŝĐŽ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚĞƉĞůĞ͕ƵƐŽƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐŽĚĞĚƌŽŐĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͘'ƌĂŶĚĞ
ƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĠƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăƐŵĄƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞŚŝŐŝĞŶĞ͕ŐƌĂŶĚĞŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂƐĞă
deficiência no acesso a serviços públicos, com destaque para os serviços de saúde.
Na RAS, todas as equipes da APS e demais serviços de saúde devem atender a
população em situação de rua, dialogando com seus modos de vida, sem criar barreiras
ĚĞĂĐĞƐƐŽĂĞƐƐĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͘ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞǆŝƐƚĞŵƐĞŝƐĞƋƵŝƉĞƐĚĞŽŶƐƵůƚſƌŝŽŶĂZƵĂ
;ĞZͿ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ĂŶŽĂƐ͕WĞůŽƚĂƐĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂ͘
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Como forma de gestão participativa, destaca-se o Comitê Técnico Estadual para
a População em Situação de Rua, instituído pela Portaria SES/RS n° 1.225/2014, que tem
como atribuição formular propostas de institucionalização da Política Estadual de Atenção
Integral à Saúde da População em Situação de Rua, promover sua inclusão nas políticas de
equidade racial e de gênero, e nos demais Planos e Programas de Atenção à Saúde.
ϭ͘ϰ͘ϴ͘WĞƐƐŽĂĐŽŵĞĮĐŝġŶĐŝĂ
No RS, 23,8% da população possui algum tipo de deficiência física, auditiva, intelectual ou visual (IBGE, 2010). Analisando por tipos de deficiência, prevalece a visual,
seguida pela motora/física.
Considerando o princípio da equidade, as pessoas com algum tipo de deficiência
ƐĞǀĞƌĂƐĆŽŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽĐŽĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƐĂƷĚĞ͕ĐƵũĂġŶĨĂƐĞĞƐƚĄŶĂƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͘Ɛƚŝma-se que existam 934.705 pessoas com algum tipo de deficiência severa no RS, sendo
17,1% pessoas com 60 anos ou mais, 15,5% entre 15 a 59 anos, 3,6% de 15 a 24 anos de
2% na faixa de 0 a 14 anos. Destas, 42% (389.179) apresentam deficiência visual severa,
28% (262.078) deficiência motora severa, 17% (157.471) deficiência intelectual severa e
13% (125.977) têm deficiência auditiva severa. Na RAS, destaca-se a existência de uma
ƌĞĚĞǀŽůƚĂĚĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĞƐƚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞƐĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶŽ
ŝƚĞŵĚĂƐZĞĚĞƐdĞŵĄƚŝĐĂƐĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞWůĂŶŽ͘
1.4.9. Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional
Nos últimos 15 anos, o Brasil apresentou crescimento de 119% no número de
Pessoas Privada de Liberdade (PPL) no sistema prisional, atingindo um total de 607 PPL.
De 2000 a 2014, a população feminina privada de liberdade subiu de 5.601 para 37.380,
ampliando 567,4%, enquanto a média de crescimento masculino, no mesmo período, foi
ĚĞϮϮϬ͕Ϯй͘EŽZ^͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŚĄϯϭ͘ϭϯϮ;ϵϰ͕ϱйͿŚŽŵĞŶƐĞϭ͘ϴϭϮŵƵůŚĞƌĞƐ;ϱ͕ϱйͿ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽϯϮ͘ϵϰϰWW>ŶŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŝƐŝŽŶĂů;^h^W͕ϮϬϭϲͿ͘ĞůŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƚƌĄĨŝĐŽĚĞ
ĚƌŽŐĂƐƐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉŽƌϮϱйĚŽƐĞŶĐĂƌĐĞƌĂŵĞŶƚŽƐŵĂƐĐƵůŝŶŽƐĞϵϱйĚŽƐĨĞŵŝŶŝŶŽƐ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽăƌĂĕĂͬĐŽƌ͕ϳϬ͕ϰйƐĆŽďƌĂŶĐŽƐ͕ϭϱ͕ϰйŶĞŐƌŽƐĞϭϰ͕ϰйŽƵƚƌĂƐ;^h^W͕ϮϬϭϲͿ͘
ĞƐĐŽůĂƌŝĚĂĚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂŝŶƐƚƌƵĕĆŽƉƌĞĐĄƌŝĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂƉĞŶĂƐϭϭ͕ϵйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ
possui ensino fundamental completo e 70% possui ensino fundamental incompleto ou
menor grau de instrução.
No contexto prisional, são altas as prevalências de doenças infectocontagiosas,
doenças crônicas não transmissíveis, transtornos mentais e uso de drogas. A prevalência de HIV e outras ISTs é de 2 a 10 vezes mais elevada do que na população em geral.
Exemplo disto é o que ocorre no Presídio Central de Porto Alegre, onde em média 3% dos
ĂƉĞŶĂĚŽƐĨĂǌĞŵƵƐŽĚĞĂŶƚŝƌƌĞƚƌŽǀŝƌĂŝƐ;^h^W͕ϮϬϭϲͿ͘
A incidência de tuberculose (TB) oscilou, entre 2010 e 2014, de 1150 a 1500 casos
a cada 100 mil PPL. A gravidade da doença possui variabilidade, com picos de incidência
na R10 (com valores de 3.200 casos novos a cada 100 mil habitantes de estabelecimentos prisionais) e na R21 (com valores oscilando entre 2.000 a 2.500 casos por 100 mil
habitantes). Em termos percentuais, esses valores equivalem a 1 até 3 casos novos de
TB por 100 PPL. Estes dados podem inferir que as condições de encarceramento são tão
insalubres, com celas superlotadas, mal iluminadas, sem ventilação e com precariedade
ĚĞŚŝŐŝĞŶĞƋƵĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽĞƐƚĂĚŽŝŵƵŶŽůſŐŝĐŽ͕ŽƌŝƐĐŽĚĞƐĞƚĞƌdĠŵƵŝƚŽŵĂŝŽƌ
na PPL do que na população em geral.
Os percentuais de cura de tuberculose pulmonar bacilífera (aquela que contagia
outras pessoas) variam de 61,7% (2010) a 62,4% (2014) nas PPL. Comparativamente, os
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percentuais de cura na comunidade estão em 68,1% (2010) e 63,7% (2014). Os percentuais de abandono na PPL oscilam entre 14% (2010) e 17% (2014). Os percentuais de abandono na comunidade são semelhantes: em 2014, 15,1% dos pacientes abandonaram o
tratamento. A taxa de coinfecção de tuberculose/HIV na PPL esteve entre 16 e 18% de
2010 a 2014, com picos principalmente na R8, sendo menor do que a população geral
(nesta, oscila em 20%).
WĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂĞƐƚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ĨŽŝŝŶƐƚŝƚƵşĚĂĂWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
à Saúde no Sistema Prisional, que tem por objetivo a garantia do acesso ao atendimento
integral à saúde no nível da APS às PPL e segue as diretrizes da Política Nacional de AtenĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂůă^ĂƷĚĞĚĂƐWĞƐƐŽĂƐWƌŝǀĂĚĂƐĚĞ>ŝďĞƌĚĂĚĞŶŽ^ŝƐƚĞŵĂWƌŝƐŝŽŶĂůŶŽąŵďŝƚŽ
ĚŽ^h^;WE/^WͿ͘ƐƚĂĠƌĞŐŝĚĂƉĞůĂƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂWŽƌƚĂƌŝĂ/ŶƚĞƌministerial MS/MJ nº 01/2014, na Portaria GM/MS nº 482/2014 e, em nível estadual,
através da Resolução CIB/RS nº 257/2011 e nº 453/2011.
ƐĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂă^ĂƷĚĞŶŽ^ŝƐƚĞŵĂWƌŝƐŝŽŶĂů;ƉͿĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵ
ƉĂƌƚĞ ĚĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ĂƚĞŶĕĆŽ ă ƐĂƷĚĞ ĚĂƐ ĞƐĨĞƌĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ĚŽ ^h^ Ğ ƐĆŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌůŝŶŚĂĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͗ŶŽąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑ
ϮϱϳͬϮϬϭϭĞĨĞĚĞƌĂůƉĞůĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϰϴϮͬϮϬϭϰ͘Ɛh^ƐWƌŝƐŝŽŶĂŝƐ;h^ƉͿƐĆŽŝŵplantadas nos estabelecimentos prisionais por meio de equipes multidisciplinares vinculadas às RAS, realizando ações voltadas para promoção da saúde, prevenção de doenças,
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĂŐƌĂǀŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐŶĂWW>͘ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ͕ŶĞƐƐĞ
ąŵďŝƚŽ͕ŽWƌŽũĞƚŽdZĞĂĐŚ͕ƋƵĞǀŝƐĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽĂƵŵĞŶƚŽĞĂĚĞƚĞĐĕĆŽƉƌĞcoce de casos de tuberculose e coinfecções na APS, articulado a campanhas educativas,
a partir da disponibilização de material informativo para pessoas presas, seus familiares
e profissionais de saúde e segurança.
O RS possui, desde 2006, cofinanciamento estadual, que é complementar ao feĚĞƌĂů͘KĂƵŵĞŶƚŽĚŽŝŶĐĞŶƚŝǀŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ĞŵϮϬϭϭ͕ĨŽŝƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽ
crescimento do número de EABp, que passaram de 8 em 2010 para 36 em 2016, atingindo cobertura de, aproximadamente, 60% da população prisional em regime fechado.
WW>ĂĐĞƐƐĂĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŵĞƐŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŵŐĞƌĂů͘ĞƐƚĂĐĂͲƐĞĂĞǆŝƚŽƐĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞŽŶƚƌŽůĞĚĂdƵďĞƌĐƵůŽƐĞŶŽWƌĞƐşĚŝŽĞŶƚƌĂů
de Porto Alegre, com a realização de exames de baciloscopia de escarro desde 2010,
ďĞŵĐŽŵŽdĞƐƚĞZĄƉŝĚŽDŽůĞĐƵůĂƌ;WƌŽũĞƚŽWŽƌƚĂĚĞŶƚƌĂĚĂͿ͕ƋƵĞŝŶŝĐŝŽƵĞŵϮϬϭϱ͘DĂŝƐ
recentemente, o Complexo Prisional de Charqueadas, com o incentivo do MS e da SES/
Z^͕ŝŶŝĐŝŽƵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƌĂƐƚƌĞĂŵĞŶƚŽĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉƌĞĐŽĐĞĚĂd͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱ͕Ž
ŵƵŶŝĐşƉŝŽŝŵƉůĂŶƚŽƵ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŽŶƚƌŽůĞĚĂdƵďĞƌĐƵůŽƐĞƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ
desses exames.
Em parceria com as CRS, os principais eixos de ação da Política Estadual estão volƚĂĚŽƐƉĂƌĂ͗ĂƉŽŝŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƐh^Ɖ͖ĂƉŽŝŽƉĂƌĂ
implantação do sistema eͲ^h^ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;eͲ^h^ͿĞĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ
de agravos; fomento a propostas de apoio matricial nas EABp juntamente com as redes
de saúde dos municípios, com foco para a atenção ao pré-natal, programas de saúde
mental e de referência para o tratamento das doenças infectocontagiosas e apoio na
ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂŶŽąŵďŝƚŽĚĂWE/^W͕
com a descentralização do piso de assistência farmacêutica para a PPL.
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ϭ͘ϰ͘ϭϬ͘ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĞŵŽŶŇŝƚŽĐŽŵĂ>Ğŝ
No ano de 2014, 1.123 adolescentes se encontravam cumprindo medidas socioeducativas no RS, tendo sido acolhidos nos 14 Centros de Atendimento Socieducativo
;^ͿĚĂ&ƵŶĚĂĕĆŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ^ŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽĚŽZ^;&^Ϳ͘ĞƐƚĞƐ͕ϭ͘ϬϯϱĞŶĐŽŶtram-se em regime de privação de liberdade (PL) e 91 em semiliberdade (SL), estando
distribuídos da seguinte forma: Porto Alegre (PL 597/SL 21), São Leopoldo (SL 15), Novo
,ĂŵďƵƌŐŽ;W>ϭϮϵͿ͕ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů;W>ϲϯ͕^>ϭϰͿ͕WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ;W>ϲϴ͕^>ϭϬͿ͕^ĂŶƚŽŶŐĞůŽ
;W>ϯϲĞ^>ϳͿ͕^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ;W>ϯϴ͕^>ϳͿ͕WĞůŽƚĂƐ;W>ϱϭĞ^>ϳͿĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂ;W>ϱϯ͕^>ϭϬͿ͘
ĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞĠĂĚĞϭϱĂϭϴĂŶŽƐ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽϴϵϴ;ϴϳ͕ϭйͿĂĚŽůĞƐĐĞŶtes, sendo que a idade prevalente é 17 anos, correspondendo a 342 (33,2%). Quanto à escolaridade, 832 (74,1%) apresentam escolaridade entre a 4ª e a 8ª série do ensino fundamental, sendo que 232 desses (22,6%) atingiram a 6ª série, o nível de escolaridade prevalente.
1.4.11. Famílias com crianças em situação de
vulnerabilidade econômica e social
ŵ ϮϬϭϱ͕ Ă ^^ͬZ^͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ WƌŝŵĞŝƌĂ /ŶĨąŶĐŝĂ DĞůŚŽƌ ;W/DͿ Ğ Ğŵ
ƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵĂ&ƵŶĚĂĕĆŽĚĞĐŽŶŽŵŝĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽ;&Ϳ͕ƌĞĂůŝǌŽƵƵŵĞƐƚƵĚŽ
que buscou identificar o número de crianças em situação de vulnerabilidade no RS.
O critério para definir a vulnerabilidade de uma determinada criança que vive
ĞŵąŵďŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌĠĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƵŵĂƚƌŝďƵƚŽ͘ƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐ͕ĐŽŵƐĞƵƐ
respectivos atributos, foram:
ͲsƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ^ŽĐŝĂů͗ĞǆŝƐƚĞĐƌŝĂŶĕĂŶŽĚŽŵŝĐşůŝŽĐƵũĂŵĆĞũĄƚĞŶŚĂŵŽƌƌŝĚŽ͖
existe criança no domicílio que não viva com a mãe;
- Acesso ao conhecimento: presença de mãe com menos de 4 anos de estudo;
- Escassez de recursos: renda familiar per capita inferior à linha da pobreza;
- Desenvolvimento infanto-juvenil: presença de ao menos uma criança com menos de 16 anos trabalhando; presença de ao menos uma criança de 4 a 17 anos fora
da escola; presença de ao menos uma criança de até 14 anos com menos de 2 anos de
atraso; presença de ao menos um adolescente de 10 a 17 anos analfabeto; presença de
ĂŽŵĞŶŽƐƵŵĂŵĆĞƋƵĞƚĞŶŚĂĂůŐƵŵĨŝůŚŽƋƵĞũĄƚĞŶŚĂŵŽƌƌŝĚŽ͖ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞŵĆĞƋƵĞũĄ
teve algum filho nascido morto;
- Condições habitacionais: material de construção não é permanente; acesso inaĚĞƋƵĂĚŽăĄŐƵĂ͖ĞƐŐŽƚĂŵĞŶƚŽƐĂŶŝƚĄƌŝŽŝŶĂĚĞƋƵĂĚŽ͖ƐĞŵĂĐĞƐƐŽăĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞ͖ĂƵƐġŶĐŝĂ
de geladeira.
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƐĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĨĂŵşůŝĂƐǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐ
do estado é de 65,6%. Este estudo embasou a proposição do indicador de vulnerabilidade
ĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐƋƵĞǀŝǀĞŵĞŵąŵďŝƚŽĨĂŵŝůŝĂƌŶŽZ^ĞŵĞŶƐƵƌĂŽƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ
W/D͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶŽŝƚĞŵĚĂW^ĞŶĂZĞĚĞDĂƚĞƌŶŽͲ/ŶĨĂŶƚŝů;ŝƚĞŵZĞĚĞƐdĞŵĄƚŝĐĂƐͿ͘
1.4.12. População Chave em situação de vulnerabilidade
às Infecções Sexualmente Transmissíveis/HIV/Aids
Populações-chave “são grupos definidos que, devido a comportamentos de maior
risco específicos, estão em maior risco de infecção pelo HIV, independentemente do tipo
da epidemia ou do contexto local” (OMS, 2014). A vulnerabilidade acrescida desses grupos também se explica pelo fato de serem alvos comuns de discriminação e exclusão social, situação que interfere negativamente no acesso aos serviços de saúde e na adesão
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ao tratamento em caso de soropositividade. Compõem o grupo de populações-chave os
homens que fazem sexo com outros homens (HSH), as travestis e transexuais, os profisƐŝŽŶĂŝƐĚŽƐĞǆŽ͕ŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚĞĚƌŽŐĂƐĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞĞƉĞƐƐŽĂƐĞŵ
outras instituições fechadas.
Estima-se que, ao fim de 2014, aproximadamente 781 mil indivíduos viviam com
HIV/Aids no Brasil, representando uma taxa de prevalência de HIV de 0,39% (BRASIL,
2015, p 51). Nos grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade, as taxas
ĚĞƉƌĞǀĂůġŶĐŝĂĚĞ,/sĨŽƌĂŵĚĞϱ͕ϵйĞŶƚƌĞƵƐƵĄƌŝŽƐĚĞĚƌŽŐĂƐ;WhͿ͕ϭϬ͕ϱйĞŶƚƌĞ,^,Ğ
4,9% entre mulheres trabalhadoras do sexo (TS) (BRASIL, 2014, p 11).
ůĠŵĚŽĂƐƉĞĐƚŽĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽ͕ŚĄŽƵƚƌĂƋƵĞƐƚĆŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂŽĚĞďĂƚĞĚĂƐ
equidades na saúde pública. A questão da diferença entre identidade e comportamento sexual produz categorias como os Homens que fazem Sexo com Homens (HSH), mas que não
se identificam com a identidade homossexual e, portanto, não estão incluídos na categoria
gay. Observa-se, entre os homens, tendência de aumento na proporção de casos em HSH
nos últimos dez anos, passando de 34,6% em 2004 para 43,2% em 2013. Entre os HSH, a
proporção de casos é superior entre aqueles com até 29 anos. Ao analisar esses dados por
ƌĞŐŝĆŽĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞŚĄƚĞŶĚġŶĐŝĂĚĞĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĐĂƐŽƐŶĞƐsa categoria para a Região Sul, assim como para a Sudeste e Centro-Oeste (BRASIL, 2014).
A população de travestis e mulheres transexuais registra as piores taxas de incidência de HIV e de mortalidade. No RS, assim como no Brasil, um limitante é a inadequação dos sistemas de informação em saúde à realidade dessas pessoas. Essa população
pode estar contabilizada na categoria HSHs, mas, no momento, inexistem dados sobre
elas. No entanto, estudo realizado em Porto Alegre aponta maior exposição à epidemia
por vulnerabilidade acrescida da população de travesti devido à exclusão social, aliada
ăĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽăŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉƌĞǀĞŶĕĆŽĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƐŽƌŽƉŽƐŝƚŝǀŝĚĂĚĞ͕ă
ĂĚĞƐĆŽĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽ,/sĞĂƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĂƐƵĂŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ;Dh>>Z͕ϮϬϬϳͿ͘
Estudo realizado com 284 mulheres transexuais do RS que acessaram o Programa
de Identidade de Gênero (PROTIG) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre detectou soroprevalência de 25%. Os fatores associados à alta prevalência encontrados são pessoas
ŵĂŝŽƌĞƐĚĞϭϴĂŶŽƐ͕ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂŶĂZĞŐŝĆŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞŽƵƚƌĂƐ^dƐĞĚĞ
prostituição (COSTA et al͕͘ϮϬϭϱͿ͘:ĄĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĐĂƐŽƐĞŵƵƐƵĄƌŝŽƐĚĞĚƌŽŐĂƐŝŶũĞƚĄveis registrou tendência de decréscimo, passando de 19,2% em 2004 para 4,5% e 2014,
excluídos casos ignorados, no RS.
Visando atender as necessidades de saúde desta população, foi instituída a Linha
de Cuidado para Pessoas Vivendo com HIV/Aids (PVHA) e outras Infecções Sexualmente,
através da Resolução CIB/RS nº 235/14. Tem como objetivo fomentar um modelo de
ĂƚĞŶĕĆŽ ă ƐĂƷĚĞ ŽŶĚĞ Ž ŶşǀĞů ƉƌŝŵĄƌŝŽ ƚĞŶŚĂ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌ Ğ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ Ă
ĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽŽĂĐĞƐƐŽăƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞĐƵŝĚĂĚŽ
integral às PVHA. Essa estratégia visa o melhor enfrentamento da epidemia no Estado,
ǀŝƐƚŽƋƵĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞĐƵŝĚĂĚŽăƐ
PVHA vêm sendo realizadas em serviços especializados ou serviços hospitalares, seguindo um modelo de saúde fragmentado, o que contribui para que o coeficiente de incidência de Aids continue em patamares elevados.
O estado vem potencializando novas tecnologias de prevenção tais como: tratamento como prevenção (TASP), que consiste no uso constante de medicamentos antirretrovirais para que as pessoas vivendo com HIV/Aids alcancem a chamada “carga viral
ŝŶĚĞƚĞĐƚĄǀĞů͖͟ĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂWƌŽĨŝůĂǆŝĂWſƐͲǆƉŽƐŝĕĆŽĂŽ,/s;WWͿ͕ĂĨŝŵĚĞƌĞĚƵǌŝƌŽƌŝƐĐŽ
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ĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚŽ,/sĂƉſƐĞǆƉŽƐŝĕĆŽƐĞǆƵĂůŽĐĂƐŝŽŶĂů͕ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůŽƵĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞ
violência sexual. A rede para atendimento da PEP envolve a APS, Serviço de Atendimento
Especializado, Serviço de Atendimento 24 horas e demais portas de entrada. Compete à
W^ƌĞĂůŝǌĂƌĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ͕ĂĐŽŶƐĞůŚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŶĚŽŽƵƐƵĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽŽƵĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘
KZ^ĂŵƉůŝŽƵ͕ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚŽ,/sĞĚĂ^şĨŝůŝƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽƐdĞƐƚĞƐZĄƉŝĚŽƐ;dZͿĞŵƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞW^͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
para o enfrentamento da epidemia. No início de 2016, 442 municípios do Estado tinham
o TR implantado de HIV e Sífilis em sua rede de APS, representando cobertura de 90%
dos municípios do Estado.
No que se refere à sífilis, assim como às demais Infecções Sexualmente TransmisƐşǀĞŝƐ͕ƉƌĞĐŽŶŝǌĂͲƐĞƋƵĞŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽŽĐŽƌƌĂ͕ƉƌŝŽritariamente, na APS, tendo em vista que a maioria dos casos não requer tratamento
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͘ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞĂW^ĞƐƚĞũĂƉƌĞƉĂƌĂĚĂƉĂƌĂĂĐŽůŚĞƌ͕ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌƉƌĞĐŽĐĞŵĞŶƚĞĞĂƐƐŝƐƚŝƌŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ƉŽŝƐĂƐĐŽŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĂƐ/^dŶĆŽƚƌĂƚĂĚĂƐŽƵƚƌĂƚĂĚĂƐ
inadequadamente podem resultar em infertilidade, risco aumentado para neoplasias,
ĂďŽƌƚŽƐĞƐƉŽŶƚąŶĞŽƐ͕ŶĂƚŝŵŽƌƚŽƐ͕ďĂŝǆŽƉĞƐŽĂŽŶĂƐĐĞƌ͕ŝŶĨĞĐĕĆŽĐŽŶŐġŶŝƚĂĞƉĞƌŝŶĂƚĂů͘
O processo de implantação da LC para PVHA e outras IST ainda é incipiente no estaĚŽ͘KZ^ƚĞŵĐŽŵŽĨŽĐŽϲϰŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͕ĞůĞŶĐĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^
nº 235/2014, para serem pioneiros na implantação e implementação da Linha de Cuidado.
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2. Organização e Estrutura da
Rede de Atenção à Saúde
KƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐĚŽ^h^ǀġŵĂƉŽŶƚĂŶĚŽ͕ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŶŽƐ͕ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞƉƌĄƚŝĐĂƐǀŝƐĂŶĚŽăŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞĚĂĂƚĞŶĕĆŽ͘EĞƐƚĞ
ƐĞŶƚŝĚŽ͕ƐĞĚĞƐƚĂĐĂĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝços através da implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS).
As RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉŽŝŽƚĠĐŶŝĐŽ͕ůŽŐşƐƚŝco e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010). As RAS são
sistematizadas para responder a condições específicas de saúde, por meio de um ciclo
completo de atendimentos (PORTER e TEISBERG, 2007), que implica a continuidade e a
ŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞĚĂĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞŶŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͕^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞ
dĞƌĐŝĄƌŝĂ;DE^͕ϮϬϭϭͿ͘
As RAS fazem uso intensivo da tecnologia da informação, promovem a educação
permanente, coordenam a atenção ao longo da rede, incentivam o trabalho multidisciplinar e monitoram os processos e os resultados do sistema. Nesse contexto, a APS tem
papel de coordenadora do cuidado à saúde da população adstrita e ordenadora da RAS,
sendo o centro de comunicação com toda a Rede, sendo o modelo adotado pela SES/RS
ƉĂƌĂĂŐĞƐƚĆŽĚŽ^h^ŶŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͘
Figura 33. Estrutura Operacional das Redes de Atenção à Saúde.

&ŽŶƚĞ͗DĞŶĚĞƐ͕ϮϬϭϭ

2.1. Atenção Primária à Saúde
ƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂă^ĂƷĚĞ;W^ͿĠĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚŽ^h^͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ƉŽƌƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽŵĂůƚŽŐƌĂƵĚĞĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĐĂƉŝůĂƌŝĚĂĚĞ͕ƉƌſǆŝŵĂă
vida das pessoas6͘ ĂďĞ ăƐ ĞƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ƚĞŶĕĆŽ ĄƐŝĐĂ ;Ϳ͕ ăƐ ĞƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ĚĂ
ФKƐƚĞƌŵŽƐ͞ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͟Ğ͞ƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂă^ĂƷĚĞ͟ƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐŶĂƐĂƚƵĂŝƐĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůĂWŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;WEͿ͕ƐĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͘
ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĂƐƐŽĐŝĂŵͲƐĞĂĂŵďŽƐŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĞĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĂWŽƌƚĂƌŝĂŶǑ2͘488ͬ2011͘
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&ĂŵşůŝĂ;^&ͿĞăƐŽƵƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ;ĞƋƵŝƉĞƐDƵůƚŝƉƌŽͲ
ĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞWƌŝƐŝŽŶĂů͕ĞƋƵŝƉĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂYƵŝůŽŵďŽůĂ͕ƉŽƌĞǆĞŵƉůŽͿŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐĞƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂƐ͕ƐŽďĨŽƌŵĂĚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽĞŵĞƋƵŝƉĞ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂƉŽƉƵůĂĕƁĞƐĚĞƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐďĞŵĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƐ͕ƉĞůĂƐƋƵĂŝƐ
ĂƐƐƵŵĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂŶŝƚĄƌŝĂ͘ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐƐĞĚĂƐ^&ƐĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
ŶĂƐ&ŝŐƵƌĂƐϯϰĞϯϱ͘
Figura 34. Cobertura de Equipes de Atenção Básica, por Região de Saúde, RS, 2015.

&ŽŶƚĞ͗d^h^ͬDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ

YƵĂŶƚŽăĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;&ŝŐƵƌĂϯϱͿ͕ŶŽǀĞZĞŐŝƁĞƐĚĞ
Saúde (R9, R10, R23, R27, R1, R17, R22, R7 e R4) apresentaram cobertura inferior à média
estadual (72,59%), sendo que a menor cobertura foi na R9 (59,25%). As demais 21 Regiões
apresentaram cobertura superior a do RS, sendo a R15 a que apresentou maior (97,74%).
&ŝŐƵƌĂϯϱ͘WƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂůĞƐƟŵĂĚĂĚĞ
Equipes de Saúde da Família, por Região de Saúde, RS, 2015.

&ŽŶƚĞ͗,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ͘WŽƌƚĂůͬD^

DĞƐŵŽƋƵĞĂƐ^&ĞƐƚĞũĂŵƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŵϵϱйĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐŐĂƷĐŚŽƐ͕ĂĐŽďĞƌͲ
ƚƵƌĂĚĞ^&ĂƚŝŶŐĞƐŽŵĞŶƚĞŵĞƚĂĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚŽZ^͘sŝŶƚĞZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĂƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂŵƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĂĐŝŵĂĚĂŵĠĚŝĂĞƐƚĂĚƵĂů;ϱϲ͕ϰйͿĞĂŵĂŝŽƌŝĂĞƐƚĄƐŝƚƵĂͲ
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da na Macrorregião Norte, localizadas em municípios de pequeno porte. A R14 apresenta
a maior cobertura (94,3%). Dentre as Regiões que se encontram abaixo da média do RS,
a maioria concentra-se nas Macrorregiões Metropolitana e Serra/Vales, que possuem
municípios de grande porte e elevada densidade populacional. A R23 apresenta a menor
ĐŽďĞƌƚƵƌĂ;ϯϰ͕ϮйͿ;&ŝŐƵƌĂϯϱͿ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞŽŶĚŝĕƁĞƐ^ĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;/^Ϳ͕ƉŽĚĞͲƐĞ
observar tendência de decréscimo nas proporções do ICSAB7 no RS abaixo da média do
ƌĂƐŝůĞĚĂZĞŐŝĆŽ^ƵůĚŽƉĂşƐĞŵƚŽĚŽŽƉĞƌşŽĚŽ;&ŝŐƵƌĂϯϲͿ͘ĞƐĚĞϮϬϭϭ͕ŽĞƐƚĂĚŽƉŽƐƐƵŝ
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ/^ŝŐƵĂůŽƵŵĞŶŽƌƋƵĞϮϴ͕ϲй͕ƉĂƌąŵĞƚƌŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂĚĞƋƵĂĚŽƉĞůŽ
1ŶĚŝĐĞĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;/^h^ͿƉĂƌĂĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͘ĂďĞƐĂͲ
lientar que o RS apresenta a menor proporção de ICSAB entre os estados da Região Sul do
Brasil, mesmo possuindo uma menor cobertura de APS quando comparado a essa região.
Figura 36. Proporção de Internações por Condições Sensíveis à
Atenção Básica (ICSAB), RS, Região Sul e Brasil, 2010 a 2014.

&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌͬd^h^

Desde o ano de 2013, como estratégia para melhoria do acesso dos cidadãos à
APS nas regiões onde havia escassez, ausência ou dificuldade de contratação de médicos,
ĨŽƌĂŵŝŶƐĞƌŝĚŽƐŶĂƐƋƵŝƉĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂĚŽƐƚĂĚŽϭ͘ϮϬϬŵĠĚŝĐŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂŽ
Programa Mais Médicos para o Brasil. Estes profissionais foram distribuídos em 348 municípios gaúchos com o objetivo de fomentar a fixação e provimento de médicos. Outros
dispositivos que compõem a capacidade instalada da APS, bem como a sua distribuição
nos municípios e a respectiva cobertura populacional podem ser visualizados no Quadro 8.

ХKŝŶĚŝĐĂĚŽƌ/^ƉƌĞƐƐƵƉƁĞƋƵĞĚĞŶƚƌĞĂƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐůşŶŝĐŽĚĞƵŵĂ
ŐĂŵĂĚĞĂĨĞĐĕƁĞƐ͕ŚĄƵŵƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐĂƵƐĂƐŵĂŝƐƐĞŶƐşǀĞŝƐăĞĨĞƚŝǀŝĚĂĚĞĚĂW^ĞƋƵĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƉƌŽͲ
ƉŽƌĕƁĞƐĚĞƐƐĂƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƉŽĚĞŵƐĞƌĞǀŝƚĂĚĂƐƉŽƌĂĕƁĞƐŵĂŝƐƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽ
ŶşǀĞůƉƌŝŵĄƌŝŽĚĂĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞ͘ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƐĞƌƵƐĂĚĂƉĂƌĂƐƵďƐŝĚŝĂƌ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ŐĞƐƚĆŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐǀŽůƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂW^͘

83

84

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

YƵĂĚƌŽϴ͘ĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂW^ŶŽZ^͕ϮϬϭϱ͘
Serviço/Equipes
ƋƵŝƉĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ

Nº absoluto

Nº de municípios

1.905

473

10.657

478

Equipes de Saúde Bucal

903

371

EƷĐůĞŽĚĞƉŽŝŽă^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ;E^&Ϳ

128

119

06

5

36.852

269

Visitadores do PIM

1.562

244

Agentes de Combate às Endemias (ACE)

1.281

168

Programa Academia da Saúde

163

96

EƷĐůĞŽƐĚĞƉŽŝŽăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;EͿ

119

119

Oficinas Terapêuticas (OT)

300

217

33

16

Médicos - Programa Mais Médicos

1.200

348

Pontos Telessaúde/RS

1.690

485

ƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂWƌŝƐŝŽŶĂů;ƉͿ

34

-

ƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂYƵŝůŽŵďŽůĂ;^&ƋͿ

50

41

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI)
30
&ŽŶƚĞ͗DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͕ͬD^͖^/^W/Dͬ^^ͬZ^͖dĞůĞƐƐĂƷĚĞZ^ͬh&Z'^

-

ŐĞŶƚĞƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ;^Ϳ

ƋƵŝƉĞƐĚĞŽŶƐƵůƚſƌŝŽŶĂZƵĂ;ĞZͿ
&ĂŵşůŝĂƐƚĞŶĚŝĚĂƐƉĞůŽW/D

Equipes de Redução de Danos

sŝƐĂŶĚŽĂƉŽŝĂƌŽŵŽĚĞůŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂĞĂƵŵĞŶƚĂƌĂĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂĞŽĞƐĐŽƉŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĂW^͕ŽĞƐƚĂĚŽĐŽŶƚĂĞŵƐĞƵƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĐŽŵϭϮϴE^&͕ϲŽŶƐƵůƚſƌŝŽƐŶĂ
Rua (entre os tipos II e III), 1.562 visitadores e 21.308 famílias ativas no SISPIM do PrimeiƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ;W/DͿ͕ϭ͘ϮϴϭŐĞŶƚĞƐĚĞŽŵďĂƚĞăƐŶĚĞŵŝĂƐ͕ĂĐĞƐƐŽĂŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐŶŽƐϰϵϳŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞϭϲϯŽďƌĂƐĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ
do Programa Academia da Saúde em 96 municípios habilitados pelo Ministério da Saúde.
YƵĂŶƚŽăĂƚƵĂĕĆŽĚĂ^ĂƷĚĞƵĐĂů͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞƋƵĞĂŵĞƐŵĂĠƵŵĂƉƌĄƚŝĐĂǀŝŶĐƵůĂĚĂă^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌŽƌŝĞŶƚĂĚĂƚĂŶƚŽƉĂƌĂĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽĞƉƌĞvenção da saúde quanto para a clínica. A inserção das equipes de Saúde Bucal (eSB) nos
municípios gaúchos possibilitou a ampliação do acesso da população aos profissionais e
ăƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĂ^ĂƷĚĞƵĐĂů͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱ͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĞƐƚŝŵĂĚĂƉĞůĂƐĞƋƵŝƉĞƐďĄƐŝĐĂƐ
de Saúde Bucal no Estado foi de 47,99 % (SES/RS, 2015).
KWƌŽŐƌĂŵĂŽůƐĂ&ĂŵşůŝĂ;W&ͿƋƵĞĠƵŵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŝƌĞƚĂĚĞ
renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. As condicionalidades de saúde compreendem a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e a
imunização. No Rio Grande do Sul, em 2014, foram elegíveis, para acompanhamento da
ƐĂƷĚĞϯϲϮ͘ϳϴϳĨĂŵşůŝĂƐďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝĂƐĚŽW&͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĚĞƐƚĂƐ͕Ϯϯϴ͘ϰϵϰ;ϲϱ͕ϳϰйͿĨŽƌĂŵ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐƉĞůĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͘
No que se refere à atenção psicossocial, a SES/RS, por meio da Resolução CIB/RS
ŶǑϰϬϯͬϮϬϭϭ͕ĐƌŝŽƵŽƐEƷĐůĞŽƐĚĞƉŽŝŽăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;EͿ͕ƋƵĞƚƌĂďĂůŚĂŵĐŽŶũƵŶtamente com as equipes de APS na ampliação e qualificação do cuidado em saúde menƚĂů͕ĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞŵĂƚƌŝĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚĞĐĂƐŽƐĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
compartilhado. Além deste dispositivo, através da Resolução CIB/RS nº 404/2011 foram
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criadas as Oficinas Terapêuticas (OT), que promovem atividades criativas em grupo, com
ŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌŽƐĞƐƉĂĕŽƐĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂ͕ĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ
mental e de produção de redes de solidariedade. A SES criou também as equipes de
Composições de Redução de Danos por meio da Portaria Estadual nº 503/2014, cujas
funções são as de realizar o trabalho de campo nos locais de uso de drogas e ofertar
ĂƉŽŝŽŵĂƚƌŝĐŝĂůŶŽąŵďŝƚŽĚŽĐƵŝĚĂĚŽĞŵĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽZ^ƉŽƐƐƵŝ
119 NAAB, 300 OT (entre os tipos 1 e 2) e 33 equipes de Composição de Redução de Danos, sendo que todos esses dispositivos possuem incentivo financeiro estadual.
A promoção do acesso e uso racional aos medicamentos é fundamental para a
resolutividade da APS, baseando-se na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
;ZEDͿ͘ƐĨĂƌŵĄĐŝĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƐĆŽŽƷůƚŝŵŽĐŽŶƚĂƚŽĚŽƵƐƵĄƌŝŽŶŽƐŝƐtema de saúde, e devem preocupar-se não somente com a gestão do medicamento, mas
também agir de forma multidisciplinar e intersetorial. No estado somente 38% das equiƉĞƐĚŽE^&ƉŽƐƐƵĞŵĨĂƌŵĂĐġƵƚŝĐŽƐĞŵƐƵĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĞĂƐĨĂƌŵĄĐŝĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕Ğŵ
ƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂ͕ŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽE^͕ĨŝĐĂŶĚŽƐĞŵƉƌŽĚƵĕĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽ^/ͬ^h^͘
Com relação ao suporte técnico destinado aos profissionais da APS, destacam-se
as ações do TelessaúdeRS, que compõe o Telessaúde Brasil. A Teleconsultoria, segunda
opinião formativa (resposta sistematizada das perguntas realizadas pelas teleconsultoƌŝĂƐͿ͕ƚĞůĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚĞůĞͲĞĚƵĐĂĕĆŽƐĆŽĂůŐƵŶƐĞǆĞŵƉůŽƐĚĞĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĞƋƵĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵƵŵĂŵĂŝŽƌƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĞƌĞƐŽůƵďŝůŝĚĂĚĞĚĂƉƌĄƚŝĐĂĐůşŶŝĐĂ͘ƐƚĞůĞĐŽŶƐƵůƚŽrias podem ser realizadas por médicos e enfermeiros da APS e do Programa Melhor em
Casa através da Plataforma do Telessaúde ou chamada telefônica gratuita através do
número 0800-6446543. Esta estratégia se consolida como uma potente ferramenta de
educação permanente para os profissionais e amplia a resolutividade da APS. O estado
se destaca no país como sendo o que mais utiliza o serviço.
WĞŶƐĂŶĚŽĞŵĂƉƌŝŵŽƌĂƌĂŝŶĚĂŵĂŝƐĂƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂ͕ĞŵϮϬϭϱĂ^^ͬZ^ƉƌŽƉƀƐ
ĐŽŵŽĂĕĆŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞKĨŝĐŝŶĂƐĚĞWůĂŶŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂW^͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽ
piloto do projeto as Regiões de Saúde R1 e R2. A Planificação é uma parceria do Conselho
EĂĐŝŽŶĂůĚŽƐ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ;KE^^ͿĐŽŵĂ^^ͬZ^͕ŶĂƋƵĂůŽKE^^ĐĂƉĂĐŝƚĂĂ
ĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĞƐƚĂĚƵĂůƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͘
O objetivo é o de qualificar o processo de trabalho das equipes e da gestão municipal,
problematizando o papel da APS como ordenadora da RAS.
Nos três níveis federativos são construídas políticas, ações e programas com
o objetivo de normatizar as atividades dirigidas a determinados grupos populacionais,
devendo contemplar aspectos globais, desde prevenção e promoção à recuperação da
saúde, em busca da universalização do acesso e equidade do serviço oferecido. A seguir
ƐĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞƐƵĂĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽũƵŶƚŽăƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƐĞŵpenhadas nos municípios pelas equipes de APS.
A Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Criança prevê o acompanhaŵĞŶƚŽĚĂĐƌŝĂŶĕĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞƉƵĞƌŝĐƵůƚƵƌĂƉƌĞĐŽnizado pelo Ministério da Saúde, ou seja, consulta na 1º semana de vida, 1º mês, 2º mês,
4º mês, 6º mês, 9º mês, 1º ano, 18 meses e anual a partir do 2º ano. Ao completar 10 anos,
a Caderneta de Saúde da Criança deve ser substituída pela Caderneta do Adolescente.
KdĞƐƚĞĚŽWĞǌŝŶŚŽ;dƌŝĂŐĞŵDĞƚĂďſůŝĐĂEĞŽŶĂƚĂůhŶŝǀĞƌƐĂůͿ͕ŽdĞƐƚĞĚĂKƌĞůŚŝŶŚĂ;dƌŝĂŐĞŵƵĚŝƚŝǀĂEĞŽŶĂƚĂůhŶŝǀĞƌƐĂůͿ͕ŽdĞƐƚĞĚŽKůŚŝŶŚŽ;dƌŝĂŐĞŵKĐƵůĂƌEĞŽŶĂƚĂůhŶŝǀĞƌƐĂůͿĞŽdĞƐƚĞĚŽŽƌĂĕĆŽǌŝŶŚŽ;dƌŝĂŐĞŵĂƌĚŝŽůſŐŝĐĂEĞŽŶĂƚĂůhŶŝǀĞƌƐĂůͿƐĆŽ
algumas ações realizadas na APS que englobam a saúde da criança. No que se refere ao
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Teste da Orelhinha, a partir da parceria com as equipes técnicas estaduais do PIM e da
Saúde da Pessoa com Deficiência, tem sido realizada a busca ativa de crianças faltosas
nas triagens auditivas neonatais ou que apresentam Indicadores de Risco para Perda
Auditiva (IRDA). Ressalta-se que, no ano de 2014, a cobertura do Teste do Pezinho no RS
foi de 93,2%.
Em parceria com a Política de Alimentação e Nutrição (PAN), o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e continuado até os dois anos ou
mais tem sido promovido através de ações como a Estratégia Amamenta e Alimenta
ƌĂƐŝů͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͕ƋƵĞĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐũƵŶƚŽĂŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂƐh^Ğ^&͘
ƚĞŶĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂůăƐŽĞŶĕĂƐWƌĞǀĂůĞŶƚĞƐŶĂ/ŶĨąŶĐŝĂͬ/W/EĞŽŶĂƚĂůǀĞŵƐĞŶĚŽƉƌŽŵŽvida por meio de oficinas para profissionais da APS com o objetivo de identificar sinais de
risco em gestantes e em crianças até dois meses de vida.
Outra ação importante, realizada tanto na APS quanto no nível hospitalar, é a ViŐŝůąŶĐŝĂĚŽMďŝƚŽ/ŶĨĂŶƚŝů͕ǀŝƐĂŶĚŽĚĞƐĞŶĐĂĚĞĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŝŶĨĂŶƚŝůŶŽĞƐƚĂĚŽ͘KŽďũĞƚŝǀŽĠƋƵĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐſďŝƚŽƐ͕ƐĞũĂŵ
desenvolvidas ações de prevenção desde o pré-natal, passando pelo parto, puerpério e
acompanhamento da criança e sua família.
O Primeira Infância Melhor (PIM) contempla ações socioeducativas transversais
ƋƵĞǀŝƐĂŵĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂŝŶĨąŶĐŝĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
as dimensões física, intelectual, social, emocional e de linguagem. Desenvolve-se através
de visitas domiciliares e atividades grupais realizadas semanalmente junto às famílias em
situação de risco e vulnerabilidade social, para o cuidado, proteção e educação de suas
ĐƌŝĂŶĕĂƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞϲĂŶŽƐ͘EŽąŵďŝƚŽĚĂW^͕ŽW/DĐŽŶƐƚŝƚƵŝͲƐĞĐŽŵŽŵĂŝƐƵŵĚŝƐpositivo da RAS, somando-se a outros serviços como uma estratégia de fortalecimento
ĚĞƐƐĞŶşǀĞůĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͘ŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĂZĞĚĞDĂƚĞƌŶŽͲ/ŶĨĂŶƚŝů͕ƋƵĞǀŝƐĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌ
e implementar os cuidados à gestante e ao bebê em seus primeiros meses de vida, busca-se orientar gestores e equipes municipais a potencializar a relação de troca e trabalho
conjunto entre os visitadores do PIM e os ACS. A articulação entre os visitadores do PIM,
ŽƐ^ĞĂĞƋƵŝƉĞĚĞ^&ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂͲƐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂƐƚĂĚƵĂůŶΣϱϳϴͬϮϬϭϯ͕ƋƵĞĞƐtabelece a reorganização dos processos de trabalho das equipes municipais do PIM, privilegiando o atendimento a gestantes e crianças de 0 a 3 anos e a articulação com a APS.
Em relação à atenção às crianças com deficiência, o PIM é, em potencial, uma
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǀŝĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽƉƌĞĐŽĐĞĚĞĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ũĄƋƵĞŽǀŝƐŝtador domiciliar ocupa lugar “privilegiado” no que se refere à observação e acompanhamento das crianças que visita.
A Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes (PEAISA), que
compreende o cuidado a saúde da população entre 10 a 19 anos, estrutura-se em três
ĞŝǆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͗ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ƐĂƷĚĞƐĞǆƵĂůĞƌĞƉƌŽĚƵƚŝǀĂĞ
redução da morbimortalidade por causas externas. O trabalho da PEAISA junto a APS
ĞŶǀŽůǀĞĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶto de ações como a promoção de saúde e a articulação com os diversos equipamentos
ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĞƐĐŽůĂ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞĞǆŝƐƚĞŵϮϲϰŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĐŽŵWƌŽŐƌĂma Saúde na Escola (PSE) no RS, sendo importante ampliar o número de municípios e de
escolas municipais e estaduais vinculadas ao Programa, bem como articular e vincular as
ĞƐĐŽůĂƐăƐĞƋƵŝƉĞƐĚĞW^ŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͘ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĂ>ŝŶŚĂĚĞƵŝĚĂĚŽĚĞƚĞŶĕĆŽ
Integral à Saúde de Adolescentes na APS é uma estratégia permanente de promoção à
saúde e prevenção de agravos, superando o modelo vigente de descontinuidade do atendimento nesse ciclo vital. Deve-se estimular o acompanhamento de adolescentes ofer-
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tando pelo menos 1 consulta médica e 2 consultas de enfermagem ao ano a partir dos
10 anos de idade, propiciando privacidade e confidencialidade no atendimento. Além
disso, nos atendimentos aos mesmos, deve ser disponibilizada a Caderneta de Saúde de
Adolescentes, que se constitui como instrumento de apoio tanto para os profissionais,
ƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘
A Política Estadual de Atenção Integral da Saúde do Homem (PEAISH) tem cinco
eixos estruturantes: acesso e acolhimento; prevenção de violência e acidentes; paternidade e cuidado; saúde sexual e reprodutiva e doenças prevalentes na população masculina. No RS, conforme Resolução CIB/RS nº 236/2014, 109 municípios aderiram a PEAISH.
A partir da PEAISH, pretende-se desenvolver ações que propiciem o acesso da população
ŵĂƐĐƵůŝŶĂăW^͕ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽŵŽĚŽƐĚĞǀŝĚĂƐĂƵĚĄǀĞŝƐ͕ĂƵƚŽĐƵŝĚĂĚŽ͕ƉƌĠͲŶĂƚĂůŵĂƐĐƵlino, redução de danos, entre outras.
A Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Mulher ƚĞŵ ƋƵĂƚƌŽ ĄƌĞĂƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂW^͗ĞŶĨƌĞŶƚĂŵĞŶƚŽĂŽĐąŶĐĞƌĚĞĐŽůŽĚŽƷƚĞƌŽĞ
mama, enfrentamento à violência, planejamento sexual e reprodutivo e atenção ao préͲŶĂƚĂů͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ĂůƚĂ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ Ğ ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĂŽ ĐąŶĐĞƌ ĚĞ ĐŽůŽ Ğ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽĐąŶĐĞƌĚĞŵĂŵĂŶŽZ^͕ƐĞĨĂǌĞŵƉƌŝŵŽƌĚŝĂŝƐĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽă
saúde, prevenção e detecção precoce que garantam o controle da doença e o acesso à
rede de serviços.
:ĄŽĞŶĨƌĞŶƚĂŵĞŶƚŽăǀŝŽůġŶĐŝĂƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĞŵƵŵĂĂĕĆŽĐŽŵƉůĞǆĂƋƵĞĞŶǀŽůǀĞ
ƚŽĚŽƐŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘EŽąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ǀġŵƐĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĕƁĞƐƋƵĞ
visam desenvolver competências e habilidades nos profissionais para o enfrentamento
ĚĞƐƐĂƚĞŵĄƚŝĐĂ͘ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĞă
vítima de violência pelos profissionais da APS, a fim de trabalhar de maneira integrada a
eles, constituindo uma rede de atenção às vítimas de violência doméstica e sexual. Quanto ao planejamento sexual e reprodutivo, os serviços de saúde devem oferecer ações de
acesso às informações, aos meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade, garantindo direitos iguais para a mulher, para o homem ou para o casal,
num contexto de escolha livre e informada. No Estado do RS, a implantação da Rede
Materno-Infantil tem possibilitado grandes avanços, como o aumento da cobertura do
acompanhamento de pré-natal, que abrange 75% de nascidos vivos de mães com 7 ou
mais consultas de pré-natal. No entanto, ainda apresentam-se grandes desafios para a
ĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚŽĐƵŝĚĂĚŽŶĞƐƐĞąŵďŝƚŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐďĄƐŝĐŽƐ͕
como a sífilis congênita, vem se mantendo elevada nos últimos anos.
A Política de Atenção Integral à Saúde do Idoso tem por objetivo o envelheciŵĞŶƚŽĂƚŝǀŽĞƐĂƵĚĄǀĞů͘K^h^ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽĐƵŝĚĂĚŽĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϴϳйĚĂ
ƉŽƉƵůĂĕĆŽŝĚŽƐĂŐĂƷĐŚĂ͘KĞŶǀĞůŚĞĐŝŵĞŶƚŽƌĄƉŝĚŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƚƌĂǌƉƌŽĨƵŶĚŽƐĚĞƐĂĨŝŽƐ
ƉĂƌĂĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĂƐZ^͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƐĂŶŝƚĄƌŝĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ
ƐĞĚĞƚġŵĂƉĞŶĂƐŶŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĚŽĞŶĕĂƐ͕ŶĆŽŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐĚĞ
avaliação da situação de saúde da pessoa idosa em relação à manutenção de sua autonomia e independência. Para a operacionalização de um modelo de atenção à saúde do idoso, que tem na APS sua principal porta de entrada, o conceito de funcionalidade global
“não patologizador da velhice” e não reprodutor de um cuidado à saúde do idoso como
ƵŵĐƵŝĚĂĚŽĚĞ͞ĂĚƵůƚŽƐǀĞůŚŽƐ͕͟ĠĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘EĞƐƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƐĆŽĂĕƁĞƐ
ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂW^ĐŽŵŽĐĞŶƚƌŽĚĞĂƚĞŶĕĆŽă^ĂƷĚĞĚĂWĞƐƐŽĂ/ĚŽsa: a realização anual da campanha de vacinação para a Influenza; a implantação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (em 2015, 214 municípios aderiram à proposta, destes
ϭϯϵƌĞĐĞďĞƌĂŵĚĞĨĂƚŽĂĐĂĚĞƌŶĞƚĂͿ͖ĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂǀĂůŝĂĕĆŽDƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůZĄƉŝĚĂ
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ĚĂWĞƐƐŽĂ/ĚŽƐĂĞͬŽƵůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ&ƌĂŐŝůŝĚĂĚĞ͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽ
ĐƵŝĚĂĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͖ĂĂƚĞŶĕĆŽĚŽŵŝĐŝůŝĂƌůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ŝĚŽƐĂƐĐŽŵŝŶĚŝĐĂĕĆŽĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĂƐ/ŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞ>ŽŶŐĂWĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚĞ/ĚŽƐŽƐ;/>W/ͿŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĚĞĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĞW^;ĞŵϮϬϭϱ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĚĂĚŽƐĚŽs^͕ŽZ^ĐŽŶƚĂǀĂĐŽŵϳϱϳ/>W/ĐŽŵůŝĐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĂŶŝƚĄƌŝŽͿ͘

2.2. Atenção Secundária e Terciária à Saúde
ĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂĠĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ
ĞŵąŵďŝƚŽĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŝŽƌĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ ĚĞ ŵĠĚŝĂ Ğ ĂůƚĂ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĕĆŽ
ƚĞƌĐŝĄƌŝĂƐĆŽŵĂŝƐĚĞŶƐŽƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞĚŽƋƵĞŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂ͕
por isso tendem a ser concentrados em poucas regiões do Estado.
Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐƐƚĂĚƵĂŝƐ
O Hospital Sanatório Partenon (HSP) é referência estadual em ações e serviços de
promoção e recuperação da saúde, com ênfase em tuberculose, HIV/Aids, hepatites virais
ĞĚŽĞŶĕĂƐĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ͕ĞŵąŵďŝƚŽĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘WŽƐƐƵŝƵŵĞŶƚƌŽĚĞƉůŝĐĂĕĆŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ/ŶũĞƚĄǀĞŝƐ;DD/Ϳ͕ƵŵĞŶƚƌŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞ
/ŵƵŶŽďŝŽůſŐŝĐŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ;Z/Ϳ͕ƵŵĞŶƚƌŽĚĞdĞƐƚĂŐĞŵĞĐŽŶƐĞůŚĂŵĞŶƚŽ;dͿƉĂƌĂ
ŝĚƐ͕^ĞƌǀŝĕŽĚĞƚĞŶĕĆŽdĞƌĂƉġƵƚŝĐĂ;^dͿ͕ĂŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞƐƚĂĚƵĂůƉĂƌĂƉĂcientes com tuberculose drogarresistente e é referência para internação para todo o RS.
O Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) é especializado no tratamento de pesƐŽĂƐĐŽŵƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐŽƐĞƚĂŵďĠŵƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƵƐŽĚĞĄůĐŽol e outras drogas. Atualmente, o HPSP apresenta 142 pacientes nas unidades internas,
81 pacientes nos Residenciais Terapêuticos e conta com 140 leitos para pacientes não
ĐƌƀŶŝĐŽƐƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽĐůşŶŝĐŽĞƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů͘K,W^WĠƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĄƌĞĂĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂů
para a região Partenon/Lomba do Pinheiro (Porto Alegre) e para a Macrorregião de SaúĚĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ;ĞǆĐĞƚŽŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞͿŶĂĄƌĞĂŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƌ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞĞŶƐŝŶŽĞĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽƉĂƌĂƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐŶĂĄƌĞĂĚĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͘KƐ
serviços oferecidos no HPSP são os seguintes: unidade de dependência química, unidades
ƉĂƌĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĂŐƵĚŽƐ͕ĞŶƚƌŽ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞƚĞŶĕĆŽWƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů/ŶĨąŶĐŝĂĞĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
;/W^Ϳ͕ƐĞƌǀŝĕŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƐƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂƐ͕ƵŶŝĚĂĚĞĚĞŽďƐĞƌǀĂĕĆŽ͕ĐĞŶƚƌŽĚĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞĂŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͘
O Hospital Colônia Itapuã (HCI), localizado no município de Viamão, foi inaugurado em 1940 e atendia a uma política de saúde pública que segregava indivíduos portaĚŽƌĞƐĚĞŚĂŶƐĞŶşĂƐĞ͕ƐĞŶĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌĂƚĞŶĚĞƌƚŽĚĂĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ
^Ƶů͘,ŽũĞĐŽŶƚĂĐŽŵĐĞƌĐĂĚĞϲϮŵŽƌĂĚŽƌĞƐͲƵƐƵĄƌŝŽƐ;ϰϭĐŽŵƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƉƐşƋƵŝĐŽĞϮϭ
ex-hansenianos), que recebem assistência de saúde, de moradia e também de uma política que visa ao resgate da cidadania e a reintegração social.
O Ambulatório de Dermatologia Sanitária (ADS) é um serviço ambulatorial que
conta com equipe multiprofissional e atende pacientes com HIV/Aids, DST, diversas paƚŽůŽŐŝĂƐĚĞƌŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƌƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞƐƚĂĚƵĂůĞŵĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞ
tratamento de hanseníase. Realiza testagem e aconselhamento para HIV, hepatites virais
e sífilis e atua como campo de serviço de Residências Multiprofissional em Saúde.
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2.2.2. Consultas Médicas na Atenção Especializada
ĂƚĞŶĕĆŽĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĠƵŵĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂ
ĂĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚĂZĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞ͘hŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĨŽŝĞůĞŶĐĂĚŽ
ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ŽĨĞƌƚĂ Ğ ǀĂǌŝŽƐ ĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͘&ŽŝĂŶĂůŝƐĂĚĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůĚĞĐŽŶƐƵůƚĂŵĠĚŝĐĂĞ
ĂůŐƵŶƐ ƐƵďŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ ĚĂ ƚĂďĞůĂ ^h^ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϭ ĂŶŽ
(Quadro 9; Quadro 30).
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Missioneira
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Dermatologia
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Hematologia
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Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Pneumologia

Proctologia

Reumatologia

Urologia

Macrorregião
de Saúde

Região de Saúde

Quadro 9. Oferta de consultas médicas na Atenção Especializada
nas Regiões e Macrorregiões de Saúde, 2015.
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Otorrinolaringologia
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Proctologia
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23

14

5

18

26
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18

Urologia

Neurologia
x

27

Reumatologia

Nefrologia
x

Infectologia

Imunologia

Hematologia

Gastroenterologia

Macrorregião
de Saúde

Dermatologia
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Região de Saúde

90

x
x

10

x

29

&ŽŶƚĞ͗^/ͬd^h^͖,ͬ^^ͬZ^

Os serviços em Traumatologia-Ortopedia de média complexidade são encontrados em todas as Macrorregiões de Saúde com vazios assistenciais na R19 e R29. Na alta
complexidade, é constituída por 25 Serviços, conforme o Quadro 10.
Quadro 10. Serviços habilitados em TraumatologiaOrtopedia em Alta Complexidade, RS, 2015.
Macrorregião

Região

Municípios

Unidades

STO

STOP

Hospital de Clínicas

x

x

,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽ>ƵĐĂƐĚĂWh

x

x

Hospital Parque Belém

x

Hospital Pronto Socorro
10

Porto Alegre

Metropolitana

8

Canoas

Rio Grande
Sul

21
Pelotas

x

x

Hospital Beneficência
Portuguesa

x

Hospital Independência

x

^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ

x

x

Hospital Cristo Redentor

x

x

Hospital Nossa Senhora
das Graças

x

Pronto Socorro Nelson
Marchezan

x

x

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ
de Canoas

x

Associação de Caridade
Santa Casa

x

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ
Miguel Riet

x

^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
de Pelotas

x

2

Santa Maria

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ
de Santa Maria

x

3

São Gabriel

Irmandade Santa
Casa de Caridade

x

Centro-Oeste

STOU

x

x
x

x

x
x

x

x
x
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Macrorregião

Missioneira

Norte

Vales

Região

Municípios

Unidades

STO

12

Cruz Alta

Hospital de Caridade
S. Vicente de Paulo

x

x

14

Santa Rosa

Hospital Vida e Saúde

x

x

11

Santo
ŶŐĞůŽ

Associação Hospital
de Caridade

x

x

x

17

WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

Hospital São Vicente de Paulo

x

x

x

Hospital da Cidade

x

x

x

15

Três Passos

Associação Hospital de Caridade

x

x

16

Erechim

&ƵŶĚĂĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ
Stª Terezinha

x

x

28

Santa Cruz

Hospital Santa Cruz

x

Serra
23
Caxias do Sul Hospital Pompéia
x
&ŽŶƚĞ͗,ͬ^^ͬZ^
Legenda: STO = Serviço de Traumatologia e Ortopedia, STOP= Serviço de Traumatologia
ĞKƌƚŽƉĞĚŝĂWĞĚŝĄƚƌŝĐĂ͕^dKhс^ĞƌǀŝĕŽĚĞdƌĂƵŵĂƚŽůŽŐŝĂĞKƌƚŽƉĞĚŝĂĚĞhƌŐġŶĐŝĂ

STOP

STOU

x

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ĕƁĞƐƐƉĞĐşĮĐĂƐŶĂƐƚĞŶĕƁĞƐ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞdĞƌĐŝĄƌŝĂ
Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos que
prestam serviços de média complexidade em saúde bucal e têm por objetivo garantir a
referência e contrarreferência para as Equipes de Saúde Bucal da APS. O RS apresenta
baixa cobertura populacional de CEO, contando com 32 serviços habilitados, sendo 22
CEO tipo 1, 9 CEO tipo 2 e 1 CEO tipo 3. Verifica-se uma distribuição não homogênea
entre as Regiões de Saúde, inclusive com ausência de CEO em algumas delas. Visando à
melhoria do acesso e da qualidade dos CEO, o MS propôs o Programa Nacional de MeůŚŽƌŝĂĚŽĐĞƐƐŽĞĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐKĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐ;WDYCEO), através da Portaria nº 261/2013. No 1º Ciclo de Avaliação do PMAQ-CEO, o RS teve
adesão de 97%. Em 2016, a adesão para o 2º ciclo (2015-2016) manteve este percentual.
O Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) é um estabelecimento que
ƌĞĂůŝǌĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞƉƌſƚĞƐĞĚĞŶƚĄƌŝĂƚŽƚĂů͕ƉƌſƚĞƐĞĚĞŶƚĄƌŝĂƉĂƌĐŝĂůƌĞŵŽǀşǀĞůĞͬŽƵƉƌſƚĞƐĞ
ĐŽƌŽŶĄƌŝĂͬŝŶƚƌĂƌƌĂĚŝĐƵůĂƌĞƐĞĨŝǆĂƐͬĂĚĞƐŝǀĂƐ͘KZ^ƉŽƐƐƵŝϭϮϭ>ZWŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ƐĞŶĚŽϯϭ
de gestão municipal e 90 de gestão estadual, totalizando cobertura de 25% da população.
O Estado possui 74 Serviços de referência no atendimento a pessoas vivendo
com HIV/Aids, distribuídos em 64 municípios. Normalmente, estes estão cadastrados
como Serviços de Atendimento Especializado (SAE), Centros de Testagem e AconselhaŵĞŶƚŽ ;dͿ͕ ŵďƵůĂƚſƌŝŽƐ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ŽƵ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͘  ZĞƐŽůƵĕĆŽ
CIB/RS nº 143/2014 prevê o repasse de incentivo federal a 55 municípios, destinado ao
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂ͕ƉƌŽŵŽĕĆŽĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞ^dͬ,/sĞŝĚƐĞ,Ğpatites Virais. Os serviços especializados localizados em tais municípios sejam referência
aos demais municípios de sua Região de Saúde. A distribuição dos serviços especializados
contempla as 30 Regiões de Saúde.
Existem também as Casas de Apoio para Pessoas Vivendo com HIV/Aids, que
têm como objetivo oferecer assistência multidisciplinar às PVHA sem recursos financeiros
ou apoio familiar, promovendo sua reintegração à família e à sociedade. O RS possui seis
casas de apoio: três em Porto Alegre, duas em Pelotas e uma em São Sepé. Além disso,
como estratégia de prevenção combinada a ser implantada nos serviços de assistência es-
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pecializada e serviços de urgência e emergência do RS, existe a Profilaxia Pós-Exposição
(PEP), que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais (ARV) para reduzir o risco
ĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚŽ,/s͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂWWĞƐƚĄŝŵƉůĂŶƚĂĚĂĞŵƉĞůŽŵĞŶŽƐϰϰƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵϯϮŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ƚĞŶĚŽĨůƵǆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĞŶƚƌĞĂĂƚĞŶĕĆŽďĄƐŝĐĂ͕ƐĞƌǀŝĕŽ
de assistência especializada, unidade de pronto atendimento e emergências hospitalares.
As pessoas que vivem com HIV/Aids podem ter impacto importante na qualidade
de vida devido às desordens do tecido adiposo lipodistrofias e lipoatrofias, causandoͲůŚĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĨşƐŝĐŽƐ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐĞƐŽĐŝĂŝƐ͘ƐůŝƉŽĚŝƐƚƌŽĮĂƐ são desordens caracteƌŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞŐŽƌĚƵƌĂĚĞǀĄƌŝĂƐƉĂƌƚĞƐĚŽĐŽƌƉŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĂƐ ůŝƉŽĂƚƌŽĮĂƐ
compreendem a redução da gordura em regiões periféricas, como braços, pernas, face
ĞŶĄĚĞŐĂƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽĂĐĂƌƌĞƚĂƌƉƌŽĞŵŝŶġŶĐŝĂŵƵƐĐƵůĂƌĞǀĞŶŽƐĂƌĞůĂƚŝǀĂ͘KƐƚĂĚŽĐŽŶƚĂ
com uma rede de serviços habilitados em lipoatrofias e lipodistrofias. A pactuação das
referências para os diferentes municípios do Estado ocorreu por meio de Resolução CIB/
RS nº 516/2014. Existe uma subutilização dos serviços existentes, ou seja, a oferta tem
ƐŝĚŽŵĂŝŽƌƋƵĞĂƉƌŽĐƵƌĂ͘ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂŵĂŝŽƌĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ƐĂƷĚĞĞƵƐƵĄƌŝŽƐƐŽďƌĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĞŽŝŵƉĂĐƚŽĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŶĂ
qualidade de vida das PVHA e em uso de TARV.
EŽZ^͕ŚĄϭϲserviços de referência para atenção às pessoas em situação de
violência sexual. Desses, apenas cinco realizam a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Quanto à distribuição territorial, percebe-se que 11 Regiões de Saúde possuem serviços para atenção às pessoas em situação de violência sexual e apenas duas
para a interrupção da gravidez.
A atenção especializada no Processo Transexualizador no país é realizada em
cinco serviços hospitalares. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma das referências
nacionais na modalidade hospitalar, que consiste na realização de cirurgias e acompanhaŵĞŶƚŽƉƌĠĞƉſƐͲŽƉĞƌĂƚſƌŝŽ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂ',K^͕ĞŵĚĞǌĞŵďƌŽ
de 2015 havia 162 solicitações em regulação, sendo a mais antiga datada de março de
2014. São disponibilizadas, ao mês, oito novas consultas neste serviço, das quais quatro
;ϱϬйͿƐĆŽƉĂƌĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞ;ƌĞŐƵůĂĕĆŽƉƌſƉƌŝĂͿĞƋƵĂƚƌŽƉĂƌĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
de outros municípios e Estados do país (Regulação Estadual e Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade - CNRAC). Quanto à realização dos procedimentos cirúrgicos
ĚĞƚƌĂŶƐĞǆƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƐĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĚŽŝƐĂŶŽƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉƌĠǀŝŽ͘^ŽŵĂŶĚŽ-se os tempos de espera, fica nítido o longo caminho percorrido por aqueles e aquelas
que necessitam deste serviço. É importante ressaltar que muitas pessoas que buscam
acesso à hormonoterapia são encaminhadas para o serviço hospitalar especializado de
alta complexidade. Entretanto, muitos desses casos poderiam ser atendidos em outros
pontos de atenção da rede, caso ela estivesse estruturada.
Os Serviços Integrados na Atenção Especializada Ambulatorial (SIAEA) são serviços eletivos, implantados em unidades intra ou extra-hospitalares, e objetivam ampliar e
aperfeiçoar o acesso da população aos cuidados e procedimentos especializados. Podem
ser de dois tipos: clínico (dermatologia, endocrinologia, oftalmologia, entre outros) e clínico/cirúrgico (cirurgia geral, otorrinolaringologia, traumato-ortopedia, dentre outros), sendo
ĞƐƐĞƷůƚŝŵŽƐŽŵĞŶƚĞĞŵĂŵďŝĞŶƚĞŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘,Ą͕ŶŽƐƚĂĚŽ͕ϴϲƐĞƌǀŝĕŽƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽƐ͕ŶĂƐ
ŵĂŝƐĚŝǀĞƌƐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͘ŵĂŝŽƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĂŵďƵůĂƚſƌŝŽƐĞƐƚĄŶĂZϯ͘ŵ
sentido oposto, a R2, a R10, a R11, a R12, a R14, a R23 e a R24 não possuem serviço algum.
ĂŶĄůŝƐĞĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂŝƐĂǀĂůŝĂŽĂĐĞƐƐŽĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĞƚĞŶĚġŶĐŝĂƐƋƵĞĚĞŵĂŶĚĞŵĂĕƁĞƐĞĞƐƚƵĚŽƐĞƐƉĞcíficos, como se pode demonstrar através dos indicadores a seguir.
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- Razão de procedimentos ambulatoriais de média complexidade: este indicador
avalia o acesso a alguns procedimentos ambulatoriais selecionados de média complexiĚĂĚĞ;ĞǆĂŵĞƐĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞǀşƌƵƐĚĂƐŚĞƉĂƚŝƚĞƐ͕ŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐ͕ĐŝƚŽƉĂƚŽůŽŐŝĂ
ĚĞŵĂŵĂ͕ĞĐŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂĨŝĂƚƌĂŶƐƚŽƌĄĐŝĐĂ͕ĂůŐƵŶƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞďŝſƉƐŝĂƐ͕ĐŝƌƵƌŐŝĂƐĚĞ
catarata, vasectomia, postectomia e acompanhamento de doador e transplantado) e população residente. O valor apurado do indicador no estado no ano de 2015 foi de 1,35
procedimentos ambulatoriais para cada grupo de 100 habitantes. Oito Regiões de Saúde
apresentaram valores acima do estado (R1, R4, R8, R9, R10, R14, R22 e R29).
- Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade: este indicador
avalia o acesso a alguns procedimentos ambulatoriais selecionados de alta complexidaĚĞ;ƌŽůĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽďŝſƉƐŝĂŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͕ƚŽŵŽŐƌĂĨŝĂ͕ƌĞƐƐŽŶąŶĐŝĂŵĂŐŶĠƚŝĐĂ͕
cintilografia, cardiologia intervencionista, quimioterapia, hormonoterapia e litotripsia) e
população residente. O valor apurado do indicador no Estado no ano de 2015 foi de 8,66
procedimentos ambulatoriais para cada grupo de 100 habitantes. Sete Regiões de Saúde
apresentaram valores acima do Estado (R4, R8, R10, R13, R14, R15 e R20).
2.2.4. Capacidade Instalada de Leitos Hospitalares SUS no RS
A suficiência para os leitos hospitalares deve ser analisada de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.631/2015, que substituiu a Portaria GM/MS nº 1.101/2002, e que estabeůĞĐĞƵŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂĂƐĄƌĞĂƐĚĞKďƐƚĞƚƌşĐŝĂ͕EĞŽŶĂƚŽůŽŐŝĂ͕WĞĚŝĂƚƌŝĂůşŶŝĐĂ͕WĞĚŝĂƚƌŝĂ
Cirúrgica, Adulto Clínica 15 a 59 anos, Adulto Clínica 60 anos e mais, Adulto Cirúrgica 15 a
59 anos e Adulto Cirúrgica 60 anos e mais. A portaria atual recomenda que a necessidade
ĚĞůĞŝƚŽƐƐĞũĂĐĂůĐƵůĂĚĂĞŵƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĐŽŵǀĂůŽƌĞƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƐŝƚƵĂƌ
ĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐůĞŝƚŽƐŶŽƐƚĂĚŽ͘WĂƌĂĂĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐĐĞŶĄƌŝŽƐĚĞƵŵĂ
ƋƵĂƚƌŽ͕ĂƉŽƌƚĂƌŝĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽĂĚŽƚĂƉŽƌďĂƐĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐŽŵŽƚĂǆĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽ͕ƚĞŵƉŽ
médio de permanência e taxa de ocupação hospitalar para filas de 1 e 5%.
ĂŶĄůŝƐĞĚŽƐůĞŝƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽ͕ƋƵĞĞƐƚĄĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞůĂ^^͕ůĞǀĂ
ĞŵĐŽŶƚĂŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͖ũĄĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐůĞŝƚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ;hd/Ğ
hŶŝĚĂĚĞƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƐͿĐŽŶƚĞŵƉůĂĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂĂůƚĂĞƐƉĞcificidade destes leitos, a qual inviabiliza a sua habilitação em todas as Regiões de Saúde.
Os Leitos de Internação são as camas destinadas à internação de um paciente no
ŚŽƐƉŝƚĂů͕ĞǆĐůƵŝŶĚŽͲƐĞŽƐůĞŝƚŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ;hd/ĞhŶŝĚĂĚĞƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƐͿ͕ŽƐůĞŝƚŽƐ
de observação e os leitos da categoria hospital dia.
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A capacidade instalada de leitos pediátricos considerou os leitos clínicos e cirúrŐŝĐŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞYƵĂĚƌŽϭϭ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞůĞŝƚŽƐƉĞĚŝĄƚƌŝĐŽƐŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ
^ĂƷĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵ
desenvolvimento pela SES.
Quadro 11. Capacidade instalada de leitos pediátricos clínicos e cirúrgicos
(total de leitos pediátricos SUS), por Região de Saúde, RS, 2016.
Região de Saúde
Região 01 - Verdes Campos
Região 02 - Entre Rios
ZĞŐŝĆŽϬϯͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂKĞƐƚĞ

Capacidade instalada de
leitos pediátricos
139
36
114

Região 04 - Belas Praias

4

Região 05 - Bons Ventos

42

Região 06 - Vale do Paranhana e Costa Serra

67

Região 07 - Vale dos Sinos

114

Região 08 - Vale do Caí e Metropolitana

102

Região 09 - Carbonífera/Costa Doce
Região 10 - Capital e Vale do Gravataí

25
449

Região 11 - Sete Povos das Missões

73

Região 12 - Portal das Missões

56

Região 13 - Diversidade

61

ZĞŐŝĆŽϭϰͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂEŽƌŽĞƐƚĞ

97

Região 15 - Caminho das Águas

126

ZĞŐŝĆŽϭϲͲůƚŽhƌƵŐƵĂŝ'ĂƷĐŚŽ

98

Região 17 - Planalto

105

ZĞŐŝĆŽϭϴͲƌĂƵĐĄƌŝĂƐ

67

Região 19 - Botucaraí

59

Região 20 - Rota da Produção

62

Região 21 - Sul

193

Região 22 - Pampa

75

Região 23 - Caxias e Hortênsias

51

Região 24 - Campos de Cima da Serra

32

Região 25 - Vinhedos e Basalto

39

ZĞŐŝĆŽϮϲͲhǀĂsĂůĞ

32

Região 27 - Jacuí Centro

57

Região 28 - Vale do Rio Pardo

63

Região 29 - Vales e Montanhas

80

Região 30 - Vale da Luz

26

Total
&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

2.544
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A capacidade instalada de leitos clínicos adultos considerou os leitos clínicos e
de outras especialidades (excluídos leitos de cirurgia, obstetrícia, pediatria e hospital dia),
ĐŽŶĨŽƌŵĞYƵĂĚƌŽϭϮ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞůĞŝƚŽƐĐůşŶŝĐŽƐĂĚƵůƚŽƐ͕ŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ
^ĂƷĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵ
desenvolvimento pela SES.
Quadro 12. Capacidade instalada de leitos clínicos adultos (total de
leitos clínicos adultos SUS), por Região de Saúde, RS, 2016.
Região de Saúde

Capacidade instalada de
leitos clínicos adultos

Região 01 - Verdes Campos

556

Região 02 - Entre Rios

145

ZĞŐŝĆŽϬϯͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂKĞƐƚĞ

321

Região 04 - Belas Praias

69

Região 05 - Bons Ventos

174

Região 06 - Vale do Paranhana e Costa Serra

250

Região 07 - Vale dos Sinos

486

Região 08 - Vale do Caí e Metropolitana

660

Região 09 - Carbonífera/Costa Doce

363

Região 10 - Capital e Vale do Gravataí

2.476

Região 11 - Sete Povos das Missões

260

Região 12 - Portal das Missões

174

Região 13 - Diversidade

277

ZĞŐŝĆŽϭϰͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂEŽƌŽĞƐƚĞ

360

Região 15 - Caminho das Águas

483

ZĞŐŝĆŽϭϲͲůƚŽhƌƵŐƵĂŝ'ĂƷĐŚŽ

323

Região 17 - Planalto

448

ZĞŐŝĆŽϭϴͲƌĂƵĐĄƌŝĂƐ

204

Região 19 - Botucaraí

145

Região 20 - Rota da Produção

259

Região 21 - Sul

1.262

Região 22 - Pampa

175

Região 23 - Caxias e Hortênsias

433

Região 24 - Campos de Cima da Serra

76

Região 25 - Vinhedos e Basalto

240

ZĞŐŝĆŽϮϲͲhǀĂsĂůĞ

132

Região 27 - Jacuí Centro

227

Região 28 - Vale do Rio Pardo

279

Região 29 - Vales e Montanhas

349

Região 30 - Vale da Luz

125

Total
&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

11.731

95

96

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

A capacidade instalada de leitos cirúrgicos adultos considerou os leitos cirúrgicos,
ĐŽŶĨŽƌŵĞYƵĂĚƌŽϭϯ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞůĞŝƚŽƐĐŝƌƷƌŐŝĐŽƐĂĚƵůƚŽƐ͕ŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ
^ĂƷĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵ
desenvolvimento pela SES.
Quadro 13. Capacidade instalada de leitos cirúrgicos adultos (total de
leitos cirúrgicos adultos SUS), por Região de Saúde, RS, 2016.
Região de Saúde
Região 01 - Verdes Campos
Região 02 - Entre Rios
ZĞŐŝĆŽϬϯͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂKĞƐƚĞ

Capacidade instalada de
leitos cirúrgicos adultos
222
41
152

Região 04 - Belas Praias

38

Região 05 - Bons Ventos

33

Região 06 - Vale do Paranhana e Costa Serra

78

Região 07 - Vale dos Sinos

188

Região 08 - Vale do Caí e Metropolitana

284

Região 09 - Carbonífera/Costa Doce
Região 10 - Capital e Vale do Gravataí
Região 11 - Sete Povos das Missões

58
1.503
107

Região 12 - Portal das Missões

84

Região 13 - Diversidade

92

ZĞŐŝĆŽϭϰͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂEŽƌŽĞƐƚĞ

110

Região 15 - Caminho das Águas

158

ZĞŐŝĆŽϭϲͲůƚŽhƌƵŐƵĂŝ'ĂƷĐŚŽ

114

Região 17 - Planalto

281

ZĞŐŝĆŽϭϴͲƌĂƵĐĄƌŝĂƐ

45

Região 19 - Botucaraí

23

Região 20 - Rota da Produção

64

Região 21 - Sul
Região 22 - Pampa
Região 23 - Caxias e Hortênsias

408
50
138

Região 24 - Campos de Cima da Serra

31

Região 25 - Vinhedos e Basalto

93

ZĞŐŝĆŽϮϲͲhǀĂsĂůĞ

42

Região 27 - Jacuí Centro

54

Região 28 - Vale do Rio Pardo

100

Região 29 - Vales e Montanhas

91

Região 30 - Vale da Luz

60

Total
&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

4.742
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A capacidade instalada de leitos obstétricos considerou os leitos de obstetrícia
ĐůşŶŝĐĂĞĐŝƌƷƌŐŝĐĂ;YƵĂĚƌŽϭϰͿ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞůĞŝƚŽƐŽďƐƚĠƚƌŝĐŽƐ͕ŶĂƐZĞŐŝƁĞƐ
ĚĞ^ĂƷĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ
em desenvolvimento pela SES.
Quadro 14. Capacidade Instalada de leitos obstétricos (total de
leitos obstétricos SUS), por Região de Saúde, RS, 2016.
Região de Saúde
Região 01 - Verdes Campos
Região 02 - Entre Rios
ZĞŐŝĆŽϬϯͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂKĞƐƚĞ

Capacidade instalada de
leitos obstétricos
126
30
105

Região 04 - Belas Praias

16

Região 05 - Bons Ventos

33

Região 06 - Vale do Paranhana e Costa Serra

47

Região 07 - Vale dos Sinos

89

Região 08 - Vale do Caí e Metropolitana
Região 09 - Carbonífera/Costa Doce
Região 10 - Capital e Vale do Gravataí

121
25
370

Região 11 - Sete Povos das Missões

63

Região 12 - Portal das Missões

34

Região 13 - Diversidade

62

ZĞŐŝĆŽϭϰͲ&ƌŽŶƚĞŝƌĂEŽƌŽĞƐƚĞ

71

Região 15 - Caminho das Águas

97

ZĞŐŝĆŽϭϲͲůƚŽhƌƵŐƵĂŝ'ĂƷĐŚŽ

53

Região 17 - Planalto

74

ZĞŐŝĆŽϭϴͲƌĂƵĐĄƌŝĂƐ

59

Região 19 - Botucaraí

38

Região 20 - Rota da Produção

52

Região 21 - Sul

191

Região 22 - Pampa

36

Região 23 - Caxias e Hortênsias

66

Região 24 - Campos de Cima da Serra

21

Região 25 - Vinhedos e Basalto

43

ZĞŐŝĆŽϮϲͲhǀĂsĂůĞ

28

Região 27 - Jacuí Centro

51

Região 28 - Vale do Rio Pardo

71

Região 29 - Vales e Montanhas

61

Região 30 - Vale da Luz

36

Total
&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

2.169
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ĂŶĄůŝƐĞĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞůĞŝƚŽƐƉŽƌZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĚĞǀĞƚĂŵďĠŵ
considerar o percentual de leitos da região localizados em hospitais com até 50 leitos.
dĂů ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ƋƵĞ ŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ ĚĞ ƉĞƋƵĞŶŽ ƉŽƌƚĞ ƉŽĚĞŵ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌďĂŝǆĂƌĞƐŽůƵƚŝǀŝĚĂĚĞŶĂƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐ͘EĂ&ŝŐƵƌĂϯϳŽďƐĞƌǀĂͲƐĞŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
de leitos de cada Região de Saúde, localizados em hospitais com até 50 leitos.
Figura 37. Percentual de leitos localizados em hospitais com
até 50 leitos, por Região de Saúde, RS, 2016.

&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

2.2.5. Leitos Complementares (UTI e Unidades Intermediárias)
KƐƚŝƉŽƐĚĞhd/ĨŽƌĂŵĚĞĨŝŶŝĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĂďƌĂŶͲ
ŐġŶĐŝĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͗hd/ŶĞŽŶĂƚĂůƉĂƌĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŵŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞǌĞƌŽĂϮϳĚŝĂƐ͕hd/ƉĞĚŝĄͲ
ƚƌŝĐĂƉĂƌĂƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐůşŶŝĐŽƐĞĐŝƌƷƌŐŝĐŽƐĚĞϮϴĚŝĂƐĂŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭϱĂŶŽƐĞhd/ĂĚƵůƚŽ
englobando leitos obstétricos, clínicos e cirúrgicos, a partir de 15 anos de idade.
 ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ leitos de UTI adulto, nas Macrorregiões de Saúde,
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŽƐ ƋƵĂƚƌŽ ĐĞŶĄƌŝŽƐ ĚĂ WŽƌƚĂƌŝĂ 'DͬD^ ŶǑ ϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂ Ğŵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞůĂ^^͕ĚĞǀĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽĂƵŵĞŶƚŽŶŽŶƷŵĞƌŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĞ
ůĞŝƚŽƐĚĞhd/ĂĚƵůƚŽŶŽƐŵĞƐĞƐĚĞŝŶǀĞƌŶŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĚĂĚŽƐĚĂƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƌĞŐƵůĂĚĂƐ
pela Central Estadual de Regulação Hospitalar (CRH/RS), tendo em vista as características
ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐĞƐĂǌŽŶĂŝƐĚŽƐƚĂĚŽ͘EŽYƵĂĚƌŽϭϱĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞ
ůĞŝƚŽƐĚĞhd/ĂĚƵůƚŽ͕ƉŽƌDĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͘
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Quadro 15. Capacidade Instalada de leitos de UTI adulto (total de leitos
de UTI adulto SUS habilitados), por Macrorregião de Saúde, RS, 2016.
Macrorregião de Saúde

Capacidade instalada de
leitos UTI adulto

Metropolitana

555

Sul

118

Norte

73

Centro-Oeste

78

Vales

52

Serra

67

Missioneira

60

Total
&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

1.003

ĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞleitos de UTI neonatal, nas Macrorregiões de Saúde,
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞůĂ^^͘ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞůĞŝƚŽƐĚĞhd/ŶĞŽŶĂƚĂů͕ƉŽƌDĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽ
de Saúde, encontra-se no Quadro 16.
Quadro 16. Capacidade Instalada de leitos de UTI neonatal (total de leitos
de UTI neonatal SUS habilitados), por Macrorregião de Saúde, RS, 2016.
Macrorregião de Saúde

Capacidade instalada de
leitos UTI neonatal

Metropolitana

172

Sul

35

Norte

31

Centro-Oeste

26

Vales

28

Serra

25

Missioneira

24

Total

341

&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

Em função do significativo deficit ĚĞ ůĞŝƚŽƐ ĚĞ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ž
ƚŽƚĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ŽƐůĞŝƚŽƐĚĞhd/EĞŽŶĂƚĂůƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐƋƵĞ
não necessitariam de cuidados intensivos, demonstrando insuficiência da rede de cuidados especiais ao recém-nascido grave, de forma geral.
EŽYƵĂĚƌŽϭϳĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞůĞŝƚŽƐĚĞhŶŝĚĂĚĞƐĚĞƵŝĚĂĚŽƐ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ EĞŽŶĂƚĂů ŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů ;h/EKͿ Ğ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞƐƐĞƐ ůĞŝƚŽƐ͕
segundo a Portaria GM/MS nº 930/2012.
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Quadro 17. Capacidade Instalada de Leitos de UCINCO (total de leitos de
UCINCO SUS habilitados), por Macrorregião de Saúde, RS, 2016.
Macrorregião de Saúde

Necessidade de leitos de cuidados
intermediários em neonatologia - UCINCO

N° de leitos

Metropolitana

132

137

Sul

15

27

Norte

13

32

Centro-Oeste

20

26

Vales

10

22

Serra

10

31

Missioneira

0

22

Total
200
&ŽŶƚĞ͗E^ͬd^h^͖WŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϵϯϬͬϮϬϭϮ

297

ĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĞleitos de UTI pediátrica, nas Macrorregiões de Saúde,
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƋƵĂƚƌŽĐĞŶĄƌŝŽƐĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞůĂ^^͘ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĚĂĚĞůĞŝƚŽƐĚĞhd/ƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂ͕ƉŽƌDĂĐƌŽƌƌĞgião de Saúde, pode ser observada no Quadro 18. A maior oferta desse tipo de leito na
Macrorregião Metropolitana decorre da concentração de serviços de maior complexidade na capital, servindo de referência para todo o Estado.
ĞǆĞŵƉůŽĚŽƋƵĞĨŽŝƌĞĨĞƌŝĚŽƉĂƌĂhd/ĂĚƵůƚŽ͕ĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐƉĂƌĂŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĞŵ
hd/ƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂƚĂŵďĠŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƵŵĞŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶŽƐŵĞƐĞƐĚĞŝŶǀĞƌŶŽ͘
Quadro 18. Capacidade Instalada de leitos de UTI pediátrica (total de leitos
de UTI pediátrica SUS habilitados), por Macrorregião de Saúde, RS, 2016.
Macrorregião de Saúde

Capacidade instalada de
leitos UTI pediátrica

Metropolitana

111

Sul

10

Norte

19

Centro-Oeste

6

Vales

7

Serra

12

Missioneira

10

Total

175

&ŽŶƚĞ͗E^͕ĂďƌŝůϮϬϭϲ

ĂŶĄůŝƐĞĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐ͕ĂǀĂůŝĂŽĂĐĞƐƐŽĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĞƚĞŶĚġŶĐŝĂƐƋƵĞĚĞŵĂŶĚĞŵĂĕƁĞƐĞĞƐƚƵĚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽƐĞ
pode demonstrar através dos indicadores a seguir.
- Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade: esse indicador avalia o acesso a internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população
residente. O valor apurado do indicador no Estado no ano de 2015 foi de 4,43 internações clínicas cirúrgicas, selecionadas para cada grupo de 100 habitantes. Dezenove Regiões de Saúde apresentaram valores acima do Estado (R2, R3, R6, R8, R11, R13, R14, R15,
R16, R17, R18, R19, R20, R22, R24, R27, R28, R29 e R30).
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- Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade: esse indicador
avalia o acesso a internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade (rol de procedimentos de diagnose, internações clínicas e cirúrgicas de alta complexidade) e população residente. O valor apurado do indicador no Estado, no ano de 2015, foi de 5,42 internações
clínicas cirúrgicas de alta complexidade, para cada grupo de 1.000 habitantes. Doze Regiões de Saúde apresentaram valores acima do Estado (R6, R10, R12, R13, R15, R16, R17,
R18, R19, R20, R29 e R30).
2.2.6. Acesso a Ações Especializadas
A Central de Regulação Ambulatorial (CRA/RS) está totalmente informatizada
para regulação do acesso às consultas médicas especializadas ofertadas em Porto Alegre
para não residentes na capital, em processo compartilhado com a SMS. A regulação do
acesso às consultas especializadas e exames segue um modelo heterogêneo, definido
pelas normas legais e pactuações e é realizada pelas centrais de regulação sob gestão da
SES, centrais municipais ou em ação compartilhada entre ambas. Para a oferta de Porto
Alegre, a regulação do acesso é compartilhada entre Central de Marcação de Consultas
e Exames de Porto Alegre (CMCE) (para residentes) e CRA/RS (para não residentes). Para
a oferta de Canoas, a regulação do acesso é compartilhada com a CRA/RS para procediŵĞŶƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽ,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĞƌĞŐƵůĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽƉĞůĂĐĞŶƚƌĂůŵƵŶŝĐŝƉĂů
para os demais procedimentos. Para oferta de Caxias do Sul e Pelotas, a regulação do
acesso é realizada, exclusivamente, pela central municipal.
 ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ Ğŵ ŐĞƐƚĆŽ ƉůĞŶĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚĄ ƐŽď
regulação das 18 Centrais Regionais (Coordenadorias Regionais de Saúde), com apoio
do DRE/RS, porém, alguns municípios plenos, não citados acima, estão implantando sua
ƉƌſƉƌŝĂĐĞŶƚƌĂůĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂůŽƵƉƌĞƚĞŶĚĞŵĨĂǌġͲůŽĞŵďƌĞǀĞ͘ƐƐĂƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ĂĞǆĞŵƉůŽ
das centrais sob gestão do Estado, não têm cobertura total da oferta contratada e de
ƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽ͘ŽĨĞƌƚĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƐŽďŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĞƐƚĄƐŽďƌĞŐƵůĂĕĆŽĚĂ
Central Regional, com apoio do DRE/RS.
ĄƌĞĂĚĞĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂĚĞĐĂĚĂĐĞŶƚƌĂůĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăƌĞŐŝĆŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂĐƚƵĂĚĂƉĂƌĂĐĂĚĂƐĞƌǀŝĕŽĞĄƌĞĂĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͘ŵĨƵŶĕĆŽĚŝƐƚŽ͕ĂĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂ
da central de regulação (municipal, regional ou estadual) pode variar, para cada procedimento regulado, entre os limites de uma Região de Saúde, região administrativa (Coordenadoria Regional de Saúde), Macrorregião de Saúde ou até para todo o Estado, a
exemplo de procedimentos ofertados em Porto Alegre.
Na CRA são reguladas 162 subespecialidades para consultas eletivas em Porto
Alegre, e possui em média 10.000 cotas de atendimento/mês para não residentes em
Porto Alegre. No Sistema de Regulação (SISREG) são realizados em média 44.000 agendamentos de consultas e exames para não residentes de Porto Alegre. No sistema AGHOS, a
média de casos registrados é de 140.000 e, das 162 subespecialidades, 120 não possuem
fila de espera. A lista de espera é ordenada, em primeiro lugar, pela classificação de risco
ĞŐƌĂǀŝĚĂĚĞĞ͕ĞŵƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ƉĞůŽĐƌŝƚĠƌŝŽĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽĚĂĚĂƚĂĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͘ƐƐĂ
metodologia provoca oscilações na posição de uma determinada solicitação - para frente
;ƉĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƉƌſƉƌŝĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĐŽŵŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂͿŽƵƉĂƌĂƚƌĄƐ;ƉĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ
de outras solicitações como mais graves). Os agendamentos mensais dependem da oferta cadastrada no período pela SMS de Porto Alegre e dividida com a SES/RS (45%) para
acesso de não residentes na capital, sendo que esse quantitativo pode variar. Atualmente, não é possível realizar o levantamento em tempo real das desistências ou não compaƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐăƐĐŽŶƐƵůƚĂƐĂŐĞŶĚĂĚĂƐƉĞůĂZ͘ŽŵŽŶŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂ'ZKE͕
ƋƵĞĞƐƚĄƐĞŶĚŽŝŵƉůĂŶƚĂĚŽ͕ĞƐƚĂĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄƐŽůƵĐŝŽŶĂĚĂ͘
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No ano de 2015, a SES/RS realizou a regulação de 566.299 consultas especializadas, através da CRA/RS e CRS, o que representa aumento de 83% em relação a 2014
;&ŝŐƵƌĂϯϴͿ͘KƚŽƚĂůĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗ϭϭϬ͘ϮϱϵƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐă
oferta de Porto Alegre, destinadas a não residentes na capital, 27.061 referentes aos serviços de reabilitação em todo o Estado, 716.877 referentes às ofertas regionais reguladas
pelas CRS, 12.080 da oferta especial de Canoas, sob regulação da CRA/RS e 22 para a
Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC).
Figura 38. Consultas Especializadas Reguladas sob Gestão da SES/RS, 2012 a 2015.

&ŽŶƚĞ͗Zͬ^^ͬZ^

O deficit médio mensal (número de novas solicitações de consultas dividido pelo
número de cotas) é avaliado, mensalmente, para a oferta de consultas em Porto Alegre
e vem apresentando redução. Esse avanço é resultado de ações de gestão da lista de
espera pactuadas no Grupo de Trabalho de Regulação e a aprovação de protocolos de
regulação ambulatorial, em parceria com o TelessaúdeRS, com a finalidade de qualificar
os cadastros de solicitação de consulta especializada (14 protocolos de subespecialidades
ũĄǀġŵƐĞŶĚŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐͿ͘ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽdĞůĞƐƐĂƷĚĞZ^
ŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽ;ZĞŐƵůĂ^ƵƐͿĐŽŶƚĞŵƉůĂŽĐŽŶƚĂƚŽ͕ǀŝĂƚĞůĞĨŽŶĞ͕ĐŽŵŽŵĠĚŝĐŽ
solicitante da consulta especializada, proporcionando a capacitação do mesmo para utilização do protocolo aprovado e orientação para manejo do caso, o que tem provocado
impacto positivo na redução da lista de espera por consultas especializadas em Porto
ůĞŐƌĞ͘ƌĞĚƵĕĆŽĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐĞŵĨŝůĂĚĞĞƐƉĞƌĂĞŵĂůŐƵŵĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ
com protocolos implantados foi de 26%, sendo 59% em Pneumologia e apenas 1% em
hƌŽůŽŐŝĂ;YƵĂĚƌŽϭϵͿ͘
A ocupação da oferta de consultas especializadas de Porto Alegre tem se mantido acima de 95%, sendo que, para as subespecialidades com deficit de oferta, a ocupação é plena. A utilização plena das consultas ofertadas, bem como as ações de gestão
da lista de espera, têm contribuído na diminuição da demanda reprimida por consultas
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐŶĂĐĂƉŝƚĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽŶĂ&ŝŐƵƌĂϯϵ͘
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Figura 39. Lista de Espera para Consulta Médica Especializada, ofertada em
Porto Alegre para não residentes, dezembro/2011 a dezembro/2015.

&ŽŶƚĞ͗Zͬ^^ͬZ^

Quadro 19. Fila de espera para consulta especializada em Porto
Alegre, para não residentes, em especialidades que são reguladas
em conjunto com TelessaúdeRS, RS, 2014 a 2016.
Especialidade

01/02/2014

02/02/2015

Variação

02/02/2016

Variação

Endocrinologia

7372

7269

-1%

3508

-52%

Nefrologia

586

551

-6%

342

-38%

Pneumologia

3650

3443

-6%

1421

-59%

hƌŽůŽŐŝĂ

8460

8252

-2%

8184

-1%

Neurologia

5422

5087

-6%

3818

-25%

Neurocirurgia

2337

3488

49%

3259

-7%

Reumatologia

8006

8342

4%

6471

-22%

Estomatologia

346

329

-5%

94

-71%

36179

36761

2%

27097

-26%

Total
&ŽŶƚĞ͗Zͬ^^ͬZ^

Esse conjunto de ações, aliado a outros, como o aumento da oferta de consultas
especializadas em outras regiões - Centros de Especialidades, provocaram também a redução do número de solicitações de consultas especializadas em Porto Alegre, passando
de 223.775 no ano de 2013 a 196.517 em 2015.
Do total de exames regulados em 2015 (84.662), o conjunto das CRS agendou,
sob coordenação do Departamento de Regulação Estadual (DRE/RS), 73.685 exames.
Com o crescimento significativo do quantitativo de exames regulados de 2014 para 2015
;ϴϴйͿ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŽŝƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽĂůĐĂŶĐĞĚĂŵĞƚĂĂŶƵĂůĚĞϳϱ͘ϬϬϬ;&ŝŐƵƌĂϰϬͿ͘
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104
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Figura 40. Número de exames com acesso regulado, RS, 2013 a 2015.

&ŽŶƚĞ͗Zͬ^^ͬZ^

2.2.7. Central de Regulação Hospitalar (CRH/RS)
As ações de regulação do acesso aos leitos sob gestão estadual ou sob gestão municipal, de municípios sem central de regulação, são realizadas pela Central Estadual de ReŐƵůĂĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽŽĐŽƌƌĞĞŵĐĂƌĄƚĞƌŶĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐ
ĂŝŶĚĂƉŽĚĞŵŝŶƚĞƌŶĂƌƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ĐƵũŽĂĐĞƐƐŽĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽƉŽƌĐŽŶƚĂƚŽĚŝƌĞƚŽĞŶƚƌĞƐŽůŝĐŝƚĂŶte e executante e com informatização parcial, pois o cadastro das solicitações e a reserva
do leito ainda são realizados por telefone. Atualmente, a CRH/RS regula, sob demanda,
ĂĐĞƐƐŽĂůĞŝƚŽƐĚĞhd/͕ƚƌĂƵŵĂƚŽůŽŐŝĂ͕ƉƐŝƋƵŝĂƚƌŝĂĞĞŶĨĞƌŵĂƌŝĂ͕ƉĂƌĂƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘
Os leitos hospitalares sediados em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Pelotas
são regulados pelas respectivas centrais municipais e, embora apresentem cobertura de
internações reguladas, superior ao conjunto de leitos sob regulação da CRH/RS, esta ação
ainda não atingiu a totalidade da oferta contratada.
K ĞƐĐŽƉŽ ƌĞŐƵůĂĚŽ ƉĞůĂƐ ƋƵĂƚƌŽ ĐĞŶƚƌĂŝƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ĐŝƚĂĚĂƐ Ġ ǀĂƌŝĄǀĞů Ğ͕ ƉĂƌĂ Ă
maioria dos casos, excluem as internações, cuja porta de entrada é a unidade de emergênĐŝĂĚĂƉƌſƉƌŝĂƵŶŝĚĂĚĞĞǆĞĐƵƚĂŶƚĞ͘dĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂƋƵĞĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂƐĐŝŶĐŽĐĞŶƚƌĂŝƐ
de regulação hospitalar são cadastradas por telefone, a avaliação de pertinência da internação nos respectivos prestadores é realizada pelos médicos reguladores, de acordo com
a regionalização e pactuações prévias sobre regiões de referência para cada município/
ƐĞƌǀŝĕŽĞƉĂƌĂĐĂĚĂĄƌĞĂĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͘
Os sistemas de regulação hospitalar das cinco centrais não estão integrados e, em
ĨƵŶĕĆŽĚŝƐƚŽ͕ŶĆŽŚĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐĞĄƌĞĂƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽ
reguladas pelas centrais municipais.
No ano de 2015 foram realizadas 17.285 solicitações de internações/transferências
hospitalares. Do total das solicitações cadastradas, 70% foram pedidos de internações em
hd/ĚƵůƚŽ͕WĞĚŝĄƚƌŝĐĂĞEĞŽŶĂƚĂů͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞƐƚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĂŶƵĂů͕ϲϴ͕ϱй;ϭϭ͘ϴϰϴͿ
ĨŽƌĂŵŝŶƚĞƌŶĂĚŽƐͬƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ͕ϱ͕ϳй;ϵϳϵͿĐĂŶĐĞůĂĚŽƐƉŽƌſďŝƚŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽĞϮϱ͕ϴй;ϰϰϲϭͿĨŽƌĂŵĐĂŶĐĞůĂĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌŽƐŵŽƚŝǀŽƐ;ŵĞůŚŽƌĂĚŽƋƵĂĚƌŽĐůşŶŝĐŽ͕ŽƉção do familiar por não transferência, e/ou reavaliação da indicação da mesma pelo médico
ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞĞŵĠĚŝĐŽƌĞŐƵůĂĚŽƌͿ͘KƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂĚŝƐƚąŶĐŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂĚĞĂƚĠϭϱϬŬŵ͕ƉŽƌ
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ŽĐĂƐŝĆŽĚĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĨŽŝĚĞ͗hd/ĚƵůƚŽсϴϮ͕ϵй͕hd/WĞĚŝĄƚƌŝĐĂсϲϵ͕ϲй͕hd/EĞŽŶĂƚĂů
сϲϴй͘:ĄŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽƚĞŵƉŽĚĞĐŽƌƌŝĚŽĞŵĂƚĠϮŚŶĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĂƌĞŐƵůĂĕĆŽŵĠĚŝĐĂ
ĨŽŝĚĞ͗hd/ĚƵůƚŽсϮϲ͕ϲй͕hd/WĞĚŝĄƚƌŝĐĂсϯϬ͕ϳй͕hd/EĞŽŶĂƚĂůсϮϬ͕ϭй͘
ŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ Ă Z, ĐŽŵƉƌĂ ůĞŝƚŽ Ğŵ ŚŽƐƉŝƚĂŝƐƉƌŝǀĂĚŽƐĐŽŶǀĞŶŝĂĚŽƐŽƵŶĆŽĂŽ^h^ĞŶĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚŽƉĂĐŝĞŶƚĞĚĞhd/͕ƋƵĂŶĚŽŽ
município não dispõe de transporte medicalizado, a CRH realiza a compra de transporte
ŵĞĚŝĐĂůŝǌĂĚŽĂĠƌĞŽŽƵƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽĐĞƐƐŽůŝĐŝƚĂƚſƌŝŽĞŶĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽĞƐĐŽƉŽ
ĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐĐĞŶƚƌĂŝƐĚĞƵƌŐġŶĐŝĂƐ;^DhͿĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞ͘
A fim de oferecer retaguarda para a assistência ambulatorial e hospitalar da população privada de liberdade, desde 2010, a SES criou incentivo estadual específico para
habilitação de leitos (Resolução CIB nº 54/2010). A regulação de acesso aos 54 leitos contratualizados pela SES e aos 3 leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição são realizadas
ƉĞůŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞdƌĂƚĂŵĞŶƚŽWĞŶĂůĚĂ^h^W͘
A Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos/Central de Transplantes (CNCDO) realiza todas as modalidades de transplantes no Estado, sendo líder
nacional no número de transplantes renais e de pulmão. O RS conta com quatro centros
transplantadores em Porto Alegre e doze no interior (Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cruz
ůƚĂ͕ƌĞĐŚŝŵ͕/ũƵş͕>ĂũĞĂĚŽ͕EŽǀŽ,ĂŵďƵƌŐŽ͕WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ͕WĞůŽƚĂƐ͕^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^Ƶů͕^ĂŶƚĂ
Maria e Viamão).
YƵĂŶĚŽĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ;ϭϵϵϲͲϮϬϭϱͿĠĂŶĂůŝƐĂĚĂƉŽƌƚŝƉŽĚĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞ͕ĚŽƐϮϯ͘ϵϭϬƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞƐ͕ϰϱ͕ϴйĨŽƌĂŵĚĞĐſƌŶĞĂĞϮϵ͕ϲйĚĞƌŝŵ͕ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ͕
juntos, 75,4% dos transplantes realizados no período (Quadro 20).

Transplantes
Órgãos e
Tecidos no RS

Pele*

Osso*

Medula Óssea

Córnea

Pâncreas

Coração

Pulmão

Fígado

Rim

YƵĂĚƌŽϮϬ͘^ĠƌŝĞ,ŝƐƚſƌŝĐĂĚĞƟƉŽĚĞƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽZ^͕ϭϵϵϲĂϮϬϭϱ͘

1996

138

30

5

15

1

72

14

*

*

275

1997

129

48

5

14

0

80

6

*

*

282

1998

118

53

7

13

1

112

2

*

*

306

1999

212

61

15

15

0

186

14

*

*

503

2000

264

75

19

11

1

252

42

*

*

664

2001

294

93

19

15

2

514

66

*

*

1003

2002

321

110

19

20

22

584

76

*

*

1152

2003

349

128

26

8

42

465

81

*

*

1099

2004

404

106

21

6

37

527

87

*

*

1188

2005

336

123

22

14

34

631

88

*

*

1248

2006

302

104

24

13

22

802

103

*

*

1370

2007

376

121

28

10

21

684

101

*

*

1341

2008

331

102

32

14

17

595

129

*

*

1220

2009

332

107

57

8

8

607

139

*

*

1258

2010

413

104

40

5

4

757

115

*

*

1438

105

42

11

1

918

155

*

*

1737

2012

576

111

39

11

0

884

153

*

*

1784

2013

556

137

40

12

0

782

166

*

*

1693

2014

576

141

35

9

0

710

157

419

28

2075

2015

557

148

53

17

8

784

187

500

20

2274

TOTAL
7079
2027
548
241
221 10946
1881
919
48
ĂĚŽƐWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͘&ŽŶƚĞ͗^/'ĚŽ^EdͬD^ĞĂƌƋƵŝǀŽĚĂĞŶƚƌĂůƐƚĂĚƵĂůĚĞdƌĂŶƐƉůĂŶƚĞ
* Dados não disponíveis

23910

Pele*

Coração

Transplantes
Órgãos e
Tecidos no RS

Medula Óssea

125

Osso*

Córnea

485

Pâncreas

2011

Pulmão

Fígado

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

Rim
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No período de 1996 a 2015, o número de notificações de potenciais doadores
passou de 140 para 649, enquanto o número de doadores efetivos aumentou de 74 para
245. Sobre os motivos apontados na entrevista familiar para não autorização para doaĕĆŽĚĞſƌŐĆŽƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞŽĨĂƚŽĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚŽĂĚŽƌŶĆŽƚĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐĞƵĚĞƐĞũŽĚĞ
ĚŽĂƌŽƐſƌŐĆŽƐĞƚĞĐŝĚŽƐĞŵǀŝĚĂ͕ƐĞŐƵŝĚŽƉĞůŽĚĞƐĞũŽĚŽĨĂŵŝůŝĂƌĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽͬĚĞƚĞŶƚŽƌ
da decisão de não realizar a doação.
Ϯ͘Ϯ͘ϴ͘ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƟĐĂŶŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞ
atenção secundários e terciários
ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂĐŽŵƉŽŶƚŽƐĚĞĚŝƐƉĞŶƐĂĕĆŽĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐĚĞ
atenção, permite promover o acesso e o uso racional de medicamentos, englobando o
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽƚĞƌĂƉġƵƚŝĐŽĞŽĐƵŝĚĂĚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͘ƐĞŐƵŝƌ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐĂƐŝŶƚĞƌůŝŐĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂůĞŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞƚĞŶĕĆŽ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞdĞƌĐŝĄƌŝĂ;&ŝŐƵƌĂϰϭͿ͕ĚĞŶƚƌŽĚĂƐƌĞĚĞƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞ͘
&ŝŐƵƌĂϰϭ͘ƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƟĐĂŶĂƚĞŶĕĆŽ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞdĞƌĐŝĄƌŝĂ͘

&ŽŶƚĞ͗W&ͬ^^ͬZ^

KĂĐĞƐƐŽĂŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽƐĞŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƵƐŽĚŽƐŵĞĚŝcamentos nas linhas de cuidado, estabelecidas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas(PDCT), do Ministério da Saúde, é viabilizado pelo Componente Especializado da
ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ͘WĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕Ă^^
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚŽůĞŶĐŽƐƉĞĐŝĂů͕ĐƵũĂƐƌŽƚŝŶĂƐĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ƐĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂ^^ͬZ^͘ĚŝƐƉĞŶƐĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƐĞĚĄĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐŽŶĚĞŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƌĞƐŝĚĞŵ;ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͲZ^ŶΣϭϰϯͬϮϬϬϯͿ͘K
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ƐƚĂĚŽĐŽŶƚĂĐŽŵϰϵϱĨĂƌŵĄĐŝĂƐƐŽďŐĞƐƚĆŽĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞĚƵĂƐƐŽďŐĞƐƚĆŽĚĂW&ͬ^^
(Porto Alegre e Santa Maria), sendo que todas estão interligadas através do sistema AME.
A SES/RS dispõe de Centros de Referência - conforme Portaria SES/RS nº 671/2010,
ƋƵĞŝŶƐƚŝƚƵŝƚĂŵďĠŵŽƐDD/ƐͲƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŵĂƐ
ĚŽĞŶĕĂƐ ;DŝĞůŽŵĂ DƷůƚŝƉůŽ͕ ŽĞŶĕĂ ĚĞ ƌŽŚŶ͕ ŽĞŶĕĂ ĚĞ 'ĂƵĐŚĞƌ͕ ŽĞŶĕĂ &ĂůĐŝĨŽƌŵĞ͕
Artrite Reumatoide, Distonias, Espasticidade, dentre outras), em cooperação técnica com o
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o objetivo de racionalizar o uso de medicamentos
ĚĞĂůƚŽĐƵƐƚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂŵĞŶƚŽĚĞĚŽƐĞƐĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
EŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞƉůŝĐĂĕĆŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ/ŶũĞƚĄǀĞŝƐ;DD/Ϳ͕ŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞ,ĞƉĂƚŝƚĞƐĆŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐ͕ĂĨŝŵĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌĂĂĚĞƐĆŽ
ĂŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽĞĂĚĞƚĞĐĕĆŽĞŵĂŶĞũŽĚĞƌĞĂĕƁĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĂŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶtos em uso. Contamos com 11 CAMMI, sendo quatro na Capital e demais no interior (SanƚĂDĂƌŝĂ͕ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů͕WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ͕WĞůŽƚĂƐ͕hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ͕^ĂŶƚŽŶŐĞůŽĞZŝŽ'ƌĂŶĚĞͿ͘
KƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐ͕ĚĞĐŽŵƉƌĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽD^͕ĞƐƚĆŽƐŽďŐĞƐƚĆŽĚĂW&͕ƋƵĞŐĂƌĂŶƚĞŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐŶŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵKŶĐŽůŽŐŝĂ;KEͿĞhŶŝĚĂĚĞĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵKŶĐŽůŽŐŝĂ
;hEKEͿĚĞϮϳŚŽƐƉŝƚĂŝƐĚŽƐƚĂĚŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐ͕ĂůĠŵĚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽ͕ƚĂŵďĠŵƉƌĞƐƚĂŵĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶƚĞŐƌĂůĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘KƐĐĞŶƚƌŽƐĞƐƚĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵϭϱZ^͕
com concentração na Região Metropolitana. A partir de 2016, se iniciou a implantação
do sistema AME PROGRAMAS, para acompanhamento da distribuição do medicamento
ĞĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŽŶĐŽůſŐŝĐŽ͘
O acesso a medicamentos para enfermidades/doenças endêmicas, cujas diretrizes são estabelecidas pelo Ministério da Saúde, é viabilizado através do Componente
ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ;^&Ϳ͘ĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂƐĞŽĐƵƉĂĚĂƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĂŝŶĨĞĐĕĆŽƉĞůŽǀşƌƵƐƐŝŶĐŝĐŝĂůƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂĕƁĞƐĂƌƚŝĐƵůĂĚĂƐĐŽŵĂ
saúde da criança para o fornecimento e acompanhamento do uso de medicamento palivizumabe nos dois CRIE e nove ASE, que atendem em todas as regiões do Estado as crianças menores de um ano nascidas pré-termo (28 semanas ou menos) ou menores de dois
anos de idade e que apresentam doença pulmonar crônica ou cardiopatia congênita.
K^&ƚĂŵďĠŵƐĞŽĐƵƉĂĚĂŐĞƐƚĆŽĚŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĂŶƚŝƌƌĞƚƌŽǀŝƌĂŝƐ͕ŵĞĚŝĐĂmentos para Infecções Oportunistas e Efeitos Colaterais dos antirretrovirais (IOs e ECs) e
ŝŶƐƵŵŽƐƉĂƌĂĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚŽ,/sĞ^şĨŝůŝƐ;ƚĞƐƚĞƌĄƉŝĚŽͿ͘ZĞĂůŝǌĂŶĚŽĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƐƚĞƐ
medicamentos, monitora eventual uso inadequado ou não uso do medicamento. Estas
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐƐĆŽƌĞƉŽƌƚĂĚĂƐƉĂƌĂƋƵĞĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƐĞũĂŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘KWd
para manejo da infecção de HIV em adultos e crianças prevê a utilização de 44 medicaŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂdĞƌĂƉŝĂŶƚŝƌƌĞƚƌŽǀŝƌĂů;dZsͿ͕ĞŵϱϵhŶŝĚĂĚĞƐŝƐƉĞŶƐĂĚŽƌĂƐĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽ;hDͿ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŵϱϱŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ƐĞŶĚŽƚƌġƐĂŝŶĚĂĞŵĨĂƐĞĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ
;^ĂŶƚŽ ŶƚƀŶŝŽ ĚĂ WĂƚƌƵůŚĂ͕ &ĂƌƌŽƵƉŝůŚĂ Ğ yĂŶŐƌŝͲůĄͿ͘ ǀĂůŝĂͲƐĞ ĞƐƚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ĐŽŵŽ
ŝŶƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝŽ͕ƐĞŶĚŽĚĞƐĞũĄǀĞůƋƵĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐϲϰŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƋƵĞƚġŵƐĞƌǀŝĕŽĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ƉŽƐƐƵĂƚĂŵďĠŵƵŵĂhD͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱĨŽƌĂŵĂƚĞŶĚŝĚŽƐϰϯϲ͘ϵϮϮƵƐƵĄƌŝŽƐ͕
entre parturientes, adultos, crianças e RN de mães vivendo com HIV.

Ϯ͘ϯ͘ZĞĚĞƐdĞŵĄƟĐĂƐ
,Ą ĐŝŶĐŽ ƌĞĚĞƐ ƚĞŵĄƚŝĐĂƐ ƐĞŶĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ŶŽ Z^͗ ZĞĚĞ DĂƚĞƌŶŽͲ/ŶĨĂŶƚŝů͕
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Condições Crônicas, Rede de Cuidados à PesƐŽĂĐŽŵĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐĞZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽWƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů͘
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Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ZĞĚĞDĂƚĞƌŶŽͲ/ŶĨĂŶƟů
A Rede Materno-Infantil do RS visa garantir o fluxo adequado para o atendimento
ao planejamento sexual e reprodutivo, pré-natal, parto e nascimento, puerpério e primeiƌĂŝŶĨąŶĐŝĂ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĞĞŶĨƌĞŶƚĂƌĂŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŵĂƚĞƌŶĂ͕
ŝŶĨĂŶƚŝůĞĨĞƚĂů͘ƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂĨĞĚĞƌĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ Rede Cegonha, ao proŐƌĂŵĂĞƐƚĂĚƵĂůWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ;W/DͿĞĂŽƵƚƌŽƐĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĐŽŵŽ͗
ŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞ'ĞƐƚĂŶƚĞĚĞůƚŽZŝƐĐŽ;'ZͿ͕ŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞŐƌĞƐƐŽƐĚĞhd/ŶĞŽŶĂƚĂů͕
incentivo estadual para atendimento de alto risco e casa da gestante, entre outros.
/ŶƐƚŝƚƵşĚĂƉĞůĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^EǑϭ͘ϰϱϵĚĞϮϬϭϭ͕ĂZĞĚĞĞŐŽŶŚĂĞƐƚĄĞƐƚƌƵƚƵrada a partir de quatro componentes: 1) pré-natal, 2) parto e nascimento, 3) puerpério
e atenção integral à saúde da criança e 4) sistema logístico que se refere ao transporte
ƐĂŶŝƚĄƌŝŽĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘WŽƐƐƵŝĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽŽ'ƌƵƉŽŽŶĚƵƚŽƌĚĂZĞĚĞĞŐŽŶŚĂĞƵŵĞƐƉĂĕŽĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ&ſƌƵŵWĞƌŝŶĂƚĂů͕ƋƵĞĞƐƚĆŽ
implantados com efetividade no RS.
ƚƌĂǀĠƐĚĂZĞĚĞĞŐŽŶŚĂ͕ŚĄŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽƐĞǆĂŵĞƐĚĞ
ƉƌĠͲŶĂƚĂů͕ĚĞƚĞƐƚĞƌĄƉŝĚŽĚĞŐƌĂǀŝĚĞǌĞĚĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĂ^şĨŝůŝƐĞ,/s͕ƉĂƌĂĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞůĞŝƚŽƐĚĞhd/ĂĚƵůƚŽ͕h/Ğhd/ŶĞŽŶĂƚĂů͕ůĞŝƚŽƐĚĞŐĞƐƚĂĕĆŽĚĞĂůƚŽƌŝƐĐŽ͕
assim como para a adequação da ambiência das maternidades e a construção e custeio
de Centros de Parto Normal e Casas de Gestantes, Bebês e Puérperas.
No Estado, o plano inicial da Rede Cegonha, para os quatro componentes com
ŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĄĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƉĂƌĂĂDĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ;Zϰ͕Zϱ͕Zϲ͕
R7, R8, R9, R10) com plano aprovado e recurso em pagamento pelo Ministério da Saúde.
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŚĄĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĨĞĚĞƌĂůĚĞϰϵůĞŝƚŽƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐŐĞƐƚĂŶƚĞƐĚĞĂůƚŽ
risco, distribuídos em cinco serviços de Porto Alegre. O Plano da Macrorregião MetropoůŝƚĂŶĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽĚŝǀŝĚŝĚŽĞƌĞǀŝƐĂĚŽƉŽƌZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͕ũĄĞƐƚĂŶĚŽĂƉƌŽǀĂĚŽƐŽƐƉůĂŶŽƐĚĂZϰĞZϱ͘EĂƐĚĞŵĂŝƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͕ŚĄĂĚĞƐĆŽĚĞϵϴйĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ
ao componente do pré-natal e ao recurso destinado para o mesmo.
KƐƚĂĚŽƉƌĞĐŽŶŝǌĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞ,/sĞ^şĨŝůŝƐƉĂƌĂĂƐŐĞƐƚĂŶƚĞƐĞƐĞƵƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐ͕ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ƚĞƐƚĂŐĞŵ ƌĄƉŝĚĂ ;dZͿ ŶŽ ƉƌĠͲŶĂƚĂů ;ϭǐ ĐŽŶƐƵůƚĂ͕ ŶŽ ϯǑ
trimestre e no momento do parto), bem como nas situações de abortamento. Quanto
à hepatite B, recomenda-se que sejam realizadas, preferencialmente, duas testagens no
pré-natal, no 1º e 3º trimestres. A testagem para Hepatite C, na gestação, não é rotina no
ƉƌĠͲŶĂƚĂů͕ĞǆĐĞƚŽĞŵŐĞƐƚĂŶƚĞƐĚĞĂůƚŽƌŝƐĐŽ;ĞŵƵƐŽĚĞĚƌŽŐĂƐŝŶũĞƚĄǀĞŝƐ͕ĐŽŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐ
ĐŽŵ,/sͬŝĚƐ͕ĞǆƉŽƐƚĂƐĂƚƌĂŶƐĨƵƐƁĞƐĚĞƐĂŶŐƵĞŽƵĐŽŵŚŝƐƚſƌŝĂĚĞŵƷůƚŝƉůŽƐƉĂƌĐĞŝƌŽƐͿ͘
Entretanto, é importante diagnosticar a gestante para que esta possa iniciar o acompanhamento com profissional especializado, bem como o acompanhamento do bebê em
tempo oportuno.
Para melhorar o atendimento multiprofissional em regime ambulatorial às gestantes de alto risco, o Estado proporcionou incentivo financeiro para a implantação de
Ambulatório de Gestação de Alto Risco (AGAR). Atualmente, existem 12 desses serviços, que devem realizar matriciamento à rede, auxiliando na condução do pré-natal de
risco habitual e de alto risco, nos demais níveis de atenção, em particular na atenção
ƉƌŝŵĄƌŝĂ͘:ĄƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ŚĄŝŶĐĞŶƚŝǀŽĞƐƚĂĚƵĂůƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ
parto de alto risco em 31 hospitais. Quanto à Casa da Gestante, temos 47 serviços no RS,
distribuídos em todas as Regiões de Saúde.
Os ambulatórios de seguimento de egressos, instituídos a partir da Resolução
CIB/RS nº 324/2010, têm como finalidade garantir e oportunizar, por dois anos, acompa-
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nhamento diferenciado aos recém-nascidos que recebem alta hospitalar nas unidades
de tratamento intensivo neonatal, em especial para os menores de 1.500 gramas. Os 14
ƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶŽZ^ĞƐƚĆŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐŶĂůſŐŝĐĂĚĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐ
ĚĞƐĂƷĚĞĞĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚŽƐĂŵďƵůĂƚſƌŝŽƐĞƐƚĄƉƌſǆŝŵĂĚĞϴϬĂϵϬй͘
WĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂƌƚŽĚĞƌŝƐĐŽŚĂďŝƚƵĂůŚĄ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕Ϯ͘ϭϱϲůĞŝƚŽƐƉĞůŽ
^h^͘YƵĂŶƚŽĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞĂůƚŽƌŝƐĐŽĂŽŶĞŽŶĂƚŽ͕ƚĞŵŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐƵŵƚŽƚĂůĚĞϯϰϭ
ůĞŝƚŽƐĚĞhd/ŶĞŽŶĂƚĂůĞϮϰϱĚĞh/ŶĞŽŶĂƚĂů;E^͕ϮϬϭϱͿ͘KƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐĚĞůĞŝƚŽƐĚĞ
hd/ŶĞŽŶĂƚĂůĞĚĞůĞŝƚŽƐƉĂƌĂƉĂƌƚŽĚĞƌŝƐĐŽŚĂďŝƚƵĂůĞƐƚĆŽĞŵƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂƉĂƌĂĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƉŽƉƵůĂĕĆŽ^h^ŶŽZ^͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͘
Figura 42. Serviços de Atenção ao Alto Risco e Casas da Gestante, RS.

&ŽŶƚĞ͗^ĂƷĚĞĚĂDƵůŚĞƌͬ^͕ϮϬϭϱ

ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ W^ ŶĆŽ Ɛſ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƉƌĠͲŶĂƚĂů ĚĞ ƌŝƐĐŽ
habitual, mas também compartilha o cuidado e coordena a rede nos casos de alto risco.
Sobre a assistência de pré-natal à população privada de liberdade, destaca-se
a implantação da Linha de Cuidado da Mulher Privada de Liberdade, seu bebê e família
;ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϳϱϳͬϮϬϭϰͿŶĂWĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŝĂ&ĞŵŝŶŝŶĂDĂĚƌĞWĞůůĞƚŝĞƌĞŶŽWƌĞƐşĚŝŽ
&ĞŵŝŶŝŶŽĚĞ'ƵĂşďĂ;ƋƵĞĂĐŽŵŽĚĂŵĐƌŝĂŶĕĂƐĚĞĂƚĠƵŵĂŶŽĚĞŝĚĂĚĞͿ͘
O PIM é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da priŵĞŝƌĂŝŶĨąŶĐŝĂ͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱĞƐƚĂǀĂŵŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐϮϲϵŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĐŽŵϮ͘ϰϭϯǀŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐ͕
atendendo 36.852 famílias e beneficiando 38.057 crianças e 6.003 gestantes. A inserção
do PIM na Rede Materno-Infantil se concretiza por permear três dos quatro componentes
ĚĂZĞĚĞĞŐŽŶŚĂ͘EŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƉƌĠͲŶĂƚĂů͕ŽƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐǀŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐĞŵƚĞƌƌŝƚſrio contribui para a captação precoce das gestantes e sua vinculação à rede de serviços,
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no reconhecimento de situações que afetam a evolução da gestação e na qualificação
da atenção, em complementaridade às ações da APS. Destaca-se a atenção às gestantes
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕ĂĂƚƵĂĕĆŽŝƚŝŶĞƌĂŶƚĞĚĞǀŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĂĂƚĞŶĕĆŽăƐŐĞƐƚĂŶƚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂƐ
e, mais recentemente, a atenção às mulheres gestantes privadas de liberdade.
EŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂƌƚŽĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ŽĨŽĐŽĚŽW/DĞƐƚĄĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůmente, para o empoderamento das gestantes e famílias com relação aos seus direitos
e ao conhecimento de todos os procedimentos desta etapa, para realizar uma escolha
consciente. A identificação do PIM no componente Puerpério e Atenção Integral à Saúde
ĚĂƌŝĂŶĕĂĞƐƚĄƉĂƌĂĂůĠŵĚĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂZĞĚĞĞŐŽŶŚĂ;ĂƚĠĚŽŝƐĂŶŽƐͿ͕ƉŽŝƐ
no PIM a criança é acompanhada até completar seis anos de idade, de acordo com suas
necessidades e o interesses de cada família.
2.3.2. Rede de Atenção às Urgências
ZĞĚĞĚĞhƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ;ZhͿƚĞŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂŵƉůŝĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌ
ŽĂĐĞƐƐŽŚƵŵĂŶŝǌĂĚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƵƌŐġŶĐŝĂĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĚĞ
ĨŽƌŵĂĄŐŝůĞŽƉŽƌƚƵŶĂ͘ZĞĚĞĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĞŵĚŽŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͗ŽƉƌĠͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ
;ŵſǀĞůĞĨŝǆŽͿĞŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͘ƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĂZhĞƐƚĆŽĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑ
ϭ͘ϲϬϬͬϮϬϭϭ͘KWůĂŶŽĚĞĕĆŽZĞŐŝŽŶĂů;WZͿĚĂZhƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌĞƐƐĂ
Rede de Atenção, integrando as ações e os serviços nos municípios e regiões para superar a fragmentação existente e proporcionar atendimento resolutivo. Os Planos são elaborados macrorregionalmente e, atualmente, estão aprovados pelo Ministério da Saúde
ŽƐWůĂŶŽƐĚĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞ^Ƶů͘ƐĚĞŵĂŝƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐƐſ
possuem Planos aprovados pela CIB/RS, os quais se encontram em processo de revisão
para encaminhamento ao MS.
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉƌĠͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŵſǀĞů
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 tem como objetivo
ĐŚĞŐĂƌƉƌĞĐŽĐĞŵĞŶƚĞăǀşƚŝŵĂ͕ĂƉſƐƚĞƌŽĐŽƌƌŝĚŽƵŵĂŐƌĂǀŽăƐƵĂƐĂƷĚĞ;ĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂ
ĐůşŶŝĐĂ͕ĐŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ƚƌĂƵŵĄƚŝĐĂ͕ŽďƐƚĠƚƌŝĐĂ͕ƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂ͕ƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐͿƋƵĞƉŽƐƐĂ
ůĞǀĂƌĂƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞƋƵĞůĂƐŽƵŵĞƐŵŽăŵŽƌƚĞ͕ƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŐĂƌĂŶƚŝƌĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
e/ou transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e inƚĞŐƌĂĚŽĂŽ^h^͘dƌĂƚĂͲƐĞĚĞƵŵƐĞƌǀŝĕŽƉƌĠͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ƋƵĞǀŝƐĂĐŽŶĞĐƚĂƌĂƐǀşƚŝŵĂƐĂŽƐ
recursos que elas necessitam, com a maior brevidade possível.
hŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞĄƐŝĐŽ;^DhͲh^ͿĠƵŵǀĞşĐƵůŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂŽĂƚĞŶĚŝmento de socorro de pacientes com risco de vida conhecido ou desconhecido, não
classificado com potencial para intervenção médica no local e/ou durante transporte
ĂƚĠŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞĚĞƐƚŝŶŽ͘ƐϯϬZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĚŽƐƚĂĚŽƉŽƐƐƵĞŵ^DhͲh^Ğŵ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ͘  hŶŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ƵƉŽƌƚĞ ǀĂŶĕĂĚŽ ;^DhͲh^Ϳ Ġ Ƶŵ ǀĞşĐƵůŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ĂŽ
atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares
e/ou de transporte inter-hospitalar, daqueles que necessitam de cuidados médicos inƚĞŶƐŝǀŽƐ͘DŽƚŽůąŶĐŝĂ;^DhͲDdͿĠĐŽŶĚƵǌŝĚĂƉŽƌƵŵƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĚĞŶşǀĞůƚĠĐŶŝĐŽŽƵ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞŵĞŶĨĞƌŵĂŐĞŵĐŽŵƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĐŽŶĚƵĕĆŽ͘:ĄŽsĞşĐƵůŽĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ
ZĄƉŝĚĂ;^DhͲsdZͿĠƚƌŝƉƵůĂĚŽƉŽƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƵŵĐŽŶĚƵƚŽƌĚĞǀĞşĐƵůŽĚĞƵƌŐġŶĐŝĂ͕
ƵŵŵĠĚŝĐŽĞƵŵĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͘ŵďŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƐĞƌǀĞŵƉĂƌĂĂƉŽŝŽăƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞ
^ƵƉŽƌƚĞĄƐŝĐŽĞͬŽƵǀĂŶĕĂĚĂ͘K^ĞƌǀŝĕŽĞƌŽŵĠĚŝĐŽĠƌĞĂůŝǌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶũƵŶƚĂ
entre a SES e a Secretaria de Segurança Pública, com equipe de médico e enfermeiro
ĚŽ^DhĞƉŝůŽƚŽĚŽĂƚĂůŚĆŽĚĞǀŝĂĕĆŽĠƌĞĂͬsͬD͘
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KƐƚĂĚŽĐŽŶƚĂĐŽŵϭϲϭĂƐĞƐĚŽ^DhϭϵϮ͘ƐƐĂƐĂƐĞƐĂƚĞŶĚĞŵϮϳϲŵƵŶŝcípios, nas 30 Regiões de Saúde, que com seus 10.136.202 habitantes representa uma
cobertura de 90,4% da população gaúcha. (Quadro 21).
ĨƌŽƚĂ^DhƉŽƐƐƵŝ͕ĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ϯϴŵďƵůąŶĐŝĂƐĚĞ^ƵƉŽƌƚĞǀĂŶĕĂĚŽ
;h^ͿĞϭϴϳŵďƵůąŶĐŝĂƐĚĞ^ƵƉŽƌƚĞĄƐŝĐŽ;h^Ϳ͕ĂůĠŵĚĞϭϴDŽƚŽůąŶĐŝĂƐ͕ϭϬsĞşĐƵůŽƐ
ĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽZĄƉŝĚĂĞƵŵĂĞƌŽŶĂǀĞ͘
Quadro 21. População coberta por SAMU - Suporte Avançado e
SAMU - Suporte Básico, por Região de Saúde, RS, 2016.
Região

Pop total

Pop coberta
Sup. Avançado

%pop Coberta
Sup. Avançado

Pop Coberta
Sup. Básico

%pop coberta
Sup. Básico

R1

435.021

273.489

62,9

389.687

89,6

R2

127.574

0

0,0

81.809

64,1

R3

476.748

129.580

27,2

457.895

96,0

R4

148.751

132.783

89,3

139.836

94,0

R5

218.625

192.595

88,1

210.821

96,4

R6

225.321

112.128

49,8

140.152

62,2

R7

799.530

780.499

97,6

786.811

98,4

R8

756.735

612.849

81,0

717.506

94,8

R9

403.907

173.795

43,0

338.934

83,9

R10

2.332.576

2.325.133

99,7

2.325.133

99,7

R11

292.789

150.934

51,6

255.434

87,2

R12

156.494

2.522

1,6

89.889

57,4

R13

231.229

182.547

78,9

199.932

86,5

R14

232.754

232.754

100,0

232.754

100,0

R15

191.333

23.161

12,1

146.837

76,7

R16

238.237

12.321

5,2

159.900

67,1

R17

403.557

257.495

63,8

326.626

80,9

R18

133.367

0

0,0

72.845

54,6

R19

119.545

0

0,0

71.403

59,7

R20

166.764

35.045

21,0

137.232

82,3

R21

879.864

549.089

62,4

830.126

94,3

R22

189.638

121.500

64,1

183.204

96,6

R23

574.115

470.223

81,9

566.920

98,7

R24

99.168

0

0,0

76.373

77,0

R25

298.581

112.318

37,6

221.575

74,2

R26

180.346

0

0,0

157.255

87,2

R27

206.937

85.830

41,5

159.419

77,0

R28

343.858

178.920

52,0

329.190

95,7

R29

219.296

127.697

58,2

195.636

89,2

R30

124.614

0

0,0

122.117

98,0

dŽƚĂůh^Ğh^ ϭϭ͘ϮϬϳ͘Ϯϳϰ

7.275.207

64,9

10.123.251

90,3

dŽƚĂůĚĂWŽƉƵůĂĕĆŽĐŽŵĐŽďĞƌƚƵƌĂ^Dh͗10.136.202
&ŽŶƚĞ͗ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚŽ^DhͬZ^

Percentual de cobertura 90,44%
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EŽƐƚĂĚŽ͕ĞƐƚĆŽŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐĐŝŶĐŽĞŶƚƌĂŝƐĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽĚĂƐhƌŐġŶĐŝĂƐ͗ƵŵĂ
Municipal (Porto Alegre), três Regionais (Bagé, Caxias do Sul e Pelotas) e uma Estadual.
K^DhϭϵϮĠƵŵƐĞƌǀŝĕŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂϮϰŚŽƌĂƐƉŽƌĚŝĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂ
prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado através do link "192" e acionado por uma Central de RegulaçãoĚĂƐhƌŐġŶĐŝĂƐ͘K
^DhƌĞĂůŝǌĂŽƐĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌůƵŐĂƌ͗ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƐ͕ůŽĐĂŝƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞǀŝĂƐ
públicas, e conta com equipes que reúnem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas.
Com base em dados gerais, arquivados e classificados a partir do Sistema True,
pelo período de três anos, nota-se pequeno aumento no número de ligações em 2015
(1.598.300), em comparação ao ano de 2014 (1.593.216). Entretanto, quando comparado
ao ano de 2013 (1.644.146), vemos um decréscimo na quantidade absoluta de ligações.
Dessas, a média efetiva de ligações reguladas por médicos reguladores mantém-se, permanecendo em torno de 280 mil ao ano. Ressalta-se a queda do número de chamadas
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂƐĐŽŵŽ͞ƚƌŽƚĞ͕͟ƋƵĞƐĞĚĞǀĞăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂƐĂƐĞƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚŽ^Dh͕ĚĞ
ĐĂŵƉĂŶŚĂƐĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶƚŝǌĂĕĆŽĞƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝĂƐƐŽďƌĞŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉƌĠͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞŽ^DhĚĞǀĞƐĞƌĐŚĂŵĂĚŽ͘
O Núcleo de Educação em UrgênciasĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂção, habilitação e educação permanente de recursos humanos para as urgências. O NúĐůĞŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽƚĂŵďĠŵĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĂƐϭϲϭ
ĂƐĞƐŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐŶŽZ^ũƵŶƚŽĂŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽ^W,ͬdZhĞĐŽŶƚĂĐŽŵEƷĐůĞŽƐ
ĚĞĚƵĐĂĕĆŽDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ƋƵĞƉƌŽŵŽǀĞŵĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂƐƐƵĂƐĞƋƵŝƉĞƐ͕ŶĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ
Bases e nas suas regiões.
Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉƌĠͲŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĮǆŽ
A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas;hWϮϰŚͿĠƵŵĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂĞŶƚƌĞĂW^ĞĂĂƚĞŶĕĆŽŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞĚĞǀĞĂƌƚŝĐƵůĂƌͲƐĞĐŽŵ
ŽƐĚĞŵĂŝƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽĂĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚŽƵƐƵĄƌŝŽƉĞůŽƐƚƌġƐŶşǀĞŝƐĚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ϭϯZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŶƚĂŵϭϱĐŽŵhWϮϰŚĞŵĂƚŝǀŝĚĂĚĞ
(R1, R3, R7, R8, R10, R12, R14, R22, R24, R25, R26, R28 e R29).
ĂƐϱϲhWϮϰŚƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽƐƚĂĚŽ͕ϭϱĨŽƌĂŵŝŶĂƵŐƵƌĂĚĂƐ;ϭϰĞƐƚĆŽŚĂďŝlitadas e/ou qualificadas pelo MS, recebendo recursos, conforme Portaria GM/MS nº
342/2013 e uma aguarda habilitação ministerial), 16 estão com as obras concluídas e sem
funcionamento e 25 encontram-se em diferentes fases de construção.
2.3.2.3. Componente Hospitalar
As portas de entrada são serviços de atendimento ininterrupto para acolher o
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐĞƐƉŽŶƚąŶĞĂƐŽƵƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĚĞƵƌŐġŶĐŝĂƐĐůşŶŝĐĂƐ͕ƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂƐ͕
ĐŝƌƷƌŐŝĐĂƐĞͬŽƵƚƌĂƵŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϮ͘ϯϵϱͬϮϬϭϭ͘EŽZ^͕Ğŵ
ϮϬϭϯ͕ Ž ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ WŽƌƚĂƐ ĚĞ ŶƚƌĂĚĂ ĚĂ hƌŐġŶĐŝĂ Ğ ŵĞƌŐġŶĐŝĂ ƐĞ ĚĞƵ
através da Resolução CIB/RS n° 373/2013. A partir da Resolução CIB/RS nº 111/2015, a
SES intensificou a fiscalização do cumprimento dos critérios previstos nessas normatizações, por meio de vistoria in loco. Atualmente, as 30 Regiões de Saúde estão contempladas com esse componente hospitalar.
A Resolução CIB/RS nº 539/2011 aprova o incentivo estadual para hospitais que
disponibilizam plantão médico 24 horas nas especialidades de traumato-ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia buco-maxilo-facial, otorrinolaringologia e oftalmologia. Nove Regiões de Saúde possuem este dispositivo: R1, R4, R7, R8, R10, R12, R17, R20
e R21, sendo as especialidades distribuídas em 15 municípios.
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Conforme as Portarias GM/MS nº 2.395/2011 e nº 2.809/2012, os leitos de retaguarda podem ser criados ou qualificados em hospitais estratégicos ou com menor
ĂĚĞŶƐĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĞŵƐƵƉŽƌƚĞăƌĞŐŝĆŽ͘ƐƚĞƐůĞŝƚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌ
exclusivos para a retaguarda às urgências e emergências e regulados pelas centrais de
ƌĞŐƵůĂĕĆŽ͘ŝǀŝĚĞŵͲƐĞĞŵ͗>ĞŝƚŽƐůşŶŝĐŽƐ͕>ĞŝƚŽƐĞŵhŶŝĚĂĚĞĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ;hd/ͿĞ
Leitos de Cuidados Prolongados (CP).
KƐůĞŝƚŽƐĐůşŶŝĐŽƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂăZh͕ƉŽĚĞŵƐĞƌ
qualificados para receber o mesmo custeio diferenciado que os leitos novos habilitados
para a mesma finalidade. Esta qualificação é de acordo com a seguinte proporção: um
leito para cada dois leitos novos em hospitais públicos e um leito para cada leito novo em
ŚŽƐƉŝƚĂŝƐƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ĐŽŶǀĞŶŝĂĚŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůŽ^h^͘EŽƐƚĂĚŽĞǆŝƐƚĞŵϳϵϬůĞŝƚŽƐ
ĐůşŶŝĐŽƐĚĞƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂăZh͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵƋƵĂƚƌŽZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͗Zϴ͕ZϭϬ͕ZϮϭĞZϮϮ͘
As instituições hospitalares que disponibilizarem novos leitos de UTI específicos
ƉĂƌĂƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂăZh͕ŽƵƋƵĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŵŽƐůĞŝƚŽƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĨĂƌĆŽũƵƐĂĐƵƐƚĞŝŽ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϮ͘ϯϵϱͬϮϬϭϭ͘KZ^ĂƉƌĞƐĞŶƚĂϭϳϯůĞŝƚŽƐĚĞhd/
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐŽƵƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐƉĞůŽD^ĐŽŵŽZĞƚĂŐƵĂƌĚĂĚĂZh͕ƐĞŶĚŽϭϱϱĂĚƵůƚŽƐĞϭϴ
ƉĞĚŝĄƚƌŝĐŽƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐŶĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞZϳ͕Zϴ͕ZϭϬ͕ZϮϭĞZϮϮ͘
Conforme a Portaria GM/MS n° 2.809/2012, leitos de Cuidados Prolongados
ĚĞƐƚŝŶĂŵͲƐĞ Ă ƵƐƵĄƌŝŽƐ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĐůşŶŝĐĂ ĞƐƚĄǀĞů͕ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐsitem de reabilitação e/
ou adaptação a sequelas. No Estado ainda não existem leitos de Cuidados Prolongados
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͘WŽƌĠŵ͕ŽƐWůĂŶŽƐĚĞĕĆŽĚĂZhĚĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞũĄĂƉƌŽǀĂĚŽƐ
pelo MS indicam instituições que podem apresentar projeto propondo habilitação.
2.3.2.4. Linhas de Cuidado
Ɛ>ŝŶŚĂƐĚĞƵŝĚĂĚŽƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂZhĐŽŶƚĞŵƉůĂŵĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐǀşƚŝŵĂƐ
ĚĞĐŝĚĞŶƚĞsĂƐĐƵůĂƌĞƌĞďƌĂů;sͿ͕dƌĂƵŵĂ͕/ŶĨĂƌƚŽŐƵĚŽĚŽDŝŽĐĄƌĚŝŽ;/DͿĞ^şŶĚƌŽme Coronariana Aguda, as quais são financiadas pelo Ministério da Saúde.
A Linha de Cuidado Cerebrovascular foi instituída pela Portaria GM/MS nº
665/2012 e alterada pela Portaria GM/MS nº 800/2015, as quais dispõem sobre os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como centros de atendimento de
urgência a esses pacientes. No Estado seis Regiões de Saúde (R4, R5, R7, R8, R10 e R11),
11 municípios e 16 instituições hospitalares de referência disponibilizam 155 leitos para
essa linha de cuidado.
A Linha de Cuidado Cardiovascular foi instituída pela Portaria GM/MS nº
2.994/2011, que aprova a Linha de Cuidado do IAM e o protocolo de síndromes coronaƌŝĂŶĂƐĂŐƵĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŚĂďŝůŝƚĂƌĂƐhŶŝĚĂĚĞƐŽƌŽŶĂƌŝĂŶĂƐ;hKͿ͘
A Linha de Cuidado do Trauma foi instituída pelas Portarias GM/MS nº 1.365/2013
e nº 1.366/2013, as quais dispõem sobre a organização dos Centros de Trauma, integranƚĞƐĚĞƐƚĂ>ŝŶŚĂĚĞƵŝĚĂĚŽWƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂĚĂZh͘
No Estado não existem linhas de cuidado cardiovascular e do trauma. Porém, o
WůĂŶŽĚĞĕĆŽĚĂZhĚĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ^ƵůĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ŽƐƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽ
aprovados no MS, indicam instituições que podem apresentar projeto propondo habilitação, conforme a complexidade.
2.3.3. Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Condições Crônicas
EĂƐƷůƚŝŵĂƐĚĠĐĂĚĂƐ͕ŶŽƐƚĂĚŽ͕ŽĐŽƌƌĞƌĂŵĚŝǀĞƌƐĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂƐĞ͕
concomitantemente, mudanças dos padrões de saúde e doença e nas interações entre
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seus determinantes. Nesse processo de transição, destacam-se o aumento da prevalência das condições crônicas não transmissíveis (DCNT) e suas complicações, muitas delas
tendo como fatores de risco aqueles associados às condições de vida, como sedentarismo e a alimentação inadequada, alcoolismo e tabagismo.
No Estado, a Rede de Atenção às Pessoas com Condições Crônicas vem sendo
pensada a partir de diferentes tecnologias, estruturadas em serviços territorializados,
construídos da seguinte forma: Serviços Assistenciais em Oncologia, Linha de Cuidado de
Sobrepeso e Obesidade, Serviços Assistenciais em Cardiologia, Serviços Assistenciais em
EĞƵƌŽůŽŐŝĂĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵEĞĨƌŽůŽŐŝĂ͘&ŽŝŝŶƐƚŝƚƵşĚŽ
o Grupo Condutor da Atenção às Pessoas com Condições Crônicas, formado por repreƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĂ^^ͬZ^ƉĂƌĂĚĂƌĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞăŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ
e implementação da rede.
 &ŝŐƵƌĂ ϰϯ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƌĚŝŽůŽŐŝĂ͕ EĞƵƌŽůŽŐŝĂ͕
Traumatologia, Oncologia e Neurologia por Região de Saúde e Macrorregião de Saúde.
Figura 43. Unidades de Cardiologia, Neurologia, Traumatologia,
Oncologia e Neurologia por Macrorregião de Saúde, RS, 2016.

&ŽŶƚĞ͗,ͬ^^

2.3.3.1. Serviços Assistenciais em Oncologia
O Plano de Ação em Oncologia foi aprovado pela Resolução CIB/RS nº 39/2016
e elaborado de acordo com a Portaria SAS/MS nº 140/2014. O Plano encontra-se adequado à nova legislação, apresentando 27 unidades hospitalares habilitadas, sendo que
três são classificadas como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia
;KEͿĞĂƐĚĞŵĂŝƐ͕hŶŝĚĂĚĞĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵKŶĐŽůŽŐŝĂ;hECON). Estes pontos de atenção estão organizados para atender a população gaúcha. A
distribuição dos serviços de oncologia pode ser observada no Quadro 22.
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Metropolitana

10

Braquiterapia

Oncologia
Cirúrgica

Quimioterapia

Radioterapia

Hematologia

Onc.pediátrica

Hospital de Clínicas

Cacon

Unacon

Municipios

Unidades

Região

Macro

Quadro 22. Serviços de Oncologia, por Macrorregião de Saúde, RS, 2016.
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Porte A
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,ŽƐƉŝƚĂů&ġŵŝŶĂ

y

Porte B

y

Porte A

y

Santa Casa de Porto Alegre

Porto
Alegre

y

y

H. N.Srª Conceição

y

Porte A

y

,ŽƐƉŝƚĂůĞŶƚĞŶĄƌŝŽ

y

Porte B

y

Hospital Regina

y

Porte C

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

7

8

Novo
Hamburgo

y

Porte C

y

Santa Casa de Rio Grande

Rio
Grande

y

Porte C

y

y

y

y

Porte C

y

y

y

y

Porte C

y

y

y

y

Santa Casa

Sul

21

Hospital Nossa
Senhora das Graças

Missioneira

Centro-Oeste

&ƵŶĚĂĕĆŽĚĞƉŽŝŽ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ

y

Pelotas

22

Santa Casa

Bagé

y

Porte C

y

2

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ
de Santa Maria

Santa
Maria

y

Porte C

y

y

3

Santa Casa

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

y

Porte C

y

y

12

H.S.Vicente de Paulo

Cruz Alta

Porte C

y

14

Hospital Vida e Saúde

Santa
Rosa

Porte C

y

y

y

13

Hospital de Caridade

Ijuí

Porte B

y

y

y

y
y

y

y

y
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Vales

Hospital Cidade
17

Radioterapia

Hematologia

Onc.pediátrica

Braquiterapia

Quimioterapia

Passo
&ƵŶĚŽ

y

y

y

y

y

Porte A

y

Porte C

y

Cacon

Oncologia
Cirúrgica

Norte

H.S.Vicente de Paulo
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Municipios
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Hospital de Caridade
de Carazinho

Carazinho

y

Porte C

y

H.Stª Terezinha

Erechim

y

Porte B

y

y

y

29

Hospital Bruno Born
de Lajeado

Lajeado

y

Porte B

y

y

y

27

Hospital de Caridade

Cachoeira
do Sul

y

Porte C

y

Cruz
H. Ana Nery, Stª Cruz do Sul Santa
do Sul

y

Porte B

y

y

Porte B

y

y

Porte C

y

y

Porte B

y

28

Hospital Geral
Serra

116

Caxias do
Sul

23
Hospital Pompéia
25

Bento
Gonçalves

Hospital Tacchini

y
y

y

y

&ŽŶƚĞ͗,ͬ^^

2.3.3.2. Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade
>ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ sŝŐŝůąŶĐŝĂ ůŝŵĞŶƚĂƌ Ğ EƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ŶŽ
ĞƐƚĂĚŽ ĂǀĂůŝŽƵ ϲϰϱ͘ϳϲϱ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ŶĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ ĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ Ğŵ ϮϬϭϰ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
amostra de conveniência. No quadro abaixo (23), observa-se a classificação do estado
ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĚĞƐƚĞƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ƉŽƌĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ͕ƐĞŶĚŽŽ1ŶĚŝĐĞĚĞDĂƐƐĂDƵƐĐƵůĂƌ;/DͿ͘
Quadro 23. Estado nutricional dos usuários atendidos
na APS, por faixa etária, RS, 2014.
Criança (0-5 anos)
Magreza
acentuada
2,02 %

Magreza
1,83 %

Adequado
54,86 %

Risco de
sobrepeso
22,68 %

Sobrepeso
10,44 %

Obesidade
8,18 %

Total
145.982

Criança (5-10 anos)
Magreza
acentuada
1,36 %

Magreza
1,38 %

Adequado
60,27 %

Sobrepeso
19,78 %

Obesidade
10,23 %

Obesidade
Grave
6,98 %

Total
104.181
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Adolescente (10-19 anos)
Magreza
acentuada
0,86 %

Magreza
1,38 %

Adequado
63,45 %

Sobrepeso
21,95 %

Obesidade
10,06 %

Obesidade
Grave
2,3 %

Total
113.814

Adulto (20-60 anos)
Baixo peso
2,27 %

Adequado

Sobrepeso

31,21 %

31,84 %

Obesidade
Grau I
20,43 %

Obesidade
Grau II
9,14 %

Obesidade
Grau III
5,1 %

Total
268.094

Idoso
Baixo peso

Adequado

Sobrepeso

10,38 %
30,44 %
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐǀĂŶǁĞďͬͬD^

59,18 %

Total
13.694

ŵƌĞůĂĕĆŽăƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϰ͕ŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐŵĞnores de cinco anos de idade, a R11 apresentou o maior percentual de magreza acentuada e magreza (5,2% e 3,11%, respectivamente), a R4 o maior risco de sobrepeso (25,77%),
ĂZϮϮŵĂŝŽƌƐŽďƌĞƉĞƐŽ;ϭϮ͕ϴϵйͿĞĂZϵŵĂŝŽƌŽďĞƐŝĚĂĚĞ;ϭϭ͕ϲϵйͿ͘EĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϱĂ
10 anos, os maiores percentuais estão nas Regiões R16 (2,66 % de magreza acentuada),
R11 (2,33% de magreza), R22 (22,66% de sobrepeso), R2 (13,24% de obesidade) e R9
(9,56% obesidade grave). Nos adolescentes (10 a 19 anos), o sobrepeso, a obesidade e a
obesidade grave foram maiores na R23, sendo 26,34%, 15,56% e 3,77% respectivamente.
EĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϮϬĂϲϬĂŶŽƐ͕ĂZϮϯĂůĐĂŶĕŽƵŽŵĂŝŽƌƉĞƌĐĞŶƚƵĂůƚĂŶƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽă
ŽďĞƐŝĚĂĚĞŐƌĂƵ//;ϭϬ͕ϵϴйͿ͕ƋƵĂŶƚŽăŽďĞƐŝĚĂĚĞŐƌĂƵ///;ϲ͕ϰϴйͿ͘:ĄĂŽďĞƐŝĚĂĚĞŐƌĂƵ/ĞŽ
sobrepeso foram maiores nas Regiões R3 (23,2%) e R22 (34,45%). Quando se observam
os dados da população idosa, a R6 é aquela que se destaca com maior percentual de
sobrepeso (73,25%).
WĞůĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĂŽƵƐƵĄƌŝŽĐŽŵƐŽďƌĞƉĞƐŽĞŽďĞsidade e em cumprimento aos requisitos das Portarias Ministeriais n° 424 e 425/2013,
a SES/RS organizou a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade na Rede de Atenção às Pessoas com Condições Crônicas no RS, pactuada através da Resolução CIB/RS nº
589/2014. São serviços de referência para a atenção especializada hospitalar os municíƉŝŽƐĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕^ĂŶƚŽŶŐĞůŽ͕ĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůĞĂŶŽĂƐ͘
2.3.3.3. Serviços Assistenciais em Cardiologia
Estes serviços estão organizados conforme a Portaria SAS/MS nº 210/2004, que
ĚĞĨŝŶĞ ĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ Ğŵ ůƚĂ ŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ Ğ ŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ
em Alta Complexidade Vascular e a Portaria SAS/MS nº 123/2005, que altera a redação
do art. 7º da Portaria SAS/MS nº 210/2004, pactuada conforme Resolução CIB/RS nº
ϬϮͬϮϬϬϳ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŚĄϮϮhŶŝĚĂĚĞƐ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚĂƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŵƚŽĚĂƐĂƐ
Macrorregiões de Saúde do Estado, conforme Quadro 24.
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Sul

Porto
Alegre

Centro
Oeste
Missioneira
Norte

C. Intervenc.

Eletrofisiologia

Proc. Endov.

C. Card. Pediat.

y

y

y

y

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

y

y

,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽ>ƵĐĂƐĚĂWh

y

y

Hospital Nossa Senhora da Conceição

y

y

&hͬ/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞĂƌĚŝŽůŽŐŝĂ

y

y

y

y

y

y

^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
de Porto Alegre

y

y

y

y

y

y

y

y

Unidades

Hospital Cristo Redentor

y

y

7

Novo
Hamburgo

Hospital Municipal

y

8

Canoas

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞĂŶŽĂƐ

y

Rio Grande

Santa Casa de Rio Grande

y

Soc. Portuguesa de Beneficência

y

y

y

^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞWĞůŽƚĂƐ

y

y

y

21

Pelotas

y

y

,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞWĂƵůĂ

Vales

y

C. Vascular

Municipios

Região
10

y

C. Cardiovas.

Metropolitana

Macrorregião

YƵĂĚƌŽϮϰ͘ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ
Serviços da Rede de Assistência ao Paciente Cardiológico nas
Macrorregiões, Regiões de Saúde e Municípios do RS.

Serra
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y
y

y
y

y

2

Santa
Maria

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ

y

y

y

3

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

y

y

y

13

Ijuí

Assoc. Hosp. Caridade de Ijuí

y

y

y

y

y

17

Passo
&ƵŶĚŽ

Hospital São Vicente de Paula

y

y

y

y

y

Hospital da Cidade

y

y

y

16

Erechim

&ƵŶĚĂĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ^ƚǐdĞƌĞǌŝŶŚĂ

29

Lajeado

Hospital Bruno Born

y

y

y

y

y

28

Santa Cruz

Hospital Santa Cruz

y

y

y

y

y

Caxias do
Sul

Hospital Pompéia

y

y

y

26

Hospital Geral

y

&ŽŶƚĞ͗,ͬ^^ͬZ^

y

y

y

y

y

y
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2.3.3.4. Serviços Assistenciais em Neurologia
Os Serviços Assistenciais em Neurologia na Alta Complexidade estão composƚŽƐƉŽƌhŶŝĚĂĚĞƐĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵEĞƵƌŽĐŝƌƵƌŐŝĂĞĞŶƚƌŽƐĚĞ
Referência de Alta Complexidade em Neurologia, organizadas conforme normativas da
Portaria/SAS/MS nº 756/2005 e Resolução CIB/RS nº 144/2007. Os Serviços Hospitalares
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐƐĆŽϮϬ͕ĞĞƐƚĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵϭϱhŶŝĚĂĚĞƐĞĐŝŶĐŽĞŶƚƌŽƐĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕
conforme Quadro 25.
Quadro 25. Distribuição dos Serviços Hospitalares habilitados em Neurologia na Alta
Complexidade nas Macrorregiões de Saúde, Regiões de Saúde e municípios do RS.

Trauma e Anomalia
do Desenvolvimento

Coluna e Nervos
Periféricos

Tumores do Sistema
Nervoso

Neurocirurgia
Vascular

Neurocirurgia Dor e
&ƵŶĐŝŽŶĂů

Epilepsia

Endovascular

ƐƚĞƌĞŽƚĄǆŝĐĂ

Município

Região

Hospital das Clínicas
de Porto Alegre

y

y

y

y

y

y

y

y

,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽ>ƵĐĂƐĚĂWh

y

y

y

y

y

y

y

y

Irmandade Santa Casa de
DŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞ

y

y

y

y

y

y

y

y

Hospital Cristo Redentor S.A

y

y

y

y

y

y

y

Hospital Beneficência
Portuguêsa

y

y

y

y

y

Hospital Nossa Senhora
da Conceição S.A

y

y

y

y

y

Estabelecimento

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ

y

y

y

y

y

8

Canoas

Hospital Nossa Senhora
das Graças de Canoas

y

y

y

y

y

7

São
Leopoldo

,ŽƐƉŝƚĂůĞŶƚĞŶĄƌŝŽʹ
&ƵŶĚĂĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĞŶƚĞŶĄƌŝŽ

y

y

y

y

y

,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽ
^ĆŽ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚĞWĂƵůĂ

y

y

y

y

y

^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
de Pelotas

y

y

y

y

y

Rio Grande

Santa Casa de Rio Grande
– Associação de Caridade
Santa Casa do Rio Grande

y

y

y

y

y

Serra

10

Porto
Alegre

Centros

23

Caxias do
Sul

Hospital Pompéia – Pio
Sodalício Damas de
Caridade de Caxias do Sul

y

y

y

y

y

Centro
Oeste

Metropolitana

Macrorregião

Unidades

3

hƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

Hospital Geral Santa
ĂƐĂĚĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂ

y

y

y

y

y

Sul

Pelotas
21
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Tumores do Sistema
Nervoso

Neurocirurgia
Vascular

Neurocirurgia Dor e
&ƵŶĐŝŽŶĂů

Hospital de Caridade
São Vicente de Paulo

y

y

y

y

y

14

Santa Rosa

Hospital Vida Saúde –
Associação Hospital de
Caridade de Santa Rosa

y

y

y

y

y

Passo
&ƵŶĚŽ

Hospital São Vicente de Paulo

y

y

y

y

y

17

Hospital da Cidade
ĚĞWĂƐƐŽ&ƵŶĚŽ

y

y

y

y

y

27

Cachoeira
do Sul

H.Caridade e Beneficência

y

y

y

y

y

29

Lajeado

Hospital Bruno Born Sociedade Beneficência
e Caridade de Lajeado

y

y

y

y

y

ƐƚĞƌĞŽƚĄǆŝĐĂ

Coluna e Nervos
Periféricos

Cruz Alta

Endovascular

Trauma e Anomalia
do Desenvolvimento

12

Estabelecimento

Epilepsia

Município

Centros

Região

Norte

Missioneira

Macrorregião

Unidades

Vales

120

y

&ŽŶƚĞ͗,ͬ^^ͬZ^

2.3.3.5. Serviços Assistenciais de Alta Complexidade em Nefrologia
A Portaria nº 389/2014 define os critérios para a organização da Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC). Atualmente são 65 serviços habilitados
ĐŽŵŽhŶŝĚĂĚĞƐĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵEĞĨƌŽůŽŐŝĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵϮϲ
Regiões de Saúde (exceto R15, R17, R18 e R23), em todas as Macrorregiões do estado.
2.3.4. Rede de Atenção Psicossocial
A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), criada pela Portaria GM/MS nº 3.088/2011,
tem o objetivo de acolher e acompanhar as pessoas com sofrimento ou transtorno menƚĂůĞĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƵƐŽĚĞĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^h^͘
No RS, a Resolução CIB/RS nº 655/2014, instituiu o Plano de Ação Estadual da Rede de
Atenção Psicossocial do Rio Grande do Sul, que foi norteado pelos princípios e diretrizes
da Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, e tendo como marco legal
a Lei Estadual n° 9.716/1992.
O Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)/Linha de Cuidado em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas foi criado em 2013 através da Resolução
/ͬZ^ŶǑϱϵϮͬϮϬϭϯ͘ƐƚĞŐƌƵƉŽƚĞŵĐŽŵŽĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞůĂďŽƌĂƌŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĂZW^
do estado, avaliar a proposta de ampliação desta, orientar e acompanhar os processos
de elaboração e pactuação dos Planos de Ação Regionais (PAR), acompanhando a impleŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĞƐƚĂĚƵĂů͘
A Linha de Cuidado (LC) em Saúde Mental conta com todos os dispositivos previstos na legislação federal, dentre eles 189 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), duas
hŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚƵůƚŽ;hĂͿ͕ĚƵĂƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ/ŶĨĂŶƚŽͲũƵǀĞŶŝů
;hŝͿ͕ϰϰ^ĞƌǀŝĕŽƐZĞƐŝĚĞŶĐŝĂŝƐdĞƌĂƉġƵƚŝĐŽƐ;^ZdͿ͕ϮϮŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐdĞƌĂƉġƵƚŝĐĂƐ;dͿĞ
1.256 Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral, sendo que todos estes serviços recebem
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também cofinanciamento estadual. Além destes, a LC conta com dispositivos exclusivos
da RAPS no RS: no componente da APS, tem-se 119 NAAB, 300 OT e 33 Composições de
Redução de Danos (RD); e no componente Desinstitucionalização e 6 Acompanhantes
Terapêuticos (AT).
WĂƌĂ Ă ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ŽƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĕĆŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂ ĚĞǀĞŵ ĞƐƚĂƌ
articulados com a APS e com os leitos em hospital geral, a fim de garantir a continuidaĚĞĞĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵŝĚĂĚŽĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵWůĂŶŽ
Terapêutico Singular (PTS) compartilhado pelos diferentes níveis de atenção. Além disso,
a RAPS necessita se articular com outras redes e programas, como a Rede Materno-InĨĂŶƚŝů͕ŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ͕ĂZĞĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐă^ĂƷĚĞĚĂWĞƐƐŽĂĐŽŵ
ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ŽWƌŽŐƌĂŵĂ^ĂƷĚĞŶĂƐĐŽůĂĞĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌ͕ĂůĠŵĚĂ
ƌĞĚĞĚĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͕ĂƌĞĚĞĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞŽƉŽĚĞƌũƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͘
Os CAPS possuem diferentes modalidades (CAPSI, CAPSII, CAPSIII, CAPSi, CAPSad
e CAPSad III) e podem ser implantados nos municípios com população superior a 15 mil
habitantes. A cobertura de CAPS no RS é de 1,40 unidades por 100 mil habitantes, quase
o dobro da meta do Ministério da Saúde para a pactuação no período de 2013 a 2015,
que era de 0,77 CAPS por 100 mil habitantes. As Regiões R18, R19 e R20, todas localizadas na Macrorregião Norte, possuem cobertura de regular à crítica, portanto, deverão
ter prioridade na implantação destes serviços. As Regiões R4, R15, R16 e R24, embora
apresentem índices baixos, são regiões caracterizadas por terem, em sua maioria, municípios com população abaixo de 15 mil habitantes, onde todos os municípios maiores
possuem CAPS implantados.
Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), assim como os Acompanhantes
Terapêuticos (AT), possuem importante papel no processo de desinstitucionalização de
ƵƐƵĄƌŝŽƐĚĞƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂůƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĞůŽŶŐĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŵŚŽƐƉŝƚĂŝƐƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐŽƐŽƵĚĞĐƵƐƚſĚŝĂ͘KĞƐƚĂĚŽƉŽƐƐƵŝϰϰ^Zd͕ƐĞŶĚŽĂŵĂŝŽƌŝĂůŽcalizados na R10, nos municípios de Porto Alegre e Viamão. A concentração deste tipo de
serviço na Região Metropolitana é resultado de um importante movimento da SES/RS,
ƋƵĞǀĞŵďƵƐĐĂŶĚŽĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂƌŽƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĚŽ,ŽƐƉŝƚĂůWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐŽ^ĆŽWĞĚƌŽ͘
hŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŵƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽĞĚĞŵĂŝƐſƌŐĆŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕Ġ
a situação do asilamento de pessoas com transtornos mentais em Instituições Privadas
distribuídas por todo o estado, com maior concentração no município de Cachoeira do
^Ƶů͘ƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞŵĂŶĚĂĂƌĞĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐƉĂƌĂ^ZdƐ
em seus municípios de origem, além da necessidade de articulação com dispositivos de
outras políticas e setores, como a saúde do idoso e o desenvolvimento social.
O estado possui 1.256 leitos de saúde mental incentivados em hospital geral, o
que representa um índice de 1 leito para 9.706 habitantes, enquanto o preconizado pelo
MS é de 1 leito para 23 mil habitantes. No entanto, as Regiões de Saúde R10 e R23, onde
estão localizados os municípios mais populosos do estado (Porto Alegre e Caxias do Sul)
ƉŽƐƐƵĞŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŶŽŶƷŵĞƌŽĚĞůĞŝƚŽƐĞŵŚŽƐƉŝƚĂŝƐŐĞƌĂŝƐ͘:ĄŽƐůĞŝƚŽƐĞŵŚŽƐƉŝƚĂŝƐ
especializados totalizam 741 leitos, distribuídos em seis hospitais.
ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĂŶĄůŝƐĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽƚſƉŝĐŽĚĂŵŽƌďŝŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ͕ŽZ^
é o estado brasileiro com maior índice de suicídio, apresentando praticamente o dobro
da média nacional. Embora todas as Regiões de Saúde de saúde do estado apresentem
índices maiores do que o restante do país, algumas Regiões de Saúde de saúde, principalmente aquelas localizadas na Macrorregião Vales, apresentam índices alarmantes, tanto
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de notificações (R29 e R30) e/ou internações (R28 e R30) por risco elevado de suicídio,
ƋƵĂŶƚŽĚĞſďŝƚŽƐ;ZϮϵĞZϭϵͿ͘
Em relação aos dispositivos de rede instalados nestas Regiões de Saúde, a R19
não possui nenhum CAPS implantado, podendo ter dois destes dispositivos na região.
Dos 13 municípios com critério populacional para implantação de NAAB, apenas dois os
possuem. As demais Regiões de Saúde (R28, R29 e R30) possuem índices de CAPS acima
do estabelecido pelo MS, porém todas elas possuem baixa cobertura de NAAB nos municípios elegíveis: a R28 possui apenas três (poderia ter sete), a R29 não possui nenhum
NAAB (poderia ter 3) e a R30 possui apenas dois (poderia ter 7 municípios com NAAB).
ƐŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƵƐŽĚĞĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵŵĞƚĂĚĞ
de todas as internações por transtorno mentais e comportamentais do estado. Algumas
Regiões de saúde apresentam maiores taxas de internação por esta causa, especialmente
aquelas localizadas na Macrorregião Norte (R15 e R20), por serem regiões fronteiriças do
ĞƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶŚĞĐŝĚĂŵĞŶƚĞŵĂŝƐǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐĂŽƚƌĄĨŝĐŽĚĞĞŶƚŽƌƉĞĐĞŶƚĞƐ͘ŵďŽƌĂĂZĞŐŝĆŽ
R15 possua um baixo índice de CAPS implantados (0,73 CAPS/100 mil habitantes), todos
os municípios com população acima de 15 mil habitantes possuem este dispositivo. A
região também conta com 16 equipes de NAAB; por outro lado, outros oito municípios
ƉŽĚĞƌŝĂŵŝŵƉůĂŶƚĄͲůŽƐ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ŶĆŽƉŽƐƐƵŝŶĞŶŚƵŵĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞZ͕ƉŽdendo ter duas equipes. A R20 apresenta um dos piores índices de CAPS implantados do
estado, porém, apenas dois municípios podem ter este dispositivo, uma vez que a maioƌŝĂŶĆŽƉŽƐƐƵŝƉŽƉƵůĂĕĆŽƉĂƌĂƚĂů͕ƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵW^
nesta região. Dos 24 municípios com menos de 16 mil habitantes, apenas 11 possuem
NAAB. Em relação às composições de RD, a região que não possui nenhuma equipe pode
contar com duas destas em sua Rede.
A educação permanente em saúde mental direcionada aos profissionais que
atuam na APS tem sido uma das prioridades do estado. No ano de 2015, foi iniciada uma
série de capacitações em saúde mental para médicos da APS, através do TelessaúdeRS,
onde 200 médicos foram capacitados no tema. Outros profissionais da saúde, educação,
segurança e gestores também têm sido foco de educação permanente, através da reaůŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞŵŝŶĄƌŝŽƐĞƉĂůĞƐƚƌĂƐƋƵĞĂďŽƌĚĂŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐĂƷĚĞ
mental, dentre eles, o suicídio e a violência interpessoal.
Nas CRS, têm sido realizadas diversas atividades de educação permanente, como
&ſƌƵŶƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞDĞŶƚĂůĞƉĂůĞƐƚƌĂƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĐŽŵŽƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚŽƐƵŝĐşĚŝŽ͕
ĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂůŶĂŝŶĨąŶĐŝĂĞĂĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂ͕ĐŽŶĚƵĕĆŽĞŵĂŶĞũŽĚŽƐ
momentos de crise, classificação de risco, organização da rede de saúde mental e intersetorial, processo de trabalho, etc. Eventos que prevêem metodologia participativa e de
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƐĞƌǀŝĕŽ ƚĂŵďĠŵ ĨŽƌĂŵ ĞůĞŶĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ƉĂƌĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘ĂĚĂŵƵŶŝĐşƉŝŽŵĂŶƚĠŵĂŝŶĚĂƵŵĂĂŐĞŶĚĂƉƌſƉƌŝĂĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂções e espaços de educação permanente a partir das suas especificidades.
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ZĞĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐăWĞƐƐŽĂĐŽŵĞĮĐŝġŶĐŝĂ
^ĂƷĚĞĚĂWĞƐƐŽĂĐŽŵĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ;^WͿŶŽ^h^ďƵƐĐĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂƚĞŶĕĆŽŝŶtegral à saúde dessa população, desde a APS até a reabilitação, incluindo o fornecimento
ĚĞſƌƚĞƐĞƐ͕ƉƌſƚĞƐĞƐĞŵĞŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞůŽĐŽŵŽĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘KŽďũĞƚŝǀŽĠ
promover a saúde e reabilitar as pessoas com deficiência em relação a suas capacidades
funcionais (física, auditiva, intelectual e visual).
A criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Portaria MS/
GM nº 1.060/2002) oportunizou a implantação das Redes Estaduais de Assistência à Pes-
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soa com Deficiência, em especial as ações de reabilitação, através de legislações específicas para habilitação de Serviços de Modalidade Única, ou seja, habilitados para atender
ĂƉĞŶĂƐƵŵĂĄƌĞĂĚĞĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͗ĂƵĚŝƚŝǀĂ͕ĨşƐŝĐĂ͕ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŽƵǀŝƐƵĂů͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞĂ
partir do estabelecimento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com a Deficiência –
WůĂŶŽsŝǀĞƌƐĞŵůŝŵŝƚĞ;ĞĐƌĞƚŽ&ĞĚĞƌĂůŶǑϳ͘ϲϭϮͬϮϬϭϭͿĞĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂZĞĚĞĚĞƵŝĚĂdos da Pessoa com Deficiência (Portaria MS/GM nº 793/2012), no ano de 2015 o RS conƚĂǀĂĐŽŵϴϯƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽŶĂƐĄƌĞĂƐƐƵƉƌĂĐŝƚĂĚĂƐ͘ĞƐƚĞƐ͕ϳϴƐĆŽServiços em
Modalidade Única e cinco são Centros Especializados em Reabilitação (CER). Contamos
também com três Oficinas Ortopédicas Fixas, sendo duas em serviços de Modalidade
Única e a outra em um CER. Os serviços estão distribuídos por todo o estado e, em sua
maioria, atuam como referências macrorregionais. Também integram as ações de saúde
ăƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŶŽ^h^ͬZ^ĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐƉĞƐƐŽĂƐŽƐƚŽŵŝǌĂĚĂƐĞͬŽƵĐŽŵŝŶĐŽŶƚŝŶġŶĐŝĂƵƌŝŶĄƌŝĂĞͬŽƵĨĞĐĂů͕ĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞĨƌĂůĚĂƐĚĞƐĐĂƌƚĄǀĞŝƐĞĂŽƉŽƌƚƵŶŝǌĂĕĆŽĚŽ
Tratamento Fora de Domicílio;d&Ϳ͘
O Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem por
objetivo acompanhar a implantação e fomentar as ações de atenção à saúde definidas para
ĐĂĚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƐƚĂZĞĚĞŶŽ^h^ͬZ^ĞĨŽŝĐƌŝĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ/ŶǑϱϭϬͬϮϬϭϮ͘
Os serviços especializados de reabilitação estão distribuídos pelas sete Macrorregiões de Saúde do estado. A Reabilitação AuditivaĚĞƐƚŝŶĂͲƐĞĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
dos pacientes com surdez. No RS, contamos com 11 serviços de referência para esta modalidade de reabilitação, sendo nove habilitados em Modalidade Única e dois habilitados
como CER. Também integram as ações da saúde auditiva a Triagem Auditiva Neonatal
(TAN, ou teste da orelhinha) ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵƌĞĐĠŵͲŶĂƐĐŝĚŽƐƉĂƌĂĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉƌĞĐŽĐĞĚĂ
surdez, evitando prejuízos no desenvolvimento global das crianças com este déficit sensorial. Atualmente 99 locais no estado realizam a TAN. A cobertura de TAN no RS passou de
ϭϵ͕ϯй;ϮϬϬϵͿƉĂƌĂϳϴ͕ϴй;ϮϬϭϱͿ͕ƐĞŶĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĂ>Ğŝ&ĞĚĞƌĂů
ŶǑϭϮ͘ϯϬϯĞŵϮϬϭϬƚŽƌŶŽƵŽƚĞƐƚĞŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽŶŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞƐĚŽƉĂşƐ͘
ŽŶĨŽƌŵĞƉĂŶŽƌĂŵĂĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽĂƉŽŶƚĂĚŽŶĂĂŶĄůŝƐĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞŶĂ
reabilitação auditiva uma crescente demanda de idosos, visto que a presbiacusia (perda
da audição decorrente do envelhecimento do organismo) tem alta incidência na população com mais de 60 anos. Atualmente, a fila de espera para Reabilitação Auditiva possui
mais de 7 mil pessoas (dados de maio/2016), sendo em torno de 60% de pessoas idosas.
KĂƚƵĂůĚĞƐĂĨŝŽŶĞƐƚĂĄƌĞĂĠĂƵŵĞŶƚĂƌĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉĂƌĂĂďƐŽƌǀĞƌĞƐƚĂĚĞŵĂŶĚĂ͕
cuja situação mais crítica ocorre nas Macrorregiões Centro-Oeste e Vales.
O Plano Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência identificou a
necessidade de 15 novos pontos de atenção na Reabilitação Auditiva. Destes, foram habilitados dois CER. Em 2015, encontrava-se em construção cinco CER e o município de
Encantado recebeu habilitação do Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos,
ƵŵĂǀĞǌƋƵĞũĄƉŽƐƐƵŝĞƐƉĂĕŽĨşƐŝĐŽƉĂƌĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵZ͘
A Reabilitação Física é voltada para as pessoas com comprometimento do apaƌĞůŚŽůŽĐŽŵŽƚŽƌ͕ĐŽŵŽĂŵƉƵƚĂĕƁĞƐ͕ƚƌĂƵŵĂƚŝƐŵŽƐƌĂƋƵŝͲŵĞĚƵůĂƌĞƐ͕ůĞƐƁĞƐĞŶĐĞĨĄůŝĐĂƐ
;s͕ƉĂƌĂůŝƐŝĂĐĞƌĞďƌĂů͕ƚƌĂƵŵĂĐƌąŶŝŽͲĞŶĐĞĨĄůŝĐŽͿĞƋƵĞŶĞĐĞƐsiteŵĚĞſƌƚĞƐĞƐ͕ƉƌſƚĞƐĞƐ
e meios auxiliares de locomoção (OPM). A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do
RS conta com 11 serviços para o atendimento de reabilitação física. Destes, sete foram
habilitados em Modalidade Única, quatro como CER e três como Oficinas Ortopédicas.
A Macrorregião de Saúde Metropolitana é a que possui maior capacidade instaůĂĚĂŶĂĄƌĞĂĚĂƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŵƚƌġƐ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞDŽĚĂůŝĚĂĚĞjŶŝĐĂĞ
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ĚƵĂƐKĨŝĐŝŶĂƐKƌƚŽƉĠĚŝĐĂƐ&ŝǆĂƐ͘ƐƚĞƐƐĞƌǀŝĕŽƐƐĆŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ
R4, R5, R6, R7, R8, R9 e R10. No entanto, esta Macrorregião, junto com a Macrorregião
Sul, apresenta a maior demanda reprimida, sendo que aproximadamente 1.700 pessoas
aguardam em fila de espera a primeira consulta, podendo levar até 1 ano para que ocorra o primeiro atendimento.
As Regiões de Saúde da Macrorregião de Saúde Norte são referenciadas para
ŽZ//ĚĂͲWĂƐƐŽ&ƵŶĚŽĞZ///ĚŽ,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶƚŽŶƚƀŶŝŽĚĞdĞŶĞŶƚĞWŽƌƚĞůĂ͘
Ressalta-se que tais serviços precisam atuar de forma mais integrada aos demais componentes da rede, estabelecendo-se fluxos de acesso aos serviços especializados em reaďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƐŽďƌĂŵŵƵŝƚĂƐǀĂŐĂƐƉĂƌĂĞƐƚĂƐƵďĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞŶĞƐƐĞƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͘
A Reabilitação Intelectual é destinada às pessoas com deficiência intelectual e
transtorno do espectro do autismo (TEA), bem como ao atendimento de estimulação
precoce, direcionado às crianças de zero a três anos e onze meses de idade que apresentem transtornos no seu desenvolvimento. Em 2015 foi iniciado um movimento de incentivo ao trabalho em rede, com vistas à integralidade e à co-responsabilidade do cuidado.
Até o ano de 2014 os serviços habilitados não estavam submetidos à regulação do
estado. No decorrer de 2015, foram incluídos no Sistema de Regulação do estado 34 serviços, de um total de 62 (sendo 60 serviços de modalidade única e dois CER) o que possiďŝůŝƚŽƵĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂĨŝůĂ͕ŽƚŝŵŝǌĂŶĚŽŽĂĐĞƐƐŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶĚŽŽĐƵŝĚĂĚŽĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
Os serviços de Reabilitação Intelectual estão presentes em todas as CRS, embora
o apropriado seja a existência de pelo menos um serviço por Região de Saúde, tendo em
vista a demanda reprimida existente e a crescente necessidade para atendimento nas
ĄƌĞĂƐĚŽƐdƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĚŽƐƉĞĐƚƌŽĚŽƵƚŝƐŵŽ;dͿĞĚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƉƌŝŵĞŝƌĂŝŶĨąŶĐŝĂ;ƐƚŝŵƵůĂĕĆŽWƌĞĐŽĐĞͿ͘EĞƐƚĂĄƌĞĂ͕ĂƌĞĚĞĞƐƚĄŵĂŝƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂŶĂƐZĞŐŝƁĞƐZϭ͕ZϮ͕
R14, R16, R29 e R30, onde todos os municípios têm cobertura estadual para esta ação.
EĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞŐŝƁĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂͲƐĞƵŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂŝŶƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽŶĚĞ
os maiores vazios assistenciais estão identificados na Macrorregião Metropolitana, bem
como nas Regiões R3, R12 e R27. O principal dificultador para a ampliação do acesso é
a limitação de recursos financeiros para dar conta das necessidades específicas desta
população. O Plano Estadual da Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência prevê a
ampliação da oferta nos vazios assistenciais identificados nas Regiões R3, R8, R12, R13,
R15, R16, R27 e R28. Além disso, tem-se fomentado ações de Educação Permanente,
para que as equipes estejam qualificadas e atualizadas para atender a complexidade das
demandas que chegam.
A Reabilitação Visual é destinada prioritariamente às pessoas que apresentam baixa visão e/ou cegueira. Pessoas com dioptrias (astigmatismo, presbiopia e miopia) e com
transtornos de refração também são atendidas nestes serviços. O RS possui cinco serviços
para o atendimento da Reabilitação Visual, sendo 2 em Modalidade Única e três CER.
A Reabilitação Visual encontra-se melhor estruturada nas Macrorregiões de Saúde Missioneira e Norte, onde existem três CER para atender as seguintes Regiões de
Saúde: R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19 e R20. No entanto, a articulação entre
os pontos de atenção nas Regiões R16, R17, R18 e R19, para divulgar as ações e viabilizar
ŽĨůƵǆŽĚĞĂĐĞƐƐŽƉĂƌĂĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƉĞƌĨŝůƉĂƌĂĞƐƚĂĄƌĞĂĚĞƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽƉƌĞĐŝƐĂƐĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂĚĂ͘DĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽĞŶƚƌŽͲKĞƐƚĞĠƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƉĂƌĂŽZ//ĚĞ'ŝƌƵĄ͕ŽƋƵĞ
ƉƌĞũƵĚŝĐĂĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚŽĐƵŝĚĂĚŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ͕ƉĂƌĂĂĐĞƐƐĂƌŽƐĞƌǀŝĕŽ͕ŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ
ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŐƌĂŶĚĞƐĚŝƐƚąŶĐŝĂƐ͘
ĞƐƉĞƌĂƉĂƌĂĂƉƌŽƚĞƚŝǌĂĕĆŽŽĐƵůĂƌŶŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂŶĐŽĚĞKůŚŽƐ͕ĂƉſƐĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂ͕ĞƐƚĄĞŵĐĞƌĐĂĚĞĚŽŝƐĂŶŽƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵƉƌŽďůĞŵĂĂƐĞƌƐƵƉĞƌĂĚŽ͘DĂĐƌŽƌƌĞ-

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

gião Sul possui um serviço em Pelotas, o qual, apesar de ser resolutivo, não preenche
100% das vagas.
É importante salientar que em todas as modalidades de reabilitação (auditiva, física, intelectual e visual) identificam-se dificuldades na articulação entre os demais ponƚŽƐĚĂƌĞĚĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĂW^͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƋƵĂƚƌŽĄƌĞĂƐĚĞĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕Ž
total da oferta de primeiras consultas em reabilitação em 2015 é de 21.840.
Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϭ͘KƐƚŽŵŝĂĞŝŶĐŽŶƟŶġŶĐŝĂ
^^ͬZ^ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ;ĐŽůĞƚŽƌĞƐĨĞĐĂŝƐ͕ƵƌŝŶĄƌŝŽƐĞĐƵŝĚĂĚŽƐƉĂƌĂĂƉĞůĞͿĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐŽƐƚŽŵŝǌĂĚŽƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĐŽŵƉƁĞĂƐĂĕƁĞƐĚĂ^ĂƷĚĞĚĂ
Pessoa com Deficiência a concessão administrativa de fraldas descartáveisĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ
que apresentam incontinência (Resoluções CIB/RS nº 70/2014 e nº 309/2015).
Ğ ĨŽƌŵĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ Ă ^^ͬZ^ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ Ž ĂĐĞƐƐŽ ĚŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ Ă ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐĚŽ^h^ůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐĞŵŽƵƚƌĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĂ&ĞĚĞƌĂĕĆŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽTratamento Fora de Domicílio;d&Ϳ͘ŶƚƌĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐƋƵĞŵŽƚŝǀĂŵĞƐƚĞƐĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
estão a deficiência física, doenças genéticas e malformações, que são encaminhados,
ĞŵƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂ͕ƉĂƌĂĂZĞĚĞ^ĂƌĂŚ<ƵďŝƚƐĐŚĞŬ͘
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2.4. Transversalidade da Vigilância em Saúde
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂŶĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽă^ĂƷĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂ
ŽƉĞƌĨŝůĐůĄƐƐŝĐŽĚĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽͲĂƵŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂŵĂŝƐŚşďƌŝĚĂ͕ŵĞŶŽƐ
ĞƐƚĄƚŝĐĂĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚĂŶŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽ͘EĞƐƐĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĂƐƐƵŵĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƉĠŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂĚĞƚĞĐĕĆŽŽƉŽƌƚƵŶĂĞĂƌĞƐƉŽƐƚĂăƐĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƐĞŵƐĂƷĚĞƉƷďůŝĐĂ͕ĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĚŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽ
e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse à saúde, o controle dos riscos
ambientais e a promoção em saúde pela educação.
Para a realização da detecção oportuna e a resposta às emergências de saúde
pública, diferentes instrumentos são utilizados para coleta de informações, tais como o
ĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐƉĂƌĂĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ;/s^Ϳ͕ŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞĂůĞƌƚĂƐŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐŽƐĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĞǀĞŶƚŽƐĐůŝŵĄƚŝĐŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐ
e o Disque Vigilância 150. O CIEVS integra-se a uma rede de informações nacional e
internacional visando a detecção e resposta aos Eventos de Saúde Pública (ESP). Estes
eventos são situações que podem constituir potencial ameaça à saúde pública, como a
ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no
ƉĂĚƌĆŽĐůşŶŝĐŽͲĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽĚĂƐĚŽĞŶĕĂƐĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞĚŝƐseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade,
bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. No RS existem
dois CIEVS, um municipal (CIEVS/Porto Alegre) e outro estadual (CIEVS/RS).
KŝƐƋƵĞsŝŐŝůąŶĐŝĂϭϱϬĠƵŵƐĞƌǀŝĕŽĚĞƉůĂŶƚĆŽƋƵĞƌĞĐĞďĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĚƷǀŝdas da comunidade e dos profissionais de saúde em geral, prestando atendimento aos
técnicos de serviços públicos e privados que necessitam de orientação quanto a medidas
de controle, conduta ou para notificação de doenças e agravos. É uma das portas de enƚƌĂĚĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͘
A ocorrência de eventos de interesse à saúde, como surtos ou epidemias, tamďĠŵĠŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐĚĂĚŽƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͕ĐƵũĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐŝƐtemas como o SINAN permite identificar alterações do padrão de comportamento dos
agravos ao longo do tempo, bem como o surgimento de algum agravo ou doença inespeƌĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͘
WĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ Ž ĂĚŽĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ Ă ǀŝŐŝůąŶĐŝĂ ƚĞŵ ƐĞ ƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽ Ğŵ
identificar os possíveis riscos decorrentes da interação das populações com o meio ambiente, lançando estratégias de detecção, prevenção e controle de determinantes e conĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĂƷĚĞͲĚŽĞŶĕĂ͕ ŝŶƚĞƌǀŝŶĚŽ ƐŽďƌĞ Ă ƉŽƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĄŐƵĂ ƉĂƌĂ
consumo humano, qualidade do ar, contaminações do solo, contaminantes químicos, em
ĞƐƉĞĐŝĂůŽƐĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐƌŝƐĐŽƐĂĚǀŝŶĚŽƐĚŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐ͕ĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĞĚŽƐ
processos do trabalho.
Cita-se, como exemplo, a existência do Sub Programa Estadual de Melhoria da
Qualidade da Água do PROSAN/RS que atendeu 13 municípios gaúchos, devido às suas esƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞƐ͕ĞŵϮϬϭϱ͘YƵĂŶƚŽăƐŝŶƐƉĞĕƁĞƐƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐŶŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
Água e Soluções Alternativas Coletivas , neste mesmo ano, foram realizadas 101 inspeções.
EĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŽŶĚĞĂĄŐƵĂŶĆŽĠƚƌĂƚĂĚĂ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŵͲƐĞƌŝƐĐŽƐĚĞƐƵƌƚŽĚĞ
ĚŽĞŶĕĂƐĚĞǀĞŝĐƵůĂĕĆŽŚşĚƌŝĐĂ͘W^ƉŽĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽͲƐĞĂŽWƌŽŐƌĂŵĂsŝŐŝůąŶcia da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA), de forma que a distribuição do hipoclorito 2,5% seja mais efetiva no RS.
A frequência e intensidade de eventos ambientais adversos à saúde, como os
ĞǀĞŶƚŽƐĐůŝŵĄƚŝĐŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐ;ĐŚƵǀĂƐŝŶƚĞŶƐĂƐ͕ǀĞŶĚĂǀĂŝƐ͕ƋƵĞĚĂĚĞŐƌĂŶŝǌŽĞĞƐƚŝĂŐĞŵͿ͕

127

128

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

têm resultado na ocorrência de desastres em municípios de todas as regiões do estado e
ũƵƐƚŝĨŝĐĂŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽ^h^ƉĂƌĂĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐƌŝƐĐŽƐăƐĂƷĚĞĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƚĞƐĞǀĞŶtos. O Plano de Contingência Estadual de Saúde para Desastres prevê a existência de referências em todas as esferas (local, municipal, regional, estadual), protocolos para as ações
de saúde e Comitês Operativos de Emergência (COE) estadual, regionais e municipais.
ǀŝŐŝůąŶĐŝĂĚĞĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĂŶŝŵĂŝƐƉĞĕŽŶŚĞŶƚŽƐ
;ƐĞƌƉĞŶƚĞƐ͕ ĞƐĐŽƌƉŝƁĞƐ͕ ĂƌĂŶŚĂƐ͕ ŚŝŵĞŶſƉƚĞƌŽƐ Ğ ůĞƉŝĚſƉƚĞƌŽƐͿ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ
desenvolver ações de prevenção e/ou de redução da morbimortalidade na ocorrência
ĚĞĂĐŝĚĞŶƚĞƐ͘ĞƐĞŶǀŽůǀĞĂĕƁĞƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐĐŽŵŽĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐdŽǆŝĐŽůſŐŝĐĂƐ
;/dͿ͕ĚĂ&WW^͕ŶĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽăƉŽƉƵůĂĕĆŽĞĂŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂƐĂƷĚĞƋƵĂŶƚŽĂŽƐƉƌŽcedimentos quando da ocorrência de acidentes.
Os soros antiveneno são distribuídos à rede hospitalar de referência de acordo
ĐŽŵĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐĄƌĞĂƐĐŽŵƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƐĞƐƉĠĐŝĞƐ͕ƐĂǌŽŶĂůŝĚĂĚĞĞŝŶĐŝdência dos acidentes, otimizando as ações de resposta, o planejamento das ações desenǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞŵƐĂƷĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŝŶĨŽƌŵĂções para a comunidade sobre cuidados para prevenir acidentes e os primeiros socorros
ăƐǀşƚŝŵĂƐ͘KƐĞƌǀŝĕŽĞƐƚĄƉůĂŶĞũĂĚŽƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌƚŽĚŽŽĞƐƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ͘
Os riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias
de interesse à saúde são o foco de atuação da vigilância sanitária (VISA), com suas responsabilidades pactuadas entre os três entes federados. No Rio Grande do Sul, a Resolução CIB/RS nº 250/2007 determina as competências para a realização das ações de
VISA. Reconhecendo-se a vulnerabilidade dos cidadãos nas relações de consumo, são
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĕƁĞƐƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƌŝƐĐŽƐĂŶŝƚĄƌŝŽŶĂƉƌĞƐtação de serviços e tecnologias relacionados à saúde, bem como na cadeia produtiva e
comercialização de alimentos, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a
saúde, cosméticos e saneantes.
Nesta perspectiva, o recebimento, encaminhamento e a averiguação de denúncias, bem como o monitoramento e investigação de queixas técnicas, incidentes e eventos
ĂĚǀĞƌƐŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞŵsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ;EKd/s/^Ϳ͕
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵĂĂĕĆŽŽƉŽƌƚƵŶĂƋƵĂŶĚŽĚĂĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐ͘EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϱ͕
50% das queixas técnicas de medicamentos produzidos por indústrias farmacêuticas, farmoquímicas, importadoras de medicamentos e fracionadoras de insumos no RS foram
investigadas, e esforços devem ser empreendidos para o aumento deste percentual.
Cita-se, também, a instituição da Ação Permanente de Avaliação da Imagem MaŵŽŐƌĄĨŝĐĂƉŽƌ&ĂŶƚŽŵĂ;W/D&Z^Ϳ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽƐĂŶŝƚĄƌŝĂƋƵĞĨŽƌŶĞĐĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƐŽďƌĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĞǆĂŵĞƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐŶŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
ĞƉƌŝǀĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƚĞƐƚĞƐĚĞĨĂŶƚŽŵĂƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ;simuladores radiográficos de
mama) equivalentes ao adotado pelo Colégio Americano de Radiologia (ACR). No ano de
ϮϬϭϰĂƐĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĚĂƐŝŵĂŐĞŶƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐĂƐŶĂW/D&Z^ĂƚŝŶŐŝƌĂŵϱϭ͕ϴй͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĂƚƵĂĕĆŽĚĂs/^ŶĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞĐąŶĐĞƌĚĞŵĂŵĂŶŽĞƐƚĂĚŽ͘
Outra ação relevante, iniciada no ano de 2015, compreende a implantação e implementação do sistema informatizado VGS – Sistema de Controle Geral do Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos – que possibilita a inclusão, manutenção e verificação de
dados dos serviços de hemoterapia do RS, como doações e transfusões, para o controle
ĚĂsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽŽŶͲůŝŶĞ͕ĂůĠŵĚĂĨƵŶĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌ
as doações no estado, pois é um meio utilizado pelos serviços de hemoterapia para consultar a lista dos doadores inaptos.
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ǀŝŐŝůąŶĐŝĂƐĂŶŝƚĄƌŝĂ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĐŽŵŽĂĕĆŽƚşƉŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽ͕ƉŽƐƐƵŝĂƉƌĞƌƌŽŐĂtiva de restringir o direito privado em prol do interesse coletivo, em nome da proteção
a saúde da população, o que lhe confere o poder de policia, não podendo, deste modo,
ser terceirizada. O desafio consiste na descentralização das ações de VISA, mantendo reĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐĞĞŵŶƷŵĞƌŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐ͕
principalmente em pequenos municípios, além do acompanhamento da velocidade de
surgimento de novos produtos e serviços relacionados direta ou indiretamente à saúde,
ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͘  ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
Informação em VISA no estado e municípios é crucial para a efetivação deste processo.
ƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞŚĄďŝƚŽƐƐĂƵĚĄǀĞŝƐĞĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ajudam na prevenção de doenças. Neste sentido a SES/RS desenvolve o Projeto Pequenos Vigilantes, o Projeto Planetinha Saúde, o Programa Academia da Saúde (em janeiro
ĚĞϮϬϭϲ͕ϯϴϴƉſůŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĞŵϮϴϰŵƵŶŝĐşƉŝŽƐͿĞŽProjeto Vida no Trânsito.
2.4.1. Integração da Atenção Primária a Saúde com a Vigilância em Saúde
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞĞĂW^ĠĐŽŶĚŝĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƉĂƌĂĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞĚŽĐƵŝĚĂĚŽƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĂƐZ^͘ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůƉĂƌĂĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞƐƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
identificar os aspectos relacionados aos determinantes e condicionantes da saúde preƐĞŶƚĞƐĞŵƵŵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽ͕ĄƌĞĂƐƐƵũĞŝƚĂƐăŝŶƵŶĚĂĕĆŽ͕ĞƐĐĂƐƐĞǌ
ĚĞĄŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
ůĠŵĚĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂŵͲƐĞŽƵƚƌĂƐĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĂŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌĐĞƌŝĂĞŶƚƌĞĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞĂW^͘hŵĂĚĞůĂƐƐĞĚĄĂƚƌĂǀĠƐĚŽ
Programa Nacional de Imunizações (PNI) que a APS executa as ações de vacinação, englobando a educação em saúde, a busca ativa de faltosos e o acompanhamento de possíveis
eventos adversos.
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) caracteriza-se como protagonista no
controle de doenças como a Difteria, Coqueluche, Tétano Acidental, Hepatite B, MeninŐŝƚĞƐ͕ &ĞďƌĞ ŵĂƌĞůĂ͕ ĨŽƌŵĂƐ ŐƌĂǀĞƐ ĚĂ dƵďĞƌĐƵůŽƐĞ͕ ^ĂƌĂŵƉŽ Ğ ĂǆƵŵďĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
na manutenção da eliminação da Poliomielite e Rubéola e na erradicação da Varíola.
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽĨĞƌĞĐĞϰϰŝŵƵŶŽďŝŽůſŐŝĐŽƐĞŶƚƌĞǀĂĐŝŶĂƐ͕ƐŽƌŽƐĞŝŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶĂƐ͘ƐĠƌŝĞ
ŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĞϮϬϭϬĂϮϬϭϰĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂǀĂĐŝŶĂů͕ƐĞŐƵŶĚŽŝŵƵŶŽďŝŽůſŐŝĐŽ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
no Quadro 26.
Quadro 26. Percentual de Cobertura Vacinal, por imunobiológico, RS, 2010 a 2014.
Vacina

Meta

2010

2011

2012

2013

2014

Influenza

80%

75,59

79,91

89,24

93,24

86,42

BCG (dose única)

90%

96,44

101,20

101,24

110,93

105,13

Pentavalente/Tetravalente (3ª dose)

95%

92,07

94,66

85,59

101,01

94,82

Poliomielite (3ª dose)

95%

92,34

95,07

89,59

100,28

95,44

VORH (2ª dose)

90%

82,18

84,06

83,97

92,09

93,47

Tríplice Viral (1ª dose)

95%

93,63

93,87

91,61

105,65

107,74

100%

29,78

34,84

49,17

62,55

56,22

&ĞďƌĞŵĂƌĞůĂ;ϭǐĚŽƐĞͿ
&ŽŶƚĞ͗dEdͬd^h^
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130
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Os Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), mesmo não senĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂW^͕ƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵĐŽŵŽƵŵĂĂĕĆŽƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ
nas RAS. Os CRIEs são constituídos de infraestrutura e logística diferenciadas com a fiŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽĨĞƌƚĂƌ ŝŵƵŶŽďŝŽůſŐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĐůşŶŝĐĂƐ
especiais, como imunodepressão congênita ou adquirida, agravos que apresentam alta
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽƵĂŝŶĚĂĂƉſƐĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĞǀĞŶƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐăƐǀĂĐŝŶĂƐĚĞƌŽƚŝŶĂĐŽŵŽ
as reações alérgicas a determinados componentes. Existem dois CRIE no RS, o CRIE do
Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas que atende à população da capital e o CRIE
ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶŽ,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶĂƚſƌŝŽWĂƌƚĞŶŽŶƉƌĞƐƚĂĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂƚŽĚŽŽĞƐƚĂĚŽ͘
ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐŝŵƵŶŽďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ĂĐŽŶũƵŐĂĕĆŽĚĞǀĂĐŝŶĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂ
ampliação de grupos alvos são ações que caracterizam a melhoria do PNI, sobretudo nos
últimos 10 anos. O desafio é alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais em regiões
que ainda não atingiram bons resultados. Como ações sugeridas, estão a manutenção de
Campanhas de Multivacinação para atualização da vacinação de rotina e a intensificação
ĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽZĄƉŝĚŽĚĞŽďĞƌƚƵƌĂƐsĂĐŝŶĂŝƐ͘
Outra ação relevante deve se dar através do Programa de Controle da TubercuůŽƐĞ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ
Tratamento Diretamente Observado (TDO) são funções importantes da APS. No RS, a
aproximação deste Programa com a APS ainda é inicial. Dados dos últimos cinco anos
apontam para uma média de 15% de abandono de tratamento entre os casos novos,
ƐĞŶĚŽƋƵĞĂŵĞƚĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůŽD^ĠĚĞϱй͕ƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞŶŽąŵďŝƚŽĚĂW^ĂĨŝŵĚĞƐƵƉĞƌĂƌŽƐĚĞƐĂĨŝŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
O Programa de Hepatites, que também atua de forma integrada com a APS, vem
ďƵƐĐĂŶĚŽĂŵƉůŝĂƌŽĂĐĞƐƐŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞƐƐĂĚŽĞŶĕĂ͕ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŶŽ
sentido de implantar em pelo menos uma unidade de saúde de cada município as testaŐĞŶƐƌĄƉŝĚĂƐĚĂƐ,ĞƉĂƚŝƚĞƐĞ͘ƚĠŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ϯϳϵŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƌĞĂůŝǌĂŵĂƐƚĞƐƚĂŐĞŶƐ
ƌĄƉŝĚĂƐƉĂƌĂĂƐ,ĞƉĂƚŝƚĞƐĞ͘ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂW^ĠĐƌƵĐŝĂůƉĂƌĂĂ
ĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽĞĚŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞƐƐĞĂŐƌĂǀŽ͘
KƵƚƌĂŝŶƚĞƌůŽĐƵĕĆŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶƚƌĞW^ĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ƐƚĂĚƵĂůĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĚĂsŝŽůġŶĐŝĂ/ŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĞƵƚŽƉƌŽǀŽĐĂĚĂ͘ŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐƉƌŽǀĠŵĚĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂ͕ĨĂƚŽƋƵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂĂƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĚŽƐ
profissionais da APS em identificar as situações de violência no cotidiano de trabalho. É
possível perceber que, mesmo que a APS possua maior número de unidades de saúde do
ƋƵĞĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂ͕ŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂĠŵĞŶŽƐ
ĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽŶŽŶşǀĞůƉƌŝŵĄƌŝŽĚĂĂƚĞŶĕĆŽ;YƵĂĚƌŽϮϳͿ͘
YƵĂĚƌŽϮϳ͘EƷŵĞƌŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐŶŽƟĮĐĂĚŽƌĂƐĚĞsŝŽůġŶĐŝĂ
/ŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĞƵƚŽƉƌŽǀŽĐĂĚĂĞŶƷŵĞƌŽĚĞŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐ
realizadas, por nível de atenção à saúde, RS, 2015.
Níveis de Atenção

Nº de unidades
notificadoras

Nº de
notificações

WƌŝŵĄƌŝĂ

758

4.147

^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂ

192

4.151

dĞƌĐŝĄƌŝĂ

179

9.856

Total

1129

18.154

&ŽŶƚĞ͗^ŝŶĂŶͬs^ͬ^^ͲZ^ͲĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϭͬϬϱͬϮϬϭϲ
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ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽƐĐĂƐŽƐĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂĂƚĞŶĚŝĚŽƐŶĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂŶĆŽƐĆŽĞǀĞŶƚŽƐƉŽŶƚƵĂŝƐ͕ŵĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵƵŵŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐ͕
ĞƐƚĞƐĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐŶĂĂƚĞŶĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂ͘ƐƉĞƌĂͲƐĞƋƵĞŽƐĐĂƐŽƐƐĞũĂŵĂĐŽůŚŝĚŽƐ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĞůĂW^ƉĂƌĂƐĞƌǀŝĕŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂdos da rede de atenção, de modo que não evoluam para formas mais graves.
hŵĂŝŶƚĞƌĨĂĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĚĂĚŽƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐŶŽ
^/EE͘W^ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞƐƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐ
&ŝĐŚĂƐĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽĚĂƐŽĞŶĕĂƐĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂ;EͿ͘
K^/EEĞƐƚĄĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚŽĞƐƚĂĚŽ͕ĐŽŵƉĞƚŝŶĚŽ
à SES capacitar os trabalhadores da rede municipal para o uso dos diferentes sistemas
que o compõem: SINAN-net, SINAN online e SINAN Influenza web. A fim de sensibilizar
ŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐĂƐŽƐŶŽ^/EE͕ĚĞƐƚĂĐĂͲƐĞŽ
ƉĂƉĞůĚŽƐEƷĐůĞŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ;EhZs^Ϳ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐŶĂƐZ^͕ŽƐ
quais podem desenvolver interface direta com os municípios e com as equipes da APS.
sŝŐŝůąŶĐŝĂĞĂW^ĨĂǌĞŵŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞAedes aegypti, instituído como Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) e, atualmente, ampliado
ƚĂŵďĠŵƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽŝŬĂsşƌƵƐĞŚŝŬƵŶŐƵŶǇĂ͘KŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
educativas de prevenção e promoção, bem como o tratamento dos agravos relacionados
à presença do vetor estão nas atribuições da APS. A integração entre as equipes de saúde
ĚĂĨĂŵşůŝĂĞĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůƌĞĨůĞƚŝƌĄŶĂŵĞůŚŽƌŝĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƋƵĞ
avaliam e monitoram o vetor.
ůĠŵĚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ĞǆŝƐƚĞŵŽƵƚƌĂƐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ
Saúde que têm relação com a APS, como o Programa Nacional de Controle do Tabagismo,
cujo objetivo é o de reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco; para tanto os profissionais da APS
realizam ações educativas, de comunicação e de atenção à saúde.
2.4.2. Integração com a vigilância em saúde nas ações especializadas
O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi instituído pela Portaria MS nº
529/2013 e regulamentado pela RDC nº 36/2013. O Núcleo de Saúde do Paciente/DVS/
s^ͬ^^ͬZ^ƌĞĂůŝǌĂŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐŐƌĂǀĞƐĞſďŝƚŽƐĞĂĚŽƚĂ
ŵĞĚŝĚĂƐ ƉĂƌĂ ĞŶĨƌĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĞ ƐƵĂ
competência. Os indicadores monitorados são: eventos graves (procedimentos cirúrgicos
em local errado, procedimentos cirúrgico do lado errado do corpo do paciente, procedimento cirúrgico no paciente errado, retenção de corpo estranho dentro de pacientes
ĂƉſƐĐŝƌƵƌŐŝĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƌƌĂĚĂĚĞŐĂƐĞƐĂŽƉĂĐŝĞŶƚĞĞŽƵƚƌŽƐͿĞſďŝƚŽƐ͘EŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞŵsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ;EKd/s/^ͿĞƐƚĆŽĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐϳϲƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷde do RS. Destes, 23 serviços localizados nas Regiões de Saúde R1, R8, R10, R20, R23,
R24, R25 e R26, notificam regularmente incidentes e eventos adversos.
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que deveria existir em todos os hospitais, elabora o Programa de Controle de Infecções Hospitalares para o desenǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐŵşŶŝŵĂƐĂƐĞƌĞŵĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăƌĞĚƵĕĆŽŵĄǆŝŵĂĚĂŝŶĐŝdência e a gravidade das infecções hospitalares. A Coordenação Estadual de Controle de
/ŶĨĞĐĕĆŽͬs^ͬs^ͬ^^ͬZ^ŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐŝŶĨĞĐĕƁĞƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐĞŵhd/͕ŝŶĨĞĐĕƁĞƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐ
de corrente sanguínea, infecções em partos cirúrgicos, infecções relacionadas à assistênĐŝĂăƐĂƷĚĞĞĂƐŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĞƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŽƐĂŶƚŝďŝſƚŝĐŽƐ͘^ĂůŝĞŶƚĂͲƐĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽƐ
estabelecimentos de saúde notificarem os casos de infecções e resistência antimicrobiana.
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Os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE) são unidades operacionais resƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ
hospitalar, criados pela Portaria GM/MS nº 2.529/2004 e têm como objetivo a detecção,
a notificação e a investigação dos agravos constantes na Portaria MS/GM nº 204/2016. O
ĞƐƚĂĚŽƉŽƐƐƵŝϭϭE,͗,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽ>ƵĐĂƐĚĂWhĞ,ŽƐƉŝƚĂůEŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂĚĂŽŶĐĞŝĕĆŽ
;WŽƌƚŽůĞŐƌĞͿ͕,ŽƐƉŝƚĂůEŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂĚĂƐ'ƌĂĕĂƐ;ĂŶŽĂƐͿ͕^ĂŶƚĂĐĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ
ĚĞ WĞůŽƚĂƐ ;WĞůŽƚĂƐͿ͕ ^ĂŶƚĂ ĂƐĂ ĚĞ DŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂ ĚĞ ZŝŽ 'ƌĂŶĚĞ ;ZŝŽ 'ƌĂŶĚĞͿ͕ ,ŽƐƉŝƚĂů
hŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ;^ĂŶƚĂDĂƌŝĂͿ͕,ŽƐƉŝƚĂůEŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂĚĂWŽŵƉĠŝĂ;ĂǆŝĂƐ
ĚŽ^ƵůͿ͕,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽsŝĐĞŶƚĞĚĞWĂƵůŽ;WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽͿ͕^ĂŶƚĂĂƐĂĚĞDŝƐĞƌŝĐſƌĚŝĂĚĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂ;hƌƵŐƵĂŝĂŶĂͿ͕,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶƚĂƌƵǌ;^ĂŶƚĂƌƵǌĚŽ^ƵůͿĞ,ŽƐƉŝƚĂůsŝĚĂĞ^ĂƷĚĞ
(Santa Rosa). Constata-se aumento significativo do número de notificações realizadas pelos NHE ao longo dos anos (3.504 notificações em 2007 e 11.140 notificações em 2015).
ŝǀŝƐĆŽĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌͬs^ͬ^^ͬZ^ĐŽŽƌĚĞŶĂĂWŽůşƚŝĐĂ
Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que visa garantir a atenção integral
à saúde do trabalhador, através da implantação de um serviço especializado na atenção
ƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂ Ğŵ ĐĂĚĂ ZĞŐŝĆŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ͘ ƐƚĞ ƉĂƉĞů Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽƐ Centros Regionais
de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que compõem a Rede Nacional de
Atenção à Saúde do Trabalhador (RENAST) e pelas Unidades Especializadas Regionais
em Saúde do Trabalhador (UREST). Os CEREST realizam ações de prevenção, promoção,
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂŶŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶdente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de trabalho.
Atualmente, a rede de referência em Saúde do Trabalhador possui 14 serviços
regionais (CEREST Porto Alegre, CEREST Macro Norte/Palmeira das Missões, CEREST
&ƌŽŶƚĞŝƌĂͬ^ĂŶƚĂZŽƐĂ͕Z^dDĂĐƌŽDŝƐƐŝŽŶĞŝƌĂͬ/ũƵş͕Z^d&ƌŽŶƚĞŝƌĂKĞƐƚĞͬůĞŐƌĞƚĞ͕
CEREST Centro/Santa Maria, CEREST Macro Sul/Pelotas, CEREST Vales/ Santa Cruz do Sul,
Z^d EŽƌŽĞƐƚĞͬWĂƐƐŽ &ƵŶĚŽ͕ Z^d ^ĞƌƌĂͬĂǆŝĂƐ ĚŽ ^Ƶů͕ Z^d ůƚŽ hƌƵŐƵĂŝͬƌĞĐŚŝŵ͕Z^dsĂůĞĚŽƐ^ŝŶŽƐͬĂŶŽĂƐ͕hZ^d'ƌĂǀĂƚĂş͕hZ^dŵĞƚŝƐƚĂĚŽ^ƵůͿĞƵŵĞƐƚĂĚƵĂů͘ŵĞŶŽƌhZ^dĠĂĚĞŵĞƚŝƐƚĂĚŽ^Ƶů͕ƋƵĞĨŽŝŝŵƉůĂŶƚĂĚĂĚĞǀŝĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŐĂƌŝŵƉŽ͕ŽŶĚĞŚĄŵĂŝƐĚĞϮϬϬĐĂƐŽƐĚĞƉŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐĞ͘hŵĚŽƐŝŶĚŝĐĂdores acompanhados pela saúde do trabalhador é o número de notificações de agravos
relacionados ao trabalho, registrados nos sistemas SINAN e SIST/RINA (Quadro 28).
YƵĂĚƌŽϮϴ͘EƷŵĞƌŽĚĞŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐĚĞĂŐƌĂǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽ
registrados no SINAN e no SIST/RINA, por sexo, RS, 2010 a 2015.
Sexo
Acidentes
Doenças

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

&ĞŵŝŶŝŶŽ

7.702

9.305

11.295

13.649

14.279

13.302

69.532

Masculino

21.558

26.147

29.445

32.748

31.003

29.147

170.048

&ĞŵŝŶŝŶŽ

1.075

1.247

1.219

2.319

2.241

1.383

9.484

Masculino

764

1.018

1.025

2.021

1.695

1.013

7.536

&ŽŶƚĞ͗WŽůşƟĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĂ^ĂƷĚĞĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌͬs^ͬ^^ͬZ^

No Brasil foram definidos, em cada unidade federada, sítios sentinelas de atuação
ĚĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂĚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ͕ƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ^şŶĚƌŽŵĞƐ
'ƌŝƉĂŝƐ;^'ͿŶŽƐƉƌŽŶƚŽͲĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞĚĞ^şŶĚƌŽŵĞƐZĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂŐƵĚĂ'ƌĂǀĞ;^Z'Ϳ
ĞŵhŶŝĚĂĚĞƐĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ͘EŽZ^ƚĞŵŽƐϭϭUnidades Sentinelas de Síndromes
Gripais͕ƋƵĞĨĂǌĞŵǀŝŐŝůąŶĐŝĂƚĂŶƚŽĚĞ^'ĐŽŵŽĚĞ^Z'͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ƋƵĂƚƌŽĞŵWŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ƚƌġƐĞŵWĞůŽƚĂƐ͕ƚƌġƐĞŵĂǆŝĂƐĚŽ^ƵůĞƵŵĂĞŵhƌƵŐƵĂŝĂŶĂĞ
ĐƵũŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽĠĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐǀşƌƵƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽŶŽĞƐƚĂĚŽ͕
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além de permitir o monitoramento da demanda de atendimentos por SG. Este sistema
ĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĨŽŝŶŽƌŵĂƚŝǌĂĚŽƉĞůĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭϴϯͬϮϬϭϰ͘ǀŝŐŝůąŶĐŝĂŽƉŽƌƚƵŶĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĄƉŝĚĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĐĞƉĂƐĚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞƚġŵƉŽƚĞŶĐŝĂůĚĞ
causar epidemias ou pandemias. Por auxiliarem na identificação das cepas de influenza
mais prevalentes no ano, também contribuem para a definição da composição da vacina
para o hemisfério sul.
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Ϯ͘ϱ͘ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƟĐĂ
ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ;&ͿĠƵŵĂƉŽůşƚŝĐĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŶĂƐZ^͕ĂƚƵĂŶĚŽĚĞ
forma articulada e integrada com os demais programas e serviços de saúde na promoção, proteção e recuperação da saúde, como estabelece a Política Nacional de AssistênĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ;ZĞƐŽůƵĕĆŽE^ŶΣϯϯϴͬϮϬϬϰͿ͘
KĞůĞŶĐŽĚĞŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚŽ^h^ĠĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĞůĂZĞůĂĕĆŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞDĞdicamentos Essenciais (RENAME), documento orientador para a gestão dos medicamentos em todos os níveis de atenção e que deve ser revisto a cada dois anos para atender
as linhas de cuidado na sua integralidade. Cabe à Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias (CONITEC) definir critérios técnicos para incorporação ou exclusão de itens.
A organização do acesso, estabelecimento de responsabilidades e o financiamenƚŽĚĂ&ƐĞĚĆŽĂƉĂƌƚŝƌĚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƚƌġƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͗ĄƐŝĐŽ͕ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͘KĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂ&ĠƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞŽĞƋƵŝůşďƌŝŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
entre os entes, as pactuações em CIT e CIB e o nível de atenção a ser atendido (Portaria
GM/MS n° 204/2007) (Quadro 29).
YƵĂĚƌŽϮϵ͘KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂ&ŶŽ^h^͕ƉŽƌďůŽĐŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘
Componente
da AF

Medicamentos /
Necessidades de Saúde

BÁSICO

Medicamentos
ĄƐŝĐŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐ͕
ĨŝƚŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐ͕ŵĂƚƌŝǌĞƐ
ŚŽŵĞŽƉĄƚŝĐĂƐĞ
tinturas-mães conforme
&Ăƌŵ͘,ŽŵĞŽƉ͘ϯǐĞĚ͘

MS: R$ 5,10
SES: R$ 2,36
SMS: R$ 2,36
(mínimo)

Insulinas

MS – compra
centralizada

Contraceptivos

MS – compra
centralizada

MS –
aquisição
SES –
programação
e distribuição

Tratamentos de
doenças de perfil
endêmico, de
abrangência nacional:
DST/Aids, Hanseníase,
Tuberculose, Meningite,
ſůĞƌĂ͕>ĞŝƐŚŵĂŶŝŽƐĞ͕
Teníase/ Cisticercose,
Coqueluche e Difteria.

MS – não
eliminando o
cofinanciamento
estadual e/
ou municipal,
conforme
pactuação em CIT/
CIB.

MS –
aquisição
parcial
SES –
aquisição
parcial,
programação
e distribuição

hDΎΎ
SAE ***
&ĂƌŵĄĐŝĂƐ
Municipais /
h^

MS –
aquisição
parcial
SES –
aquisição
parcial,
programação
e distribuição

&ĂƌŵĄĐŝĂƐ
Municipais /
h^

Portaria
1555/2013
CIB 645/2013

ESTRATÉGICO

Financiamento:
R$ habitante/ano

Tratamento de
doenças raras, de baixa
MS prevalência ou de uso
cofinanciamento e
ESPECIALIZADO crônico prolongado
ĐŽŵĂůƚŽĐƵƐƚŽƵŶŝƚĄƌŝŽ͕ aquisição parcial
Portaria
cujas linhas de cuidado
SES 1554/2013
estão definidas em
cofinanciamento e
Protocolos Clínicos e
aquisição parcial
Diretrizes Terapêuticas
(PCDT)
ΎhŶŝĚĂĚĞĄƐŝĐĂĚĞ^ĂƷĚĞ
ΎΎhŶŝĚĂĚĞƐŝƐƉĞŶƐĂĚŽƌĂƐĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
*** Serviços de Atendimento Especializado
&ŽŶƚĞ͗W&ͬ^^ͬZ^

Logística
Municípios
-seleção,
programação,
aquisição,
distribuição e
dispensação

Dispensação

&ĂƌŵĄĐŝĂƐ
Municipais /
h^Ύ

EŽZ^͕ŽƌĞĐƵƌƐŽƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞĚŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽĚĂ&;&ͿĠĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ͕
ĨŝĐĂŶĚŽŽƐϰϵϳŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞĚŝƐƉĞŶƐĂĕĆŽĚŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
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(Anexo I da RENAME). Até 15% da contrapartida estadual e municipal pode ser utilizaĚŽƉĂƌĂĂĕƁĞƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĂƐĨĂƌŵĄĐŝĂƐĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĨĂƌŵĂĐġƵƚŝĐŽƐ͕
ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂWŽƌƚĂƌŝĂD^ŶΣϭ͘ϱϱϱͬϮϬϭϯ͘EŽąŵďŝƚŽĚĂSaúde
Prisional foi estabelecido um incentivo financeiro a municípios com unidades prisionais
(Portaria nº 2.765/2014). No caso de Calamidades Públicas (Portaria nº 2.365/2012) são
disponibilizados medicamentos e insumos estratégicos pelo Ministério da Saúde às populações atingidas por desastres de origem natural associados a chuvas, ventos e granizo.
WĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐĚŽĞŶĕĂƐĚĞƉĞƌĨŝůĞŶĚġŵŝĐŽĞŽƵƚƌĂƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕
ŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ;^&ͿŶŽZ^ĚŝƐƚƌŝďƵŝŵĞĚŝĐĂͲ
mentos de compra centralizada pelo MS para atender a todas as Regiões de Saúde de
ĨŽƌŵĂĂƌƚŝĐƵůĂĚĂĐŽŵŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
KĂĐĞƐƐŽĂŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĚĂ&;ŶĞǆŽ///ĚĂ
ZEDͿŽĐŽƌƌĞĚĞĨŽƌŵĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂĞĂƚĞŶĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷͲ
ďůŝĐŽƐĞƉƌŝǀĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŐƌĂů͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐůŝŶŚĂƐĚĞĐƵŝĚĂĚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽƐ
WƌŽƚŽĐŽůŽƐ ůşŶŝĐŽƐ Ğ ŝƌĞƚƌŝǌĞƐ dĞƌĂƉġƵƚŝĐĂƐ͘  ŐĞƐƚĆŽ ƐĞ ĚĄ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ;DͿ͕ƋƵĞŝŶƚĞƌůŝŐĂŽƐϱϬϵſƌŐĆŽƐĚŝƐƉĞŶƐĂͲ
ĚŽƌĞƐ;ĨĂƌŵĄĐŝĂƐĞĐĞŶƚƌŽƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂͿĐŽŵĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂů͘KDƉŽƐƐƵŝŝŶƚĞƌĨĂĐĞ
ĐŽŵ Ž ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŵďƵůĂƚŽƌŝĂů ;^/ͬ^h^Ϳ ƉĂƌĂ ĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ WƐ Ğ
com o Sistema Nacional de Informação de Mortalidade (SIM) para encerrar os tratamenƚŽƐĞŵĐĂƐŽƐĚĞſďŝƚŽƐ͘
A aquisição e distribuição aos municípios é de responsabilidade da SES/RS, a
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĞĂĚŝƐƉĞŶƐĂĕĆŽŽĐŽƌƌĞŵŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽŽ
ĂĐĞƐƐŽŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ͘ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞƋƵĞƌƵŵƐŝƐƚĞŵĂůŽŐşƐƚŝĐŽĐŽŵƉůĞǆŽƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŵƷůƚŝƉůŽƐĂƚŽƌĞƐ;&ŝŐƵƌĂϰϰͿ͘
Figura 44. Fluxo de acesso aos medicamentos Especializados e Especiais no RS.

&ŽŶƚĞ͗W&ͬ^^ͬZ^

ĞĨŽƌŵĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕Ă^^ͬZ^ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĞĨſƌŵƵůĂƐŶƵƚƌŝͲ
cionais, organizados na Relação Estadual de Medicamentos Especiais, para o tratamento de doenças prevalentes regionalmente não contempladas nos PDCT.
ƐƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĞŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƉĂƐƐĂƌĂŵĚĞϭϯϵ͘ϬϬϬƵƐƵĄƌŝŽƐ
cadastrados em 2014 para 200.771 em 2015, representando aumento de 44%. As solicitações por via judicial aumentaram de 66.496 (2014) para 67.026 (2015), menor percentual (1%) registrado nos últimos anos. Destas solicitações, 72% dos medicamentos
judicializados não pertencem a RENAME, e muitos nem possuem registro na ANVISA,
conforme é discutido no item Governança da Rede de Atenção à Saúde.
ŽŵŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ͕ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂ&
às demais ações e serviços de saúde na RAS, foi estabelecido o Programa Nacional de
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YƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂ&;YƵĂůŝĨĂƌͲ^h^Ϳ͕ƉĂƌĂŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚŽƉůĂŶŽƌĂƐŝů^ĞŵDŝƐĠƌŝĂ͘EŽĞƐƚĂdo, 54 dos 99 municípios elegíveis para o Programa foram contemplados.
O eixo estrutura traz recursos de capital e custeio, conforme a Portaria GM/MS
ŶǑϭ͘ϮϭϰͬϮϬϭϮ͘:ĄŽQualiSUS-RedeĞŶǀŽůǀĞŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂůĚĂ&ŶŽƐŵƵŶŝcípios, capacitação dos profissionais envolvidos, cursos EAD com foco na gestão e em
sistemas de informação e apoio à organização dos serviços de cuidados farmacêuticos
ŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐZ^͘KĂůǀŽŝŶŝĐŝĂůĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂŶŽZ^ĨŽŝĂDĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕
contemplando 24 municípios, inclusive com doação de computadores.
hŵĂ ďŽĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƚĂŶƚŽ ĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ ƋƵĂŶƚŽ
os processos de abastecimento, viabilizam a articulação de um conjunto de ações com a
finalidade de disponibilizar o medicamento, permitindo também o desenvolvimento de
serviços para propiciar o uso racional dos medicamentos de forma integrada, contínua,
segura e efetiva para o indivíduo, a família e a comunidade.
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĐŽƌƌĞƚĂƐŽďƌĞŽƐĨůƵǆŽƐĚĞĂĐĞƐƐŽĂŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐŶŽ^h^ŽĐŽƌƌĞ
ĞŵŐĞƌĂůŶĂ&ĂƌŵĄĐŝĂĄƐŝĐĂDƵŶŝĐŝƉĂů͘ƐƚĞůŽĐĂůŐĞƌĂůŵĞŶƚĞŽĐƵƉĂƉĞƋƵĞŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐ͕
com problemas de infraestrutura e carência de recursos humanos qualificados. Além
disso, faltas no estoque, longas filas de espera para atendimento e controle de dispensação/estoque de forma manual ou inexistente, atendimentos individuais apressados,
ƉƌĞƐĐƌŝĕƁĞƐŝůĞŐşǀĞŝƐĞƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐůĞǀĂŵĂŽƵƐŽ
não racional de medicamentos. Propostas de educação em saúde voltadas para a comunidade, visitas domiciliares com um olhar para os medicamentos e a regularidade no
abastecimento podem contribuir com o uso correto, bem como o descarte adequado
pela população.
ŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĐƵƐƚŽƐ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŚĄ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ
instrumentos de controle e avaliação para mensuração dos resultados, desenvolvendo
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ƉƌŽĐĞƐƐŽĞƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘EĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕Ă&ĞƐƚĄĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶĚŽĂƐ
ĐŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂĞĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͘EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ũĄƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞĞƐƚşŵƵůŽĂƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƐŵĞĚŝĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ͕ƌĞǀŝƐĆŽĚĂZĞůĂĕĆŽ
Estadual de Medicamentos, melhoria da comunicação com gestores, prescritores e a
sociedade em geral, educação continuada/permanente, com vistas à garantia da integraůŝĚĂĚĞĚŽĐƵŝĚĂĚŽŶĂƐZ^ĞĂƉŽŝŽĞĨĞƚŝǀŽĂŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƉĂƌĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂ&͘
KĚĞƐĂĨŝŽĚĂĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽĚĂ&ĐŽŵŽĂƌƌĂŶũŽĚĞĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞƌĞƋƵĞƌ
que os componentes da RAS reconheçam sua interdependência e optem por adequar
seu papel aos objetivos da rede. É comum que diferentes medicamentos sejam prescritos
ĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĞŵǀĄƌŝŽƐƉŽŶƚŽƐĚĂƌĞĚĞ͕ƐĞŵŚĂǀĞƌĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂ
ƐĞŐƵƌĂĞĞĨŝĐĂǌ͘ĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞĚĂĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂƌĂ
convergência dos processos de trabalho no cuidado integral.
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Região 17 - Região do Planalto
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Ϯ͘ϲ͘ƉŽŝŽŝĂŐŶſƐƟĐŽĞdĞƌĂƉġƵƟĐŽ
2.6.1. Hemorrede Estadual
A Política Estadual do Sangue busca a estruturação da Hemorrede do RS, promovendo a doação de sangue com foco na fidelização, qualificando o processo produtivo e
o gerenciamento dos estoques dos componentes e buscando a segurança transfusional.
A produção e a distribuição dos componentes sanguíneos para a realização de transfuƐƁĞƐƐĂŶŐƵşŶĞĂƐŶŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϯϰƐĞƌǀŝĕŽƐŚĞŵŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐ͘
ŵϮϬϭϱ͕ĂƚĂǆĂĚĞĚŽĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĐŽůĞƚĂĚĞƐĂŶŐƵĞƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůŽ^h^͕
ĨŽŝĚĞϮϭ͕ϮďŽůƐĂƐͬϭ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽͲƐĞĞƐƚĄǀĞůŶŽƐƷůƚŝŵŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͘^ĞŐƵŶĚŽŽƉĂƌąŵĞƚƌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂWŽƌƚĂƌŝĂD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͕ĂƚĂǆĂĚĞĚŽĂĕĆŽĞƐƉĞƌĂĚĂ
fica entre 10 e 40 bolsas/1.000 habitantes.
 ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ž ƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ,ĞŵŽƌƌĞĚĞ ƐƚĂĚƵĂů͕ ŽƚŝŵŝǌĂŶĚŽ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞͬŽƵĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐŚĞŵŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽƵŵĂƉƌŽĚƵĕĆŽŵşŶŝŵĂƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĞŐĂŶŚŽĞŵ
escala.
ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŚĞŵĂƚŽůſŐŝĐĂƉĂƌĂŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĐŽĂŐƵůŽƉĂƚŝĂƐŚĞƌĞĚŝƚĄƌŝĂƐĠƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵƋƵĂƚƌŽŚĞŵŽĐĞŶƚƌŽƐ;ĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů͕WĞůŽƚĂƐ͕WĂƐƐŽ&ƵŶĚŽĞWŽƌƚŽ
ůĞŐƌĞͿĞĞƐƚĄĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂƉĂƌĂŽĨĞƌƚĂƌĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵƵůƚŝƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůƉĂƌĂϭ͘ϵϭϰƵƐƵĄrios, sendo 74% destes atendidos na capital.
Ϯ͘ϲ͘Ϯ͘ǆĂŵĞƐĚĞƉŽŝŽŝĂŐŶſƐƟĐŽ
Em geral, existe suficiência de oferta de exames em todas as Regiões de Saúde.
EŽƐůŽĐĂŝƐĞŵƋƵĞŶĆŽŚĄƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ŽƐĞǆĂŵĞƐƐĆŽŽĨĞƌƚĂĚŽƐŶĂDĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ
(as maiores carências estão localizadas nas Regiões R2 e R18) (Quadro 30).
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2.6.3. Laboratórios Estaduais
K^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ;^/^>Ϳ;WŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^
ŶǑϮ͘ϬϯϭͬϮϬϬϰͿĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌĂŐƌĂǀŽƐŽƵƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝǌĂĚĂ͕ƉŽƌ
ŐƌĂƵĚĞĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͘
K/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂƐŝŽůſŐŝĐĂƐͲ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĞŶƚƌĂůĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ;/WͲ>EͿĐŽŽƌĚĞŶĂĂZĞĚĞĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞƉƌŝǀĂĚŽƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵĂŶĄůŝƐĞƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŵ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͕ƉŽƐƐƵŝŶĚŽϭϲ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂĞƵŵ
>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĞŶƚƌĂů͘
ZĞĚĞƐƚĂĚƵĂůƉŽƐƐƵŝϰϲ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƚƌġƐ
>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞ&ƌŽŶƚĞŝƌĂ;^ĂŶƚĂŶĂĚŽ>ŝǀƌĂŵĞŶƚŽ͕^ĆŽŽƌũĂĞhƌƵŐƵĂŝĂŶĂͿĞĐĞŶƚƌŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘KƐƚĂĚŽĚŝƐƉƁĞĚĞŶŽǀĞůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĂƉƚŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞǆĂŵĞƐĚĞ
CD4 e Carga Viral (Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Rio Grande e São Leopoldo). A
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ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƐƚĞƐůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĠĚĞϭ͕ϱĞǆĂŵĞƐƉŽƌƉĞƐƐŽĂǀŝǀĞŶĚŽĐŽŵ,/sͬŝĚƐƉŽƌĂŶŽ
;ĂďĂŝǆŽĚŽƐĚŽŝƐĞǆĂŵĞƐŵşŶŝŵŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐͿ͘ĚĞƚĞĐĕĆŽĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŽƵƐŽĚŽƚƌĂƚĂͲ
mento antirretroviral (TARV) é realizada através de genotipagem. A realização deste exame
Ġ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ƋƵĂŶĚŽ ŚĄ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂ ĨĂůŚĂ ƚĞƌĂƉġƵƚŝĐĂ Ğŵ ĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ ŐĞƐƚĂŶƚĞƐ Ğ ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ
sorodiscordantes, além de pessoas em uso regular de TARV por pelo menos seis meses.
2.6.4. Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT)
O CIT é uma unidade pública de telemedicina especializada em prover informaĕƁĞƐĚĞƵƌŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞƐĂƷĚĞŶŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĞǆͲ
ƉŽƐŝĕƁĞƐƚſǆŝĐĂƐ͕ĂůĠŵĚĞŽƌŝĞŶƚĂƌĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŵŐĞƌĂůŶĂƉƌĞǀĞŶĕĆŽĚĞƐƐĞƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐ͘
Para tanto, mantém um plantão permanente (24 horas/sete dias por semana) que pode
ser utilizado gratuitamente através do telefone 0800.721.3000.
ůĠŵĚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƵƌŐġŶĐŝĂ͕ŵĂŶƚĠŵƵŵ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞŶĄůŝƐĞdŽǆŝĐŽͲ
ůſŐŝĐĂƋƵĞĂƚƵĂŶŽĂƉŽŝŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĂŽƉůĂŶƚĆŽĚŽ/dĞĞŵŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽƵƐŽĚĞ
drogas de abuso (maconha, cocaína, crack, anfetaminas, etc.) para unidades médicas volƚĂĚĂƐĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐĚĞĚƌŽŐĂƐĞĂŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽWƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂů͕
ůĐŽŽůĞKƵƚƌĂƐƌŽŐĂƐ;W^Ϳ͘ŽŵŽƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚĞůĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƌĞĂůŝǌĂĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ
ăĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ƉŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞŝŵĂŐĞŵ͕ǀŽůƚĂĚĂĂŽƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŵĂŶŝŵĂŝƐƉĞĕŽŶŚĞŶͲ
ƚŽƐ;ƐĞƌƉĞŶƚĞƐ͕ĂƌĂŶŚĂƐ͕ĞƐĐŽƌƉŝƁĞƐ͕ůĂŐĂƌƚĂƐ͕ŽƵƚƌŽƐͿĞƉůĂŶƚĂƐƚſǆŝĐĂƐ͘

2.7. Governança da Rede de Atenção à Saúde
A governança da Rede de Atenção à Saúde (RAS) pode ser entendida como a
capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos
para a gestão regional compartilhada da rede. É um sistema transversal a todas as redes
ƚĞŵĄƚŝĐĂƐĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂŐĞƌġŶĐŝĂĚŽƐƉŽŶƚŽƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞĞĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
apoio e logísticos, à medida que tem por objetivo governar as relações entre a APS e os
ĚĞŵĂŝƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂZ^͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂƌƚŝĐƵůĄͲůŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ǀŝƐĆŽĞŽďũĞƚŝͲ
vos comuns das redes (Portaria GM/MS nº 4.279/2010; MENDES, 2011).
&ŝŐƵƌĂϰϱ͘DŽĚĞůŽ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚŽ^h^͘

&ŽŶƚĞ͗ĚĂƉƚĂĚŽĚĞDĞŶĚĞƐ͕ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϭϲϰ
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'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂZ^ŶŽ^h^ƐĞŝŶƐĞƌĞŶŽƋƵĂĚƌŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŵĂŝƐĂŵƉůŽĚĞ
federalismo brasileiro, que consiste numa inter-relação cooperativa entre as três esferas
de governo. As instituições, nesse quadro de gestão compartilhada e participação social,
interagem de forma complexa com a presença de mecanismos de controle social e de
pactuação entre os gestores, determinando a configuração da tomada de decisão das
ƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐŶŽƉĂşƐ͘ƐƐĞĐĞŶĄƌŝŽƉŽĚĞƐĞƌŝůƵƐƚƌĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂ&ŝŐƵƌĂϰϱ͘
ƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŽĨŝĐŝĂŝƐĚĞĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂŵĞŶƚŽĚŽƉŽĚĞƌŐĂƌĂŶƚĞŵĂ
participação dos três entes federados na formulação das políticas de saúde e na definiĕĆŽƐŽďƌĞĂĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶŽ^h^͘
2.7.1. Planejamento Estratégico da SES/RS
KWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^ƐĞŝŶƐĞƌĞŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂ
governança da RAS ao direcionar os diferentes atores do sistema para objetivos comuns,
envolvendo a construção de estratégias, percepções e valores compartilhados (Portaria
nº 4.279/210; MENDES, 2011). Em 2015, através de processo conduzido pela Assessoria
Técnica e de Planejamento (ASSTEPLAN), com assessoria do Conselho Nacional dos SeĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ;KE^^ͿĞĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂĚŝƌĞĕĆŽĚĂ^^͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂŽĨŝĐŝŶĂĐŽŵŽ
objetivo de elaborar o planejamento estratégico da SES/RS, resultando no Mapa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde.
2.7.2. Acordo de Resultados
O Acordo de Resultados é uma ação do Governo do Estado, iniciada em 2015, que
ƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚŽƐſƌŐĆŽƐĚŽŐŽǀĞƌŶŽ
estadual com a sociedade. O Acordo busca promover a efetividade das políticas públicas,
identificando ações, indicadores e metas a serem priorizadas. O Acordo de Resultados
ƉĂƌĂĂ^ĂƷĚĞĞƐƚĄŝŶƐĞƌŝĚŽŶŽŝǆŽ^ŽĐŝĂůĚŽDĂƉĂƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚŽ'ŽǀĞƌŶŽ;ƌĞĨŽƌĕĂƌĞ
ampliar as garantias dos direitos sociais), visando ao acesso e a qualidade na prevenção
ĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂƐĂƷĚĞ͘WĂƌĂϮϬϭϲ͕Ă^^ͬZ^ƚĞŵĐŽŵŽƉƌŽũĞƚŽƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͗dŽĚŽƐƉĞůĂ
^ĂƷĚĞͬƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƋƵĂůďƵƐĐĂĂŵƉůŝĂƌŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ;W/DͿĞŽƵƐŽĚĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂϬϴϬϬĚŽdĞůĞƐƐĂƷĚĞZ^͕ĞWƌĞǀĞŶĕĆŽĞ
Controle do Aedes aegypti, para diminuir e/ou eliminar as doenças relacionadas (dengue,
ĐŚŝŬƵŶŐƵŶǇĂĞŝŶĨĞĐĕĆŽƉĞůŽǌŝŬĂǀşƌƵƐͿĞĂŵŝĐƌŽĐĞĨĂůŝĂ͘KĐŽƌĚŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂ^^
ĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽlink͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĂĐŽƌĚŽͲĚĞͲƌĞƐƵůƚĂĚŽƐх͘
2.7.3. Planejamento Regional Integrado
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƚĞŵƐŝĚŽĞŶƚĞŶĚŝĚĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^h^͕ĐŽŵŽƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞ
tomar decisões, a partir da discussão e pactuação de objetivos e procedimentos comuns
entre as três esferas federativas de gestão. Consiste em um processo de planejamento
em que cada esfera possui suas responsabilidades quanto aos instrumentos de gestão,
articulando-se de forma integrada e cooperativa, contemplando necessidades e realidades locorregionais (MENDES, 2011). O planejamento na saúde deve ser ascendente
e integrado, como mecanismo que visa assegurar a unicidade e os princípios constituĐŝŽŶĂŝƐĚŽ^h^͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽĂƌĞůĂĕĆŽĚĂƐƚƌġƐĞƐĨĞƌĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶŽĞŵƚŽƌŶŽĚĂZĞŐŝĆŽĚĞ
^ĂƷĚĞ͕ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽƉĂƌĂĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂZĞĚĞ
de Atenção à Saúde (BRASIL, 2016).
EŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ WůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂů /ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ ĂƐ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐ ZĞŐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞ^ĂƷĚĞ;Z^ͿĞǆĞƌĐĞŵƉĂƉĞůĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƐĞŶĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚĞƐƐĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĞǆĞƌĐĞŶĚŽĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂƌĞŐŝŽŶĂůĚŽ^h^ĂƉĂƌƚŝƌĚĂƐŽŵŝƐƐƁĞƐ/ŶƚĞƌŐĞƐƚŽƌĞƐ
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ZĞŐŝŽŶĂŝƐ;/ZͿ͘ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚĞĚĂƐZ^ĐŽŵŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶĚƵǌŝƌĞƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽ
junto aos municípios, tornando o Estado mais presente e facilitando a interação e o vínculo da gestão estadual com a gestão municipal e com o controle social na tomada de
decisões locais e regionais. O papel das CRS é o de efetuar a representação do Estado nas
ŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞƚĂŵďĠŵĚĞ ĂƉŽŝŽ͕ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ͕
supervisão e monitoramento dos serviços.
O Grupo de Trabalho, Planejamento, Monitoramento e Avaliação (GT PM&A) foram criados, inicialmente pela Portaria SES/RS nº 64/2003, com a finalidade de implantar o Sistema de Monitoramento da Gestão em Saúde. A Portaria SES/RS nº 374/2008
atribui a estes grupos a responsabilidade pela elaboração e implementação da Política
Estadual de Monitoramento e Gestão da Saúde, ação a ser coordenada pela ASSTEPLAN.
Em 2012, com a Portaria SES/RS nº 27, tornou-se competência desses grupos a responƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚŝĨƵŶĚŝƌĂĐƵůƚƵƌĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞǀĂůŝĂĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽ
estadual e municipal. Atualmente, o Estado conta com um GT PMA no nível central da
SES e outros dezenove nas CRS. Estes grupos são compostos por integrantes dos diversos
departamentos/setores da Secretaria. Além destes, existem outros Grupos de Trabalho
ĚĞWDΘŶŽƐĚĞŵĂŝƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĚĂ^^ͬZ^͘ŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^ĞŶƚĞŶĚĞƋƵĞ
ƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞŐƌƵƉŽĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂĚĂƐƐĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐƉĂƌĂĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞ
ŐĞƐƚĆŽĞǀŝƐĂŵƐƵƉĞƌĂƌĂůſŐŝĐĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚĂĞǀĞƌƚŝĐĂůŝǌĂĚĂĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞŵ
ƐĂƷĚĞ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͘
O Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento da política pública de
saúde em um período de quatro anos. Além de considerar as diretrizes definidas pelos
respectivos Conselhos e Conferências de Saúde, os planos de saúde devem ser submetidos à apreciação e aprovação do Conselho e disponibilizados através do Sistema de
ƉŽŝŽăŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĞ'ĞƐƚĆŽ;^Z'^h^Ϳ;WŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϮ͘ϭϯϱͬϮϬϭϯͿ͘
No RS, 453 municípios possuem Planos Municipais de Saúde (PMS) vigentes. Em 19 Regiões de Saúde, todos os PMS estão atualizados, representando uma homogeneidade
ŶĂĄƌĞĂĚŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞŵŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐƚĂĚŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕Ϯϳ
municípios informaram não possuir plano vigente, distribuídos em 11 Regiões (R1, R2, R7,
R8, R9, R10, R13, R16, R21, R22, R24) e 17 municípios não informaram sobre a existência
de Plano (R9, R10, R21). Estes dados foram obtidos a partir da informação prestada pelos
ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ŶŽ ZĞůĂƚſƌŝŽ ŶƵĂů ĚĞ 'ĞƐƚĆŽ ϮϬϭϰ ;ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ^ĂƌŐ^h^Ϳ Ğ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ ƉĞůĂƐ
CRS. É papel a ser desenvolvido pelas CRS o apoio na cooperação técnica para construção desse instrumento.
Os Planos Regionais de Saúde têm como objetivo materializar o planejamento
ƌĞŐŝŽŶĂů͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽĂůſŐŝĐĂĚĂZĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞ͘WĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽZĞŐŝŽŶĂů
ĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽďƐĞƌǀĂƌĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌŽƐWůĂŶŽƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞ
ƐĂƷĚĞĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĂƋƵĞůĞƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͕ĂƉŽŶƚĂŶĚŽĂƌĞƐŽůƵƚŝǀŝĚĂĚĞĞͬŽƵĂƐĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂƐ
da Rede de Atenção à Saúde naquele local. Os Planos Regionais devem ser pactuados,
monitorados e avaliados pelo gestor estadual e gestores municipais nas CIR. Atualmente,
Ă^^ĞƐƚĄƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĂƐϯϬZĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂŵpliar a participação dos gestores no processo de planejamento e consolidar o princípio de
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽŽĚŝĄůŽŐŽĞŶƚƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐĨĞƌĂƐ
ĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚŽ^h^͘
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2.7.4. Instâncias de Pactuação Intergestores
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĞŶƚƌĞĂƐƚƌġƐĞƐĨĞƌĂƐĂĐŽŶƚĞĐĞƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐ/ŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞWĂĐƚƵĂção Intergestores (Comissões Intergestores), que são espaços de representação federativa com poder de deliberação e pactuação. Estas buscam efetivar a redistribuição do
ƉŽĚĞƌ͕ƌĞĚĞĨŝŶŝŶĚŽƉĂƉĠŝƐĞƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐŽŶƐĞŶƐŽ͕ĚŝĄůŽŐŽĞ
ĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ŝŶĚƵǌŝŶĚŽĂƌĞĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂůŝĂŶĚŽŶĞgociações técnicas e políticas (BRASIL, 2016).
As Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite foram instituídas no início dos
anos 90 e reconhecidas através da Lei nº 12.466/2011 como foros de negociação e pactuĂĕĆŽĞŶƚƌĞŐĞƐƚŽƌĞƐƋƵĂŶƚŽĂŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽ^h^͘ŽŵŝƐƐĆŽ/ŶƚĞƌŐĞƐƚŽƌĂ
dƌŝƉĂƌƚŝƚĞ;/dͿĠĂŝŶƐƚąŶĐŝĂĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚĂƐĂƷĚĞĚŽƐ
ĞŶƚĞƐ ĨĞĚĞƌĂƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ Ă ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ^h^͕
vinculando-se ao Ministério da Saúde para efeito de apoio administrativo e operacional.
A Comissão Intergestora Bipartite (CIB/RS) foi instituída pela Portaria SES/RS nº 09 de
ϭϵϵϯ͕ĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝͲƐĞĞŵŝŶƐƚąŶĐŝĂĐŽůĞŐŝĂĚĂĚĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽĐŽŶƐĞŶƐƵĂů͕ĐŽŵĐĂƌĄƚĞƌĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽƉĂƌĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂƐƌĞŐƌĂƐĚĂŐĞƐƚĆŽĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂĚĂĚŽ^h^͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ŶǑ
174/2016 reformulou o Regimento Interno da CIB/RS, adaptando-o à legislação vigente.
As Comissões Intergestores Regionais (CIR) representam um espaço onde Estado
e municípios debatem e definem o planejamento regional e a organização da rede de
ĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞ͘ŵŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϲ͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƉƌŝŵĞŝƌĂŽĨŝĐŝŶĂĐŽŵŽƐƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐ
ĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐĚĂƐ/Z͘ƉſƐ͕ĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞdĠĐŶŝĐĂĞĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĂ^^ͬZ^ĞůĂďŽƌŽƵ
ƵŵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞďƵƐĐŽƵĂǀĂůŝĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƐ/ZŶŽZ^͘KĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƚĞǀĞ
ĐŽŵŽ ďĂƐĞ Ϯϴ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ĚŽ ƋƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽ͕ ƉŽŝƐ ĚƵĂƐ /Z ĂĐŽŶƚĞĐĞŵ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ
outra Região (R1 com a R2 e R29 com a R30).
Sobre o funcionamento das reuniões de CIR, destaca-se que as 28 acontecem
mensalmente, a maioria dos locais (64%) é na sede das CRS e duram mais de 2 horas
(89%). Houve apenas uma resposta negativa quanto à existência de regimento interno
aprovado em reunião de CIR.
YƵĂŶƚŽăƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐĄƌĞĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĂZ^ŶĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĂĨŝƌŵĂ
que o setor Planejamento participa regularmente e outros setores de acordo com a pauta. No entanto, algumas respostas destacaram que apenas o gabinete da CRS participa
ŽƵƋƵĞĂůŐƵŵĂƐĄƌĞĂƐĚĞǀĞƌŝĂŵĞƐƚĂƌŵĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞƉĂƌĂŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂ/Z͕ĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐĄƌĞĂƐĚĂZ^͘EŽƋƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽĨŽŝ
abordada também a participação dos municípios de referência da região, sendo apontaĚĂĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƐƚĞƐŶŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƉĂĐƚƵĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͘ŵ
57% das CIRs no estado, o município de referência participa sempre das reuniões e 36%
responderam que este município participa na maioria das vezes.
ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽŶĞƐƚĂŝŶƐƚąŶĐŝĂ͕ĨŽŝƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐĞ
existem votações ou se as pactuações são realizadas por consenso entendendo a imporƚąŶĐŝĂĚĞƐƐĞŵŽŵĞŶƚŽĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚŝĄůŽŐŽ͘ŽŶĨŽƌŵĞŵŽƐƚƌĂĂ&ŝŐƵƌĂϰϲ͕ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ
ƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌĐŽŶƐĞŶƐŽ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐ/Z;ϲϴйͿ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĠĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ
destacar que 32% das CIR assinalaram que “sempre”, “na maioria das vezes” e “poucas
vezes” ocorreram processos de votação nas reuniões de CIR, o que pode ter considerado
ƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞůĞǀĂĚŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŶĆŽĚĞǀĞƌŝĂŵŽĐŽƌƌĞƌǀŽƚĂĕƁĞƐŶĞƐƚĂŝŶƐƚąŶĐŝĂ͘
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Figura 46. Processo de tomada de decisão nas CIR, RS, 2016.

&ŽŶƚĞ͗ƐƐƚĞƉůĂŶ͕^^ͬZ^

KĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƚĂŵďĠŵďƵƐĐŽƵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĂŝƐĂƐƐƵŶƚŽƐƐĆŽĚŝƐĐƵƚŝĚŽƐĞŶƚƌĞŽƐ
ŐĞƐƚŽƌĞƐŶĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂĂ&ŝŐƵƌĂϰϳ͘WŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞŽƐƚĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂů͕ ă ĂŶĄůŝƐĞ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĂů ĚĂ ZĞŐŝĆŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ Ğ ĂŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĨŽƌĂŵ
discutidos até em metade das reuniões, neste período, enquanto assuntos como pleitos
municipais (demandas específicas de cada município), Referências e Contrarreferências
e Contratualização foram discutidas com maior frequência (60% correspondem a “sempre” e na “maioria das vezes”).
KƐƚſƉŝĐŽƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĞŵƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĚĞǀĞƌŝĂŵƐĞƌŵĂŝƐĞǆƉůŽƌĂĚŽƐ
neste espaço de pactuação, no sentido de possibilitar a resolutividade dos problemas
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚĂƋƵĞůĞƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͘ŽŵŽŽƐƚĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƉƌĞǀĂůĞĐĞŵŶĂƐ
discussões das reuniões, verifica-se a necessidade de incorporar mais a discussão da gesƚĆŽĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂĚĂŶŽĞƐƉĂĕŽĚĂƐ/Z͘ĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĂŽĂŶĂůŝƐĂƌĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞͬĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕
ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞƋƵĞŚĄŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƵǆŝůŝĂƌĞƐƐĂŝŶƐƚąŶĐŝĂƉĂƌĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĂƐĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐĞ
pactuações entre os gestores.
&ŝŐƵƌĂϰϳ͘&ƌĞƋƵġŶĐŝĂĚŽƐƚĞŵĂƐĚŝƐĐƵƟĚŽƐĞŵƌĞƵŶŝƁĞƐĚĞ/Z͕Z^͕ϮϬϭϲ͘

&ŽŶƚĞ͗ƐƐƚĞƉůĂŶͬ^^ͬZ^
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Ϯ͘ϳ͘ϱ͘WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ^ŽĐŝĂů
O Conselho Estadual de Saúde (CES)ĠĂŝŶƐƚąŶĐŝĂĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĂůĚŽ
^h^͕ĐƌŝĂĚŽƉĞůĂ>ĞŝƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϬ͘Ϭϵϳͬϭϵϵϰ͕ſƌŐĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĐŽůĞŐŝĂĚŽĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝvo, com atribuição de controle e fiscalização de políticas públicas de saúde, inclusive nos
seus aspectos econômicos e financeiros. O CES/RS é composto por 52 conselheiros de
saúde titulares e seus respectivos suplentes, representantes de entidades da sociedade
ĐŝǀŝůŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĞſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐĞŵƚƌġƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͗ƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĂƷĚĞĞŐĞƐƚŽƌĞƐͬƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵƉĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐĞŐŵĞŶƚŽƵƐƵĄƌŝŽĂŶƚĞŽƐĚĞŵĂŝƐ
segmentos. O fato da Lei Estadual nº 10.097/1994 ter nominado entidades, impedindo
a sua substituição em caso de desinteresse ou extinção, tem dificultado a regular composição do CES/RS. Para sanar este e outros problemas, foi proposto Projeto de Lei, que
não foi deliberado pela Assembleia Legislativa, tendo sido arquivado ao final do período
legislativo, em 2014.
A abrangência de atuação do CES/RS é estadual, sem prejuízo da independência
e autonomia que possuem os 497 conselhos municipais de saúde quanto a sua esfera de
ĂƚƵĂĕĆŽ͘K^ͬZ^ĠĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌ͗WůĞŶĄƌŝĂ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝŶŽſƌŐĆŽŵĄǆŝŵŽĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞƵŶŝƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƋƵŝŶǌĞŶĂŝƐĞƌĞƵŶŝƁĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐĞŵƉƌĞ
ƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͖DĞƐĂŝƌĞƚŽƌĂ͕ſƌŐĆŽĚŝƌĞƚŝǀŽ͕ĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌŽŝƚŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ƉĂƌŝƚĄƌŝĂ͖ŽŵŝƐƐĆŽWĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͖ŽŵŝƐƐƁĞƐdĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ŚŽũĞĞŵŶƷŵĞƌŽ
de seis e Secretaria Executiva e Assessoria Técnica.
O quadro de pessoal do CES é insuficiente, tanto em servidores de nível médio,
quanto de nível superior, o que dificulta a manutenção do pleno, o regular funcionamenƚŽĚŽŽůĞŐŝĂĚŽĞĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞƐĂƷĚĞ͘
ŵϮϬϭϰĨŽŝĐƌŝĂĚŽŽƉŽƌƚĂů͕ŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚŽĚŽſƌŐĆŽĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ŽƋƵĞ
facilita o processo de comunicação do CES/RS com os conselhos municipais e a população em geral.
A cada quatro anos, o CES/RS realiza a Conferência Estadual de Saúde, momento em que avalia a situação da saúde no Estado e propõe diretrizes para aperfeiçoamento das políticas, sendo esta uma etapa da Conferência Nacional. Em 2015, dos 420
municípios que realizaram conferências, 389 tiveram suas delegações validadas para a
conferência nacional, e a delegação gaúcha foi composta por 144 delegados eleitos na
ĞƚĂƉĂĞƐƚĂĚƵĂů͘K^ͬZ^ƌĞĂůŝǌĂƚĂŵďĠŵĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽĂĚĞ^ĂƷĚĞĚŽ
dƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞĚĂdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĂ͕ĂůĠŵĚĂWůĞŶĄƌŝĂƐƚĂĚƵĂůĚĞŽŶƐĞůŚŽƐ͕ĂĐĂĚĂϯĂŶŽƐ͕
ĞůĞŐĞŶĚŽŽƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĚĞWůĞŶĄƌŝĂ͘WĂƌĂĂŵƉůŝĂƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞŽŶƚƌŽůĞ^ŽĐŝĂů͕Ž^ͬ
RS propõe e efetua ações de Educação Permanente para este fim.
A Ouvidoria do SUS-SES/RS foi implantada em janeiro de 2012 e é um canal de
comunicação entre o cidadão e os gestores, contribuindo para a avaliação e fiscalização
da qualidade dos serviços de saúde, acolhendo as manifestações dos cidadãos e disseminando informações. Os canais de recebimento das manifestações são: telefone (0800
ϲϰϱϬͲϲϰϰͿ͖ ĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ ǁĞď фǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐŽŶƚĂƚŽх͖ ĞͲŵĂŝů фŽƵǀŝĚŽƌŝĂͲƐƵƐΛ
ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌх͖ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĞͬŽƵƉŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂ;ŶĂĂǀ͘ŽƌŐĞƐĚĞDĞĚĞŝƌŽƐ͕ϭϱϬϭ͕ƚĠƌƌĞŽͿ͖ŽƵŶĂƐKƵǀŝĚŽƌŝĂƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚŽ^h^;ŶĂƐƐĞĚĞƐĚĂƐZ^Ϳ͘
KŝƐƋƵĞsŝŐŝůąŶĐŝĂŝŶƚĞŐƌĂĂZĞĚĞĚĞKƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^͕ĐŽŵŽKƵǀŝĚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ
ŶŽĞŶƚƌŽƐƚĂĚƵĂůĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ;s^Ϳ͘^ĞƵƐĐĂŶĂŝƐĚĞĂĐĞƐƐŽƐĆŽŽŝƐƋƵĞ
150 e o email͗фĚŝƐƋƵĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂΛƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌх͘
As demandas da saúde do Portal da Transparência e do Serviço de Informação ao
Cidadão, disponibilizadas pelo Governo do Estado através dos linksфŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐ-
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ƉĂƌĞŶĐŝĂ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬǁĞďƉĂƌƚͬƐǇƐƚĞŵͬWĂŐŝŶĂ/ŶŝĐŝĂů͘ĂƐƉǆх Ğ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞŶƚƌĂůĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐĂŽ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌх͕ƐĆŽƚĂŵďĠŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐƉĞůĂKƵǀŝĚŽƌŝĂ͘
ƉĂƌƚŝƌĚĂ>ĞŝƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϰ͘ϰϴϱͬϮϬϭϰ͕ĂKƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^ͬZ^ƉĂƐƐŽƵĂŝŶƚĞŐƌĂƌ
o Sistema Estadual de Ouvidoria do Poder Executivo Estadual (SEO/RS). Sua regulamentação foi publicada no Decreto Estadual nº 51.999/2014. Em continuidade, foram designados servidores da SES/RS, para a função de Ouvidor, sendo implantadas três Ouvidorias
/ŶƚĞƌŶĂƐ;ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂͲW&͕ĕƁĞƐĞŵ^ĂƷĚĞͲ^ĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ
Ͳs^ͿĞϭϵKƵǀŝĚŽƌŝĂƐŶĂƐZ^͕ƚŽĚĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐăKƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^Ͳ^^ͬZ^͘
ǆŝƐƚĞŵϯϭKƵǀŝĚŽƌŝĂƐĚŽ^h^ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐŶĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞ
;^D^Ϳ͕;&ŝŐƵƌĂϰϴͿ͕ďĞŵĐŽŵŽϴϳ^D^ĐŽŵ/ŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐ͕ĂƚƵĂŶĚŽĞŵZĞĚĞ
com as Ouvidorias Regionais. Estas se concentram na Macrorregião Missioneira (R11;
R12; R13 e R 14) e na Região de Saúde 27 (Caçapava do Sul), como resultado da atuação
das Ouvidorias Regionais da 8ª CRS, 9ª CRS, 12ª CRS, 14ª CRS e 17ª CRS.
Figura 48. Secretarias Municipais de Saúde com Ouvidoria Implantada, RS, 2016.

&ŽŶƚĞ͗ĂŶĐŽĚĞĂĚŽƐKƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^Ͳ^^ͬZ^ĞŵĂďƌŝůͬϮϬϭϲ

KĂƵŵĞŶƚŽĚĞKƵǀŝĚŽƌŝĂƐĚŽ^h^͕ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ƚĞŵƐŝĚŽůĞŶƚŽ͘
Todavia, observa-se que estes 31 municípios, com Ouvidoria implantada, cobrem cerca
de 48% da população do Estado.
EŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϮĂϮϬϭϱ͕ĂKƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^Ͳ^^ͬZ^ƌĞŐŝƐƚƌŽƵϭϲ͘ϳϲϴŵĂŶŝfestações ao município do cidadão: 67,9% da Macrorregião Metropolitana; 10% da Serra,
e o restante das demais regiões. A taxa de resposta da Ouvidoria em 2012 foi de 11,7%;
em 2013, 69,2%; em 2014, 67,3%; e em 2015, 70,2%. A demora no prazo de resposta
ƉĞůĂZĞĚĞĚĂKƵǀŝĚŽƌŝĂŵŽƐƚƌĂͲƐĞĐŽŵŽƵŵĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂ
KƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^͘DĂŝƐĚĞƚĂůŚĞƐƐŽďƌĞĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐƉĞůĂKƵǀŝĚŽƌŝĂĚŽ^h^
ĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƐZĞůĂƚſƌŝŽƐ'ĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĂKƵǀŝĚŽƌŝĂ͕ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽlink͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐŽŶƚĂƚŽх͘
2.7.6. Parcerias e/ou Cooperação com Organismos
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐEĂĐŝŽŶĂŝƐ
São acordos que propiciam o fortalecimento e a qualificação da Gestão da Rede
de Serviços de Atenção à Saúde, por meio de atividades de produção e divulgação de
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ĨŽƌŵĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĞƐƚƵĚŽƐ͕ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ
ĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞƐĂƷĚĞ͘KƐĂĐŽƌĚŽƐĂƉŽŝĂŵĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĞĂŐŝůŝǌĂŶdo o desenvolvimento das atividades programadas.
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hŵĚŽƐĂĐŽƌĚŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĂƚĠϮϬϭϲĞƌĂĐŽŵĂKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐ
ƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂŝġŶĐŝĂĞĂƵůƚƵƌĂ;hE^KͿĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂŶĂ
ĄƌĞĂĚĞŽŶƚƌŽůĞĚĞŽĞŶĕĂƐ^ĞǆƵĂůŵĞŶƚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐͬ^dͬŝĚƐĞĐŽŵŽWƌŽŐƌĂŵĂ
WƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ;W/DͿ͕ƋƵĞƐĞĞŶĐĞƌƌŽƵ͕ŵĂƐĐŽŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞƚŽŵĂĚĂ͘:Ą
a cooperação com a Organização Panamericana da Saúde (OPAS), permanece e envolve
ĂƐĄƌĞĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚŽW/DĞĚĂ^ĂƷĚĞDĞŶƚĂů͘
O Programa Nacional de Imunizações é parte integrante do Programa da OrganiǌĂĕĆŽDƵŶĚŝĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;KD^Ϳ͕ĐŽŵŽĂƉŽŝŽƚĠĐŶŝĐŽ͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚŽ&ƵŶĚŽ
ĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐƉĂƌĂĂ/ŶĨąŶĐŝĂ;hE/&ͿĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽRotary Internacional e do
WƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐƉĂƌĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ;WEhͿ͘ǆŝƐƚĞŵŽƵƚƌĂƐƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
ŶŽąŵďŝƚŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞĐŽůĞƚŝǀĂ͕ĐŽŵĂƐĐŽůĂĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ;^WͿĞŶŽĐĂŵƉŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĞŵƐĂƷĚĞ͕ĐŽŵĂ&ƵŶĚĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞWƌŽĚƵĕĆŽĞWĞƐƋƵŝƐĂ
Ğŵ^ĂƷĚĞ;&WW^Ϳ͘
2.7.7. Governança da Informação em Saúde
'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞƚĞŵŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞĐŽůŽĐĂƌĞŵƉƌĄƚŝĐĂ͕ŶŽ
ąŵďŝƚŽĚĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂŵŽƵƐŽŝŶŽǀĂĚŽƌ͕ĐƌŝĂƚŝǀŽĞ
transformador da tecnologia da informação, para melhorar os processos de trabalho em
saúde, resultando na composição de sistemas de informação integrados e articulados.
A Tecnologia da Informação (TI), associada à saúde, tem garantido ganhos de efiĐŝġŶĐŝĂĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ŵĞŶƐƵƌĄǀĞŝƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽĐŽƚŝĚŝĂŶŽĚŽ^h^͕ĂŵƉůŝĂŶĚŽŽĂĐĞƐƐŽăƐZ^͕ĐŽŵĞƋƵŝĚĂĚĞĞ
integralidade, melhorando a situação de saúde da população, ao fornecer ferramentas
de apoio e estrutura logística para a qualificação da atenção à saúde da população. O uso
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵƐĂƷĚĞŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƉĂƌĂ
o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas e programas de saúde, subsiĚŝĂŶĚŽŽƐƚŽŵĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͕ƚĂŶƚŽĞŵąŵďŝƚŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ƋƵĂŶƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͘
No final de 2014, foi criado o Departamento de Gestão da Tecnologia da InformaĕĆŽ;'d/Ϳ͕ŶĂ^^ͬZ^͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐĄƌĞĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ŶŽ^h^͘KĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƚƌĂďĂůŚĂŶĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚŽƐ
Sistemas de Informação em Saúde (SIS).
Ações direcionadas para o Registro Eletrônico de Saúde têm sido incentivadas,
especialmente através da utilização do eͲ^h^͘WĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽƵŶşǀŽĐĂĚĞ
ƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ Ğ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ͕ ĨĂǌͲƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƋƵĞ ƐĞũĂ ƉƌŽgressivamente efetivada, pelo gestor estadual e pelos municípios, a Portaria GM/MS n°
940/2011, que regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema Cartão), tendo
em vista aprimorar o processo de integração dos SIS, unificando as bases de dados e
identificando o cidadão por meio de um registro único.
É importante qualificar os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), que identifica os estabelecimentos, a fim de dar passos para a construção
ĚĞƵŵŶŽǀŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĚŽƵƐƵĄƌŝŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
saúde, desenhar linhas de cuidado nas Redes de Atenção, avaliar a eficiência e a efetividade das ações realizadas.
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĨŽƌƚĂůĞĐĞƌŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂŵĞŶƚŽĚĞĚĂĚŽƐĚĞŝŶƚĞresse para a saúde, com a finalidade de ampliar a produção e disseminação de informaĕƁĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĂƚĞŶĚĞƌƚĂŶƚŽĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ŐĞƐƚŽƌĞƐ͕ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĂů͖ŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽĐŽŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕
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outros setores governamentais e da sociedade e instituições internacionais. Em conforŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ>ĞŝĚĞĐĞƐƐŽă/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ;>Ğŝ&ĞĚĞƌĂůŶǑϭϮ͘ϱϮϳͬϮϬϭϭͿ͕ĚĞǀĞͲƐĞĂƵŵĞŶtar a transparência, informar e estimular a participação e o controle social, a exemplo
do Portal da Transparência e do Serviço de Informação ao Cidadão, é desafio do gestor
estadual. Portanto, construir ferramentas para a disseminação da informação em saúde
para a população, utilizando diferentes linguagens, mídias e veículos de comunicação
para alcançar diferentes públicos é estratégico para integrar a tecnologia da informação
e a comunicação em saúde.
O gestor estadual avançou no sentido de garantir acesso livre aos servidores às
bases de dados em saúde não-identificados, sujeitando a preceitos éticos o acesso a dados individuais identificados, a fim de respeitar a privacidade e confidencialidade. Com o
avanço no desenvolvimento de ferramentas ou softwares que contribuem com a democratização da informação para a tomada de decisão, aspecto importante a ser destacado
é a necessidade de discutir a segurança da informação. Neste quesito, trata-se de dotar
a saúde de instrumentos jurídicos, normativos e organizacionais para assegurar a confidencialidade, a privacidade e a disponibilidade dos dados e das informações, garantindo
a sua autenticidade e integridade.
Iniciativas de desenvolvimento de ferramentas ou sistemas têm sido estimuladas
ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^^ͬZ^͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĞŵĞůŚŽƌĂƚĞŶĚĞƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƌƚŝculada e integrada à diversidade e a complexidade dos serviços de saúde, respeitando
as características regionais do Rio Grande do Sul e fortalecendo o desenvolvimento da
ĐƵůƚƵƌĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞŵƐĂƷĚĞ͘ƵƐĐĂͲƐĞŝŶƚĞƌǀŝƌŶĂĄƌĞĂĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞ
software em saúde, através da articulação da capacidade de produção de software do
setor público de saúde ou de forma intersetorial, aproveitando as iniciativas locais do
^h^͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͘  ĞƐƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ĚĞǀĞͲƐĞ ĂƐƐŽĐŝĂƌ
ĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂŵĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐĞƉƌŽĨŝƐsionais de saúde no processo de desenvolvimento de sistemas de informação em saúde
ƉĂƌĂŽ^h^͕ďĞŵĐŽŵŽŝŶǀĞƐƚŝƌŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĞŶĂĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŚƵŵĂŶŽƐŶĂĄƌĞĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞŵƐĂƷĚĞ͘dŽĚŽƐĞƐƐĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞǀġŵ
ƚŽŵĂŶĚŽĨŽƌŵĂŶĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^ƚġŵĐŽŶƚƌŝďƵşĚŽƉĂƌĂĂƉƌŝŵŽƌĂƌĂŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ
da informação no RS e para fortalecer as Redes de Atenção em Saúde.
EŽƋƵĞĚŝǌƌĞƐƉĞŝƚŽăŐĞƐƚĆŽĚĂĐůşŶŝĐĂ͕Ăd/ĐŽŶƚƌŝďƵŝƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌĂƉƌĄƚŝĐĂƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵƐŽĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐŶĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞ͕ĞŶƐŝŶŽăĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉŽŝŽăĚĞĐŝƐĆŽ͕ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐĐůşŶŝĐŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐŽƐĞĂĐĞƐƐŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽă
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͘ZĞĚĞƐĚĞĐĞŶƚƌŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐŶĂĄƌĞĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞŵƐĂƷĚĞƉƌĞĐŝƐĂŵƐĞƌĐƌŝĂĚĂƐŶŽZ^͕ĚĞĨŽƌŵĂĂŵĞůŚŽƌĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ƉĞƐƋƵŝƐĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ƉƌŽĚƵĕĆŽĞ
disseminação de informações, avaliação de alternativas e controle de qualidade de proĚƵƚŽƐ͘,ĄŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƌƚŝĐƵůĂƌă^^ͬZ^ĞŶƚŝĚĂĚĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽ
à composição de redes de colaboração que fortaleçam a produção de novas ferramentas
e tecnologias para a saúde na gestão estadual e nos municípios gaúchos, através da insƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ͘
WĂƌĂƋƵĞĂŐĞƐƚĆŽĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞƐĞũĂĨŽƌƚĂůĞĐŝĚĂĞƉĂƌĂƋƵĞĂĄƌĞĂĚĂ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞĂǀĂŶĐĞ͕ĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŶǀĞƐƚŝƌĞŵŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
de TI. Atualmente, a SES/RS possui mais de 3.700 computadores interligados em rede,
ĞŵϯϰƵŶŝĚĂĚĞƐ;EşǀĞůĞŶƚƌĂůͲ&&͕ŶĂƐϭϵZ^͕ŶŽs^͕ŶŽƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐƐƚĂĚƵĂŝƐĞ
ŶĂ&ĂƌŵĄĐŝĂĞŶƚƌĂů͕ĂůĠŵĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϯ͘ϴϬϬƵƐƵĄƌŝŽƐĂƚŝǀŽƐŽƉĞƌĂŶĚŽĐŽŵŽƐ
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sistemas de informação disponíveis). Para que o sistema logístico existente se mantenha
em funcionamento, são gerenciados 24 contratos de serviços diferentes de TI, suporte
técnico para 1868 atendimentos/mês (março/16) e implantação da ferramenta de Business Intelligence (BI) para a tomada de decisão gerencial, tanto administrativa (nível
ŐĞƌĞŶĐŝĂůĚĂ^^ͬZ^Ϳ͕ƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞ
programas de saúde no Estado.
2.7.8. Gestão do Trabalho
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞŽĐŽŶƚĞǆƚŽƐſĐŝŽͲŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞĂƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐŽĨĞƌƚĂĚŽƐĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌĞĐĂƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐǀşŶĐƵůŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƌĞƐƐĂůƚĂͲƐĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĚĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞ
ƐĂƷĚĞƉĞůŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĞĚŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚşŶƵŽĂŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚŽ^h^͘
KŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚŽ^h^ŶŽZ^ĠĚĞϭϯϵ͘ϭϰϮ͕ƐĞŶĚŽϭϮϵ͘ϭϮϳĐŽŵ
ǀşŶĐƵůŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ;E^͕d^h^͕ϮϬϭϲͿ͘KƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚĂ^^ͬZ^ƐĆŽƌĞŐŝĚŽƐƉĞůĂ>Ğŝ
Complementar nº 10.098/1994, que dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico Único dos
^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐWƷďůŝĐŽƐŝǀŝƐĚŽƐƚĂĚŽ͘:ĄŽWůĂŶŽĚĞĂƌŐŽƐ͕ĂƌƌĞŝƌĂƐĞ^ĂůĄƌŝŽƐ;W^ͿĠ
regulamentado pela Lei nº 13.417/2010. Tendo em vista o disposto na referida Lei, foi instituído o Decreto nº 50.980/2013, que aprova o Regulamento de Promoções do Quadro
de Pessoal da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.
A SES/RS tem em seu quadro de pessoal o total de 4.823 servidores efetivos, sendo 66% do sexo feminino e 34% masculino (dez/2015). Esses profissionais encontram-se
lotados na estrutura administrativa da sede da SES (Assessorias, Departamentos, Escola
ĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͕ƵĚŝƚŽƌŝĂ͕KƵǀŝĚŽƌŝĂ͕s^Ϳ͕ŶĂƐϭϵZ^͕ŶŽ,ŽƐƉŝƚĂůWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐŽ^ĆŽ
WĞĚƌŽ;,W^WͿ͕ŶŽ,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶĂƚſƌŝŽWĂƌƚĞŶŽŶ;,^WͿ͕ŶŽ,ŽƐƉŝƚĂůŽůƀŶŝĂ/ƚĂƉƵĆ;,/Ϳ͕ŶŽ
ŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ;^Ϳ͕ŶŽŽŶƐĞůŚŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĂƷĚĞ;^Ϳ͕ŶĂ
&ƵŶĚĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞWƌŽĚƵĕĆŽĞWĞƐƋƵŝƐĂ;&WW^ͿĞĞŵſƌŐĆŽƐĚĞĂƉŽŝŽ͕ĞŶƚƌĞ͗ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ͕&ĂƌŵĄĐŝĂƐƚĂĚƵĂů;&DͿ͕ĐĞŶƚƌĂŝƐĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘KƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
municipalizados somam 974, e estes estão incluídos nas ações da gestão do trabalho
como vantagens, aposentadorias e licenças.
YƵĂĚƌŽϯϭ͘ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĂ^^ͬZ^͕ƉŽƌǀşŶĐƵůŽĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽ͕ϮϬϭϱ͘
Tipo

Número

Cargo comissionado

145

Celetista

60

Contrato por prazo determinado

93

ƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽ

3.748

Adidos

403

Cedidos

374

Total
4.823
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĂ^ĂƷĚĞ͕ĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲ

Do total de 4.823 servidores (Quadro 31), 2.671 estão lotados na gestão, 1.178
ŶĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ;ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐĞĂŵďƵůĂƚſƌŝŽͿĞϵϳϰĞƐƚĆŽŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĚŽƐ͘
ďĂŝǆŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĚĂĚŽƐĚŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂ&WW^͕ſƌŐĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽĚĂ^^ͬ
RS (Quadro 32).
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Quadro 32. Recursos Humanos da FEPPS/RS, 2015.
Tipo

&WW^

Cargo comissionado

53

Contratos emergenciais

45

Efetivos SES

313

Adidos

15

Intermediados por empresa privada

42

Total
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĂ&WW^

468

&ŝŐƵƌĂϰϵŵŽƐƚƌĂĂƐĠƌŝĞŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϭĂϮϬϭϱ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞăƐǀĂͲ
ĐąŶĐŝĂƐĞŝŶŐƌĞƐƐŽƐĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐŶĂ^^͘
Figura 49. Série Histórica do Quadro de Recursos Humanos da SES/RS, 2011 a 2015.

&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĂ^ĂƷĚĞ

No concurso realizado em janeiro de 2014, foram homologadas 1.500 vagas, tendo sido, até o momento, chamados 712 novos servidores, sendo que 298 para as 19
Z^ĞϰϭϰƉĂƌĂWŽƌƚŽůĞŐƌĞĞsŝĂŵĆŽ͘,ĄŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĞĨĞƚƵĂƌŶŽǀŽĐŚĂŵĂŵĞŶƚŽĚĞ
concursados para compor as equipes das unidades da SES, em função de aposentadorias,
dispensas, falecimentos, retorno de adidos e exonerações. Nesse dado não estão sendo
considerados os cargos comissionados.
Em relação à escolaridade dos servidores, 56% dos profissionais têm formação
ĚĞŶşǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ĚĞƐƚĞƐ͕ϭϭйƚġŵƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ;ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŵĞƐƚƌĂĚŽĞͬŽƵĚŽƵͲ
torado); 28% dos servidores são de nível médio e 11% de nível fundamental completo.
ŶƚĞŶĚĞͲƐĞĚĞƐƵŵĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĐƵƌƐŽƐĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽƚĂŶƚŽƉĂƌĂ
servidores de nível médio e fundamental, quanto para servidores de nível superior, para
a educação continuada e permanente dos profissionais na SES/RS. Acrescentam-se ao
número de servidores da SES/RS os trabalhadores intermediados por empresa privada,
no total de 436, sendo classificados como: motorista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, limƉĞǌĂ͕ĂƵǆŝůŝĂƌĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽŵĠĚŝĐĂ͕ŵĆŽĚĞŽďƌĂ͕ƌĞĐĞƉĐŝŽŶŝƐƚĂĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂ͘
&ŝŐƵƌĂϱϬŵŽƐƚƌĂŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĂŵĞŵ>ŝĐĞŶĕĂƉĂƌĂ
Tratamento de Saúde em 2014, com a respectiva CID. O percentual foi calculado tendo
como referência o número total de 1.372 afastamentos.
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Figura 50. Percentual de servidores afastados em licença para
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĂƷĚĞ͕ĐŽŵƌĞƐƉĞĐƟǀĂ/͕Z^͕ϮϬϭϰ͘

&ŽŶƚĞ͗ĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐĚŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞWĞƌşĐŝĂDĠĚŝĐĂĞ^ĂƷĚĞĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌ;D^dͿ

ŶĂůŝƐĂŶĚŽ Ă &ŝŐƵƌĂ ϱϬ͕ ƉĞƌĐĞďĞͲƐĞ ƋƵĞ ĂƐ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ŽƐƚĞŽŵƵƐĐƵůĂƌ
apresentaram o maior número de afastamentos. Em segundo lugar, com 226 licenças,
estão os transtornos mentais e comportamentais. Em terceiro lugar, encontram-se os
ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀŝĚŽƐĂůĞƐƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƚƌĂƵŵĂƚŝƐŵŽƐ͘&ŝĐĂĞǀŝĚĞŶƚĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
de implementar ações de saúde ocupacional, com vistas ao cuidado e ao monitoramento
da saúde do servidor da SES.
A gestão de recursos humanos na SES, além de administrar rotinas gerais referentes à vida funcional, também deve ser um espaço de cuidado do servidor. O Programa
de Valorização e Atenção à Saúde Física e Mental dos Servidores Públicos do Estado
do RS (PROSER), desenvolve ações de promoção à saúde física e mental e de prevenção
ao adoecimento, a partir da proposta de construção de uma organização do trabalho
que seja produtora de saúde. A SES possui núcleos do PROSER no Centro Administrativo
&ĞƌŶĂŶĚŽ&ĞƌƌĂƌŝ;&&Ϳ͕ŶŽ,ŽƐƉŝƚĂůWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐŽ^ĆŽWĞĚƌŽ;,W^WͿĞŶŽ,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶĂƚſͲ
ƌŝŽWĂƌƚĞŶŽŶ;,^WͿ͕ĂůĠŵĚĞĂƉŽŝĂƌĞƐĞƌƉĂƌĐĞŝƌŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽĂŶĄůŽŐŽŶŽ,ĞŵŽĐĞŶƚƌŽĚŽ
Estado do Rio Grande do Sul (HEMORGS).
2.7.9. Financiamento
A Carta Magna de 1988 determina que as três esferas de governo – federal, esƚĂĚƵĂů Ğ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ʹ ĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĞŵ Ă ŐĞƐƚĆŽ Ğ Ž ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ^h^͕ ĐƵƐƚĞĂŶĚŽ ĂƐ
despesas com ações e serviços públicos de saúde. Os percentuais de aplicação financeira
ĚŽƐDƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ƐƚĂĚŽƐĞhŶŝĆŽ͕ŶŽ^h^͕ƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϰϭͬϮϬϭϮ͘DƵŶŝĐşƉŝŽƐ
ĞŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞǀĞŵĂƉůŝĐĂƌĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϭϱйĚĂĂƌƌĞĐĂĚĂĕĆŽĚŽƐŝŵƉŽƐͲ
tos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo aos Estados 12%. No que compete à
hŶŝĆŽ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐĞŵƐĂƷĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽǀĂůŽƌĂƉůŝĐĂĚŽŶŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕
acrescido da variação do PIB, devendo o investimento ser igual ou superior ao percentual
investido no ano anterior.
ƐƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐƋƵĞŽ^h^ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞĞŶĨƌĞŶƚĂĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ
ƐĞŵƉƌĞŝŵŝŶĞŶƚĞĚĞƐƵƉĞƌĄͲůĂƐĨĂǌĞŵĐŽŵƋƵĞŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞƐƚĞũĂƐĞŵƉƌĞĞŵƉĂƵƚĂ
ŶĂƐĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐĚŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚŽ^h^͕ƐĂůŝĞŶƚĂŶĚŽƋƵĞĠŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƌĞĚƵǌŝƌĐƵƐƚŽƐ͕ƌĞĚŝƐͲ
ĐƵƚŝƌƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĞƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵŽƌĞĐƵƌƐŽũĄĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵĐĂŝǆĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĐƵŵƉƌŝƌ
os percentuais definidos na legislação.
KƉĂŶŽƌĂŵĂĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ^h^͕ŶŽƐƚĂĚŽĚŽZ^͕ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐƋƵĂͲ
tro anos é apresentado no Quadro 33.
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Quadro 33. Percentual de Aplicação em Ações e Serviços
Públicos de Saúde (ASPS), no RS, 2012 a 2015.
Ano

Receita de Impostos e
Transferências

Despesas com recursos
ƉƌſƉƌŝŽƐ

Percentual
aplicado

2012

R$ 20.272.115.829,72

R$ 1.969.139.429,06

9,7%

2013

R$ 22.819.641.076,35

R$ 2.844.633.643,98

12,5%

2014

R$ 24.788.491.948,22

R$ 3.153.090.899,01

12,7%

2015
&ŽŶƚĞ͗^/KW^

R$ 26.256.701.336,81

R$ 3.202.622.341,33

12,2%

Na forma que foi apresentado no SIOPS, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS)
aprovou até 2014 a aplicação dos recursos para a saúde. No RS, a despesa total com saúde em 2015 foi de R$ 372,12 por habitante, em 2014 foi de R$ 365,82, em 2013 R$ 331,77
e em 2012 R$ 394,20. No Brasil, em 2015 esse valor foi de R$ 437,72. O conceito de Despesa Total com Saúde representa o gasto médio com saúde, sob a responsabilidade do
Estado, (despesa total, incluindo aquelas financiadas por outras esferas de governo) por
habitante.
ZĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͕ĂhŶŝĆŽƌĞƉĂƐƐĂƌĞĐƵƌƐŽƐĂŽƐƚĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷde. Observa-se que houve decréscimo gradual dos valores repassados para a SES/RS,
saindo de R$ 929.374.716,47 (2012) para R$ 869.209.576,56 (2015).
Em relação aos recursos estaduais repassados aos municípios e hospitais, observa-se grande investimento na média e alta complexidades (75% em 2015), visto o Estado
ƉŽƐƐƵŝƌƉŽƵĐŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐƉƷďůŝĐŽƐĞŵƵŝƚŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐĨŝůĂŶƚƌſƉŝĐŽƐ͕ĚŝƌŝŐŝĚŽƐƉŽƌĞŶƚŝĚĂdes sem fins lucrativos (Quadro 34).
Quadro 34. Recursos estaduais repassados aos hospitais e
aos municípios, custeio e capital, 2012 a 2015.
Pagamentos

2012

2013

2014

2015

Hospitais

R$ 391.681.634,77

R$ 641.830.821,89

R$ 1.047.199.822,78

R$ 756.982.401,04

Municípios

R$ 272.776.538,19

R$ 457.766.522,13

R$ 435.845.698,20

R$ 246.754.342,16

&ŽŶƚĞ͗&ƵŶĚŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĂƷĚĞͬ^^ͬZ^

Observa-se repasse crescente, com queda importante em 2015, ano de crise nas
finanças do Estado.
ŵϮϬϭϱ͕ϭϵϱŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐĂĚĞƌŝƌĂŵĂŽ&ƵŶĚŽĚĞƉŽŝŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞ
ĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐWƌŝǀĂĚŽƐ͕ƐĞŵĨŝŶƐůƵĐƌĂƚŝǀŽƐ͕Ğ,ŽƐƉŝƚĂŝƐWƷďůŝĐŽƐ;&hE&/ZͿ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂŝŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘ϯϲϲͬϭϵϵϵ͕ƋƵĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕ƉĞůŽƐƚĂĚŽ͕
de avais, garantias e equalização de taxas de juros, viabiliza financiamentos.
O RS é o Estado que apresenta, além das despesas regulares, o maior índice de
judicialização em saúde do país, representando um desafio ao gestor público, quanto à
aplicação dos recursos. Os gastos judiciais efetuados pela SES são de três tipos: sequesƚƌŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽĞŵƋƵĞŽƉŽĚĞƌũƵĚŝĐŝĄƌŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŽďůŽƋƵĞŝŽĚĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽƐtado e efetua a retirada deste recurso para o custeio de medicamentos e outras demanĚĂƐĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽſƌƚĞƐĞƐ͕ƉƌſƚĞƐĞƐ͕ƉĞƋƵĞŶĂƐĐŝƌƵƌŐŝĂƐ͕ĐŽŵƉƌĂĚĞůĞŝƚŽƐ͕ĞŶƚƌĞ
ŽƵƚƌĂƐ͖ĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ŶĂƋƵĂůĂ^^ŶĆŽƚĞŵĐŽŵŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌŽŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽŽƵ
ĂƚĞŶĚĞƌĂĚĞŵĂŶĚĂĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂůĞĚĞƉŽƐŝƚĂŽǀĂůŽƌƉĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽũƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͖Ğ
aquisições de medicamentos por demandas judiciais, ou seja, a compra de medicamenƚŽƐƉĞůŽŐĞƐƚŽƌĞƐƚĂĚƵĂů͕ƉŽƌĂƚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉƌĞĕŽ͕ĂƉſƐƐĞŶƚĞŶĕĂũƵĚŝĐŝĂů͘
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O Quadro 35 apresenta o total de gastos por via judicial, no qual se observa o
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĂŽůŽŶŐŽĚŽƐĂŶŽƐ͘:ĄŽYƵĂĚƌŽϯϲŵŽƐƚƌĂĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐ
medicamentos e às outras demandas assistenciais relacionadas aos sequestros judiciais.
Quadro 35. Gasto por via judicial no RS, 2012 a 2015.
Ano

Sequestros e Depósitos
Judiciais

Aquisições de medicamentos
por ata de registro de preço por
demandas judiciais

Gasto Total

2012

R$ 93.285.844,19

R$ 55.413.175,52

R$ 148.699.019,71

2013

R$ 113.823.974,83

R$ 111.105.722,49

R$ 224.929.697,32

2014

R$ 123.175.750,71

R$ 125.983.667,69

R$ 249.159.418,40

R$ 97.450.184,55

R$ 276.312.664,34

2015
R$ 178.862.479,79
&ŽŶƚĞ͗&ŝŶĂŶĕĂƐWƷďůŝĐĂƐĚŽƐƚĂĚŽ;&WͬZ^Ϳ

Quadro 36. Gastos com medicamentos e outras demandas assistenciais
inseridos nos sequestros e depósitos judiciais, RS, 2012 a 2015.
Sequestros e Depósitos Judiciais
Ano

Total SES

Medicamentos

Outras
demandas
assistenciais

% Gasto em
Medicamentos

% Gasto
em outras
demandas
assistenciais

2012

R$ 93.285.844,00

R$ 73.719.342,00

R$ 19.566.502,00

79%

21%

2013

R$ 113.823.975,00

R$ 89.994.520,00

R$ 23.829.455,00

79%

21%

2014

R$ 123.175.751,00

R$ 86.487.857,00

R$ 36.687.894,00

70%

30%

76%

24%

2015 R$ 178.862.480,00 R$ 136.608.597,00 R$ 42.253.883,00
&ŽŶƚĞ͗ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂWŽůşƟĐĂĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƟĐĂͬW&ͬ^^ͬZ^

Em relação às ações judiciais referentes a outras demandas assistenciais, a Saúde
da Pessoa com Deficiência/DAHA atende aquelas relacionadas ao tratamento das quatro
ĄƌĞĂƐĚĞĚĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͗&şƐŝĐĂ͕ƵĚŝƚŝǀĂ͕/ŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞsŝƐƵĂů͕ƋƵĞƐĆŽ͕ŶĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐǀĞǌĞƐ͕
ajuizadas pela Defensoria Pública do Estado e Ministério Público. Os pedidos mais freƋƵĞŶƚĞƐƐĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĐŽŵĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝŵĞŶƚŽƐŵŽƚŽƌĞƐŐƌĂǀĞƐ͕ĚĞĐŽƌrentes principalmente de AVC no adulto e Paralisia Cerebral na criança e que necessitam
ĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵƵůƚŝƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĚŽŵŝĐŝůŝĂƌ͕ĐŽŵŽ&ŝƐŝŽƚĞƌĂƉŝĂ͕&ŽŶŽĂƵĚŝŽůŽŐŝĂ͕KWDΖƐ͕
ĨƌĂůĚĂƐĞŽƵƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐƋƵĞŶĆŽĐŽŶƐƚĂŵĞŵdĂďĞůĂ^h^ĞƚġŵĐƵƐƚŽĞůĞǀĂĚŽƉĂƌĂŽƵƐƵĄƌŝŽ͘
ƉŽƉƵůĂĕĆŽƌĞĐŽƌƌĞĂŽWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞĨĞƚŝǀĂƌƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽ
à saúde. Entretanto, esse recurso pode aprofundar as iniquidades de acesso no sistema
público de saúde, uma vez que favorece aqueles que têm maior possibilidade de veicular
sua demanda judicialmente, em detrimento dos que não possuem acesso à justiça. Igualmente, aponta para o possível comprometimento do princípio da integralidade, uma vez
que ações de cunho individual não são estendidas aos demais portadores da mesma
ĐŽŶĚŝĕĆŽ ƉĂƚŽůſŐŝĐĂ͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌŝĂŵ ƐĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĂ ĚĞŵĂŶĚĂ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕
prescrições inadequadas, em especial, de "novos" medicamentos e/ou "novas" indicações terapêuticas sem evidências científicas bem estabelecidas, muitas vezes sob forte
influência da indústria farmacêutica, colocam em risco a segurança do paciente, gerando
ĞǀĞŶƚŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͕ƐĞŵƵŵŐĂŶŚŽƌĞĂůĞŵĞĨŝĐĄĐŝĂƚĞƌĂƉġƵƚŝĐĂ͘
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Nas demandas judiciais podem ocorrer situações muito discrepantes, havendo
tanto a solicitação de medicamentos de custo muito elevado, quanto os vinculados à lista
ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞĂŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽĚĂ&͕ƋƵĞĚĞǀĞƌŝĂŵĞƐƚĂƌĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƐ&ĂƌŵĄĐŝĂƐĄƐŝĐĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͘sĞƌŝĨŝĐĂͲƐĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
;DͿ͕ƋƵĞŶŽZ^ŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĐŽŵŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽƌĞƉƌĞƐĞŶtam cerca de 16% dos pacientes cadastrados judicialmente, sendo que os medicamenƚŽƐŵĂŝƐũƵĚŝĐŝĂůŝǌĂĚŽƐƐĆŽŽŵĞƉƌĂǌŽůϮϬŵŐ͕ĄĐŝĚŽĂĐĞƚŝůƐĂůŝĐşůŝĐŽϭϬϬŵŐĞƐŝŶǀĂƐƚĂƚŝŶĂ
20mg. Esta situação é uma consequência das dificuldades encontradas pela população
ŶŽĂĐĞƐƐŽĂŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͘EĞƐƚĞƐ͕ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŚĄƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĂƌĂĚŽƐŶĂĐŽŶƚĂĚĂ&ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƋƵĞƉŽƌĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƌĞĐƵƌsos humanos escassos e problemas de gestão dos medicamentos, levam ao consequente
ĚĞƐĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĨĂƌŵĄĐŝĂƐ͘
Também incluem-se nas demandas judiciais os medicamentos financiados pelo
^h^ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕ŵĂƐƋƵĞŶĆŽƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂŵŶŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐWd͘ĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽă&ĠĐŽŶĨƵŶĚŝĚĂ
com a oferta de qualquer um dos milhares de medicamentos disponíveis no mercado.
Diante disso, não parece haver outro caminho, senão o da aproximação do setor saúde
ĂŽũƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĐŽŶũƵŶƚĂƐƉĂƌĂŽĞŶĨƌĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽ^h^͘
2.7.9.1. Metodologia de Alocação dos Recursos da SES/RS
O financiamento da saúde é efetivado através de um conjunto de pactuações
ĞŶƚƌĞŐĞƐƚŽƌĞƐĞĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞŶŽƌŵĂƐƋƵĞĞǆƉůŝĐŝƚĂŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͕ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞǀĂlores a serem pagos pelas ações e serviços. No Quadro 37, apresentam-se os recursos
disponíveis no orçamento do Estado, a respectiva norma e a origem (federal ou estadual)
do recurso. Com a finalidade de qualificar o financiamento, o gestor estadual instituiu
grupo de trabalho para revisar os incentivos estaduais, distribuir mais equitativamente
os recursos da saúde, diminuir desigualdades regionais e qualificar os serviços no Estado
(Portaria SES/RS nº 81/2016).
YƵĂĚƌŽϯϳ͘DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕
ƉŽƌďůŽĐŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕Z^͕ϮϬϭϱ͘

dEK^/

ASSISTÊNCIA
&ZDhd/

Bloco

Recurso

Legislação

Origem de
Recurso

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽͬ&ĂƌŵĄĐŝĂĄƐŝĐĂ

Portaria GM/MS nº 1.555/2013 e
Resolução CIB/RS nº 645/2013.

^dh>

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽͬ^ĂƷĚĞWƌŝƐŝŽŶĂů

Portaria GM/MS nº 2.765/2014 e
Resolução CIB/RS nº 259/2015

&Z>

Componente Especializado e Especial

Portaria GM/MS nº 1.554/2013 e
Resolução CIB/RS nº 670/2010

^dh>
&Z>

Componente Estratégico

Portaria GM/MS nº 399/2006 e
Resolução CIB/RS nº 307/2010

^dh>
&Z>

Acompanhante Terapêutico

Resolução CIB/RS nº 233/2014

^dh>

Articulador Jovem de Saúde

Resolução CIB/RS nº 311/2014

^dh>

ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂʹsĞƌĆŽƉĂƌĂdŽĚŽƐ

Resolução CIB/RS nº 369/2015

^dh>

Combate ao Racismo Institucional

Resolução CIB/RS nº 636/2013

^dh>

^&ʹƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂĞ
Saúde Bucal

Portaria SES/RS nº 539/2013 e
Resolução CIB/RS nº 636/2014

^dh>

^&ʹĚŝĐŝŽŶĂůĚĞYƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ

Portaria SES/RS nº 563/2013

^dh>
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Recurso

^&ʹYƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ^;ƋƵŝƉĞĚĞ
ŐĞŶƚĞƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞͿ

Portaria SES/RS nº 892/2012

^dh>

^&YʹƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ
Quilombola

Resolução CIB/RS nº 098/2013

^dh>

^&ʹϮǑĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽ͖ƋƵŝƉĞƐĚĞ
^&ĐŽŵŵĠĚŝĐŽƐĚĞĨĂŵşůŝĂĞ
comunidade, Equipes de Saúde Bucal
Modalidade II

Resolução CIB/RS nº 503/2013

^dh>

&ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĞĂ
descentralização das ações de
promoção e prevenção à saúde,
ĂĐĞƐƐŽĂŽĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
e compartilhamento do cuidado
às pessoas vivendo com HIV/Aids
(PVHA) e outras Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) na rede de
ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĞŵ^ĂƷĚĞͬƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ͘

Resolução CIB RS nº 235/2014

^dh>

NAAB – Núcleo de Apoio à Atenção
ĄƐŝĐĂ

Resolução CIB/RS nº 403/2011

^dh>

Oficinas Terapêuticas

Resolução CIB/RS nº 404/2011

^dh>

PIES – Política de Incentivo Estadual
ăYƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĞŵ
Saúde

Resolução CIB/RS nº 151/2015

^dh>

W/DʹWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ

Portaria SES/RS nº 578/2013

^dh>

YƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
prestada aos povos indígenas no
Estado do Rio Grande do Sul, com
vista à corresponsabilização dos três
entes federativos

Portaria SES/RS nº 946/2015

^dh>

Z^h^

Resoluções CIB/RS nº 142/2014 e
154/2015

^dh>

Redução de Danos

Resolução CIB/RS nº 566/2014

^dh>

Saúde do Homem

Resolução CIB/RS nº 236/2014

^dh>

Saúde Prisional

Resolução CIB/RS nº 257/2011,
453/2011 e Portaria GM/MS nº
482/2014

^dh>
&Z>

&ƵŶĚŽĚĞůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞEƵƚƌŝĕĆŽͲ
&E

Portaria GM/MS nº 1.060/2016

&Z>

EŽƚĂ&ŝƐĐĂů'ĂƷĐŚĂ

Decreto Estadual RS nº 43.509/2004 ^dh>

ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĞdĞƌƌĞŶŽƐ

Conforme convênio ou portaria
publicada

^dh>

Aquisição de Equipamentos e Material
Permanente

Conforme convênio ou portaria
publicada

^dh>

Aquisição de Veículos

Conforme convênio ou portaria
publicada

^dh>

Construções ou Ampliações

Conforme convênio ou portaria
publicada

^dh>

WZK^E;ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŵſĚƵůŽƐ
ƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ĞǆƚĞŶƐĆŽĚĞƌĞĚĞĚĞ
ĄŐƵĂŽƵƐŝƐƚĞŵĂƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽĚĞ
abastecimento)

Conforme convênio ou portaria
publicada

^dh>

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

D/>dKDW>y/

s/'/>E/D^j

Bloco

Recurso

Legislação

Origem de
Recurso

CEREST - Centro Regional de Saúde do
Trabalhador

Resolução CIB/RS nº 227/2015

^dh>

Dengue / Verão para Todos

Resolução CIB/RS nº 369/2015

&Z>

/ŶĐĞŶƚŝǀŽăƐĕƁĞƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂ͕
Prevenção e Controle das DST/Aids e
Hepatites Virais - PVVS

Portarias GM/MS nº 1.378/2013 e
1.390/2014 e Resolução CIB/RS nº
143/2014

&Z>

Incentivo Tuberculose

Resolução CIB/RS nº 507/2011

^dh>

WŝƐŽ&ŝǆŽĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞͲ
W&s^

Portaria GM/MS nº 898/2016

&Z>

WŝƐŽ&ŝǆŽĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂʹ
ANVISA

Portaria GM/MS nº 116/2016

&Z>

WŝƐŽ&ŝǆŽĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂͲ&E^

Portaria GM/MS nº 116/2016

&Z>

Plano de contingência para desastres
ambientais

Portaria SES RS nº 99/2011 Comitê Desatres Ambientais

^dh>

ZĞĚĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞ
sŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂͲ&/E>E

Portaria GM/MS nº 116/2016

&Z>

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial

Resoluções CIB/RS nº 401/2011,
74/2012, 242/2013 e 100/2014.
Portarias MS nº 336/2002,
1966/13 e 3089/2013.

^dh>
&Z>

CEO - Centro de Especialidades
KĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐ

Decreto RS nº 47.280/2010
Resolução CIB/RS nº 574/2012.

^dh>

Estratégia de desinstitucionalização:
Serviços Residenciais Terapêuticos

Resolução CIB nº 242/2013 e
Portaria MS nº 3.090/2011

^dh>
&Z>

&ƌĂůĚĂƐ

Resolução CIB/RS nº 309/2015

^dh>

/ŶĐĞŶƚŝǀŽŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞůƚŽZŝƐĐŽͲ
AGAR

Resolução CIB/RS nº 203/2012 e
Portaria SES/RS nº 660/2012

^dh>

Incentivo Complementação de Custeio
(Orçamentação)

Resolução CIB/RS nº122/2013 e
369/2014

^dh>

Incentivo Casa da Gestante

Portaria SES/RS nº 396/2008

^dh>

/ŶĐĞŶƚŝǀŽĚĞŐƌĞƐƐŽĚĞhd/EKͲ
NATAL

Resolução CIB/RS nº 518/2011 e
Portaria SES/RS nº 686/2011

^dh>

/ŶĐĞŶƚŝǀŽŝĄƌŝĂƐĚĞhd/

Resolução CIB/RS nº 073/2013 e
358/2013

^dh>

Incentivo Gestante de Alto Risco

Portaria SES/RS nº 371/2008

^dh>

Incentivo Mãe Canguru

Portaria SES/RS nº 404/2008

^dh>

Incentivo OPOS - Transplante de
Órgãos e tecidos e Central de Perfusão
Hipotérmica

Resolução CIB/RS nº 537/2011 e
Resolução CIB/RS nº 064/2015

^dh>

Incentivo Plantão Presencial

Portaria SES/RS nº 263/2012,
Resolução CIB/RS nº 539/2011,
358/2013 e 452/2014

^dh>

/ŶĐĞŶƚŝǀŽWŽƌƚĂĚĞŶƚƌĂĚĂͬ^Dh

Resolução CIB/RS nº 373/2013
e Portaria SES/RS nº 423/2013 e
404/2008

^dh>

Incentivo Saúde Mental

Resolução CIB/RS nº 562/2012
e Portaria MS nº 148/2011 e
1.615/2012

^dh>
&Z>

Incentivo Saúde Prisional

Resolução CIB/RS nº 101/2006,
054/2010 e 433/2015

^dh>
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Incentivo Serviços Integrados de
Atenção Especializada Ambulatorial

Resolução CIB/RS nº 412/2013 e
Portaria SES/RS nº 263/2012

^dh>

Incentivo Traumato-Ortopedia

Portaria SES/RS nº 321/2009 e
084/2012

^dh>

>ZWͲ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ
WƌſƚĞƐĞƐĞŶƚĄƌŝĂƐ

Decreto RS nº 47.279/2010 e
Resolução CIB/RS nº 497/2012

^dh>
&Z>

^DhʹĞŶƚƌĂŝƐĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽ

Decreto Estadual RS nº
42.368/2003. Resoluções CIB/RS
nº 277/2010, 439/2010, 485/2013
e 654/2014

^dh>

^DhͲDŽƚŽůąŶĐŝĂ

Decreto Estadual RS nº
42.368/2003, Resolução CIB/RS
nº 75/2010, 117/2012, 231/2014 e
110/2015

^dh>

^DhʹhŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞ
ǀĂŶĕĂĚŽͬh^

Decreto Estadual RS nº
42.368/2003. Resolução 256/2013
e Resoluções específicas de
habilitação: nº 013/2008,
162/2008. 306/2008, 142/2009,
143/2010, 277/2010, 439/2010,
15/2011, 021/2011, 004/2013
e 135/2014. Portaria SES/RS nº
759/2015

^dh>

^DhͲhŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞĄƐŝĐŽͬ
h^

Decreto Estadual RS nº
42.368/2003. Resoluções CIB/
RS nº398/2011, 245/2013 e
Resoluções específicas de
habilitação: nº 013/2008,
162/2008, 306/2008, 142/2009,
076/2010, 143/2010, 277/2010,
438/2010, 439/2010, 15/2011,
123/2011, 021/2011 e 533/2013.
Portaria SES/RS nº 708/2015

^dh>

Teto Estadual da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar - RENAST

Portaria GM/MS nº 1.367/2014

&Z>

hŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚƵůƚŽ

Resolução CIB/RS nº 242/2013 e
Portaria MS nº 121/2012

^dh>
&Z>

hŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ/ŶĨĂŶƚŽͲ
juvenil

Resolução CIB/RS nº 242/2013 e
Portaria MS nº 121/2012

^dh>
&Z>

hWͲhŶŝĚĂĚĞĚĞWƌŽŶƚŽͲƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ

Resolução CIB/RS nº 019/2014

^dh>

Resolução CIB/RS nº 369/2015

^dh>

hƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂͬsĞƌĆŽƉĂƌĂ
Todos
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽWŽƉƵůĂƌĞŝĚĂĚĆͬŽŶƐƵůƚĂWŽƉƵůĂƌ

Na Consulta Popular, a população escolhe e vota quais as ações gostaria de ver
realizadas em seu município ou região. Além dos repasses regulares fundo a fundo para
ŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕Ă^^ͬZ^ƌĞƉĂƐƐĂƌĞĐƵƌƐŽƐĂĚŝǀĞƌƐŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͕ĨƵŶĚĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƐſƌĐŝŽƐĞ
universidades, através de instrumento convenial, contratos e outros instrumentos, em
atendimento a demandas da Consulta Popular. São disponibilizados projetos de investimentos e serviços de interesse municipal e regional, de acordo com o Plano Plurianual
;WWͿ͘&ŝŐƵƌĂϱϭĚĞŵŽŶƐƚƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞŵĂŶĚĂƐƉƌŽƚŽĐŽladas junto à SES/RS no período de 2011 a 2014.
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&ŝŐƵƌĂϱϭ͘ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐĚĂWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽWŽƉƵůĂƌ
e Cidadã, por Região de Saúde, RS, 2011 a 2014.

&ŽŶƚĞ͗ƐƐƚĞƉůĂŶͬ^^ͬZ^

2.7.10. Regulação
A Regulação é função de governança dos sistemas de saúde. Ela acontece quando
o Estado, no papel de mediador, ordena os serviços de saúde na distribuição da produção e dos recursos e satisfaz as demandas e necessidades da população. A gestão comƉĂƌƚŝůŚĂĚĂĚŽ^h^͕ĞŶƚƌĞĂƐƚƌġƐĞƐĨĞƌĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶŽ͕ĠƵŵŐƌĂŶĚĞĚĞƐĂĨŝŽŶĂZĞŐƵůĂĕĆŽ͖
as formas de organização, os sistemas informatizados, a eficiência dos serviços e a transparência das informações são pactuações de difícil normatização e cumprimento.
ƐĂĕƁĞƐĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽĚĂĂƚĞŶĕĆŽĞƌĞŐƵůĂĕĆŽĂƐƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^^ͬZ^͕
estão organizadas, de fato, nos departamentos competentes, porém, a formalização desƚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĞƐƚĄƐĞŶĚŽĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ͕ĐŽŵĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĞĐƌĞƚŽƐƚĂĚƵĂůŶǑϱϮ͘ϬϵϵͬϮϬϭϰ͕
que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Saúde. Esta reestruturação contempla
a criação do Departamento de Regulação Estadual (DRE/RS), com a finalidade de dar
robustez às ações de regulação assistencial, em cumprimento à Portaria nº 1.559/2008,
que implantou a Política Nacional de Regulação.
As ações de regulação do acesso a procedimentos ambulatoriais, sob gestão da
SES/RS, são realizadas pela Central Estadual de Regulação Ambulatorial (CRA/RS) e Centrais Regionais de Regulação, localizadas nas CRS. As ações de regulação hospitalar sob
gestão da SES são realizadas pela Central Estadual de Regulação Hospitalar (CRH/RS).
Os processos de trabalho e os resultados da CRA, da CRH e da Central de TransƉůĂŶƚĞƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽŝƚĞŵƚĞŶĕĆŽ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞdĞƌĐŝĄƌŝĂă^ĂƷĚĞĚĞƐƚĞWůĂŶŽ͘
ƐĂĕƁĞƐĚĂĞŶƚƌĂůĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽĚĂƐhƌŐġŶĐŝĂƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶŽŝƚĞŵƋƵĞƚƌĂƚĂĚĂƐ
ZĞĚĞƐdĞŵĄƚŝĐĂƐ͘
2.7.11. Auditoria
A Auditoria Estadual integra o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) do Ministério
ĚĂ^ĂƷĚĞĞƚĞŵƉŽƌĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂĕƁĞƐĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^h^͕ŶŽZ^͘
Atua através de ações analíticas e operativas, isoladamente ou em cooperação com os
demais componentes do SNA, exercendo atividades como: controle da execução, para
verificar sua conformidade com os padrões estabelecidos; avaliação da estrutura dos
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processos aplicados e dos resultados alcançados, para aferir sua adequação aos critérios
ĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ĞĨŝĐĄĐŝĂĞĞĨĞƚŝǀŝĚĂĚĞ͖ĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂĚĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ
dos procedimentos praticados por pessoas naturais e jurídicas. A Auditoria é um instruŵĞŶƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽƋƵĞĚĄƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂƚŽŵĂĚĂƐĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐƋƵĂŶƚŽăĂƉůŝĐĂĕĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
do orçamento da saúde e mantém relações interinstitucionais com o Ministério Público
&ĞĚĞƌĂů͕DŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽƐƚĂĚƵĂů͕dƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚĂhŶŝĆŽ͕dƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚŽ
ƐƚĂĚŽ͕WƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂͲ'ĞƌĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽůşĐŝĂ&ĞĚĞƌĂů͕WŽůşĐŝĂŝǀŝů͕WŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ŽŶselho Estadual de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde.
ĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^ĠƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚĂ^^ĐŽŵ
o cargo de Especialista em Saúde, que são designados para a função de auditor pelo
^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂĚŽĚĂ^ĂƷĚĞ͕ƉŽŝƐŶĆŽĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚŽŽĐĂƌŐŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŶŽƉůĂŶŽĚĞ
carreira. Atualmente, é formado por um grupo multidisciplinar, composto por médicos,
contadores, economistas e enfermeiros, no núcleo central e somente por médicos nos
núcleos de Auditoria das CRS, sendo que 8ª CRS, 10ª CRS e 15ª CRS são atendidas pelas
13ª CRS, 7ª CRS e 9ª CRS respectivamente, pois faltam servidores designados para a funĕĆŽŶĞƐƐĂƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞĨĂǌĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐŶŽǀĂƐŶŽŵĞĂĕƁĞƐͬĚĞƐŝŐŶĂĕƁĞƐƉĂƌĂƐƵƉƌŝƌ
as vagas disponíveis.
^ĞƌĄŝŵƉůĂŶƚĂĚŽŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂĚŽ^h^;^/^hͬ^h^ͿŶĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐƚĂĚƵĂů͘K^/^hĠƵŵĂĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞǀŽůƚĂĚĂƉĂƌĂ
ĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŶŽ^h^͘ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ
ĚŽ^/^hĂƚĞŶĚĞƌĄĂƵŵĂĚĞŵĂŶĚĂĂŶƚŝŐĂĞĨĂƌĄĐŽŵƋƵĞĂ^^ͬZ^ƉĂƐƐĞĂƐĞŝŶƚĞŐƌĂƌ
ĂŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚŽ^E͘ƐƐĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽŶĆŽĨŽŝƉŽƐƐşǀĞůĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉĞůĂ
ĐĂƌġŶĐŝĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĂƐZ^͕ŽƋƵĞĞƐƚĄƐĞŶĚŽƐƵprido gradualmente. Ainda em 2016, os auditores deverão passar por treinamentos, para
otimizar a utilização do sistema.
2.7.12. Fiscalização dos contratos, convênios, transferências
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƵƚƌŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂĮŶƐ
O Departamento Administrativo vem identificando problemas quanto ao ato de
fiscalização dos contratos, convênios, transferências financeiras e outros instrumentos
ĂĨŝŶƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^^ͬZ^͕ŽƋƵĞƚĞŵŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽƐĂŶŽƐ͕ƵŵĐŽŶƚƌŽůĞĐĂĚĂ
ǀĞǌŵĂŝƐĨƌĄŐŝůĚĞƐƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵal, em acordo com os ditames editalícios e legais; logo, a obrigação de fiscalizar a execução de contratos administrativos é seu dever, a qual é realizada por um servidor especialmente designado para tanto. A matéria é regida por extensa legislação, que vai desde a
Lei nº 8.666/1993, no caso da fiscalização de contratos, até a Portaria MS nº 3.410/2013,
em se tratando de contratos com hospitais, passando pelas Instruções Normativas da
'ͬ^&ͬZ^ ;/E ϬϭͬϮϬϬϲ͖ /E ϬϭͬϮϬϭϮͿ͕ ƉĂƌĂ ŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ĐŽŶǀġŶŝŽƐ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ
obras, e da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde, nas três esferas de governo.
ŝĂŶƚĞĚĞƐƚĞĐĞŶĄƌŝŽ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚĞĚĞŶŽƌŵĂƐƋƵĞƌĞŐĞŵŽĐŽŶtrole das diferentes formas de contratualização, tornou-se imperiosa a reestruturação
ĚĞƚŽĚŽĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ͕ĂĨŝŵĚĞƐĞŽďƚĞƌŵĂŝŽƌĞĨŝĐĄĐŝĂŶŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐŐĂƐƚŽƐĚĂ^^ͬZ^͕
ƋƵĞĞŶǀŽůǀĂŵƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĞŶƚĞƐ͕ſƌŐĆŽƐĞͬŽƵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐĞͬ
ou privadas, bem como com as instituições governamentais e não governamentais. Para
tanto, foi constituído, através da Portaria SES nº 683/2015, um grupo de trabalho que
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ĞůĂďŽƌŽƵŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĂ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ŽŶǀġŶŝŽƐ͕dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĂĨŝŶƐ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ WŽƌƚĂƌŝĂ ĚŽ ^ĞŶŚŽƌ
^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂĚŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘ůĠŵĚĞƐƚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐĂƉĂĐŝƚĂĕƁĞƐ
para todos os gestores e servidores da SES/RS, a fim de que estejam habilitados a exercerem a nova metodologia de fiscalização dos diversos instrumentos elencados.

2.8. Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
Ϯ͘ϴ͘ϭ͘ĚƵĐĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞŽůĞƟǀĂ
ŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĞŶĄƌŝŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐ͕ĂŽůŽŶŐŽĚĞƐƵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĂƐĐŽůĂĚĞ^ĂƷĚĞ
WƷďůŝĐĂ ;^WͿ ĨŽŝ ĂŵƉůŝĂŶĚŽ Ğ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂŶĚŽ ƐƵĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ŶŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
sua missão de gestão da educação no Estado. Nesse contexto, desenvolve ações de formação, educação permanente, pesquisa, extensão e produção de conhecimentos que
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ^h^͘WĂƌĂŽĂůĐĂŶĐĞĚĞƐƵĂŵŝƐƐĆŽ͕Ă^WƉƌŽŵŽǀĞ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĚĞƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂĞŵƵůƚŝƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞŵĄƌĞĂƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů͕ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĞĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽnal, além de participar, de forma descentralizada, em assessorias técnicas e de apoio às
atividades educacionais dos municípios.
EŽĐĞŶĄƌŝŽĂƚƵĂůĞ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽDĂƉĂƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂ^^ͬZ^͕Ă^W
busca fortalecer a Política de Educação Permanente no contexto das RAS. Destacam-se
ŽƐEƷĐůĞŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞŽůĞƚŝǀĂ;EhZ^Ϳ͕ŶĂƐϭϵZ^͕ƋƵĞĂƚƵĂŵ
na descentralização das ações de educação em saúde e apoiam a formação dos Núcleos
DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ Ğŵ ^ĂƷĚĞ ŽůĞƚŝǀĂ ;EhD^Ϳ͕ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ϳϵ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͘
Outra estratégia, a Rede de Educação em Saúde Coletiva (RESC) (Resolução nº 590/2013),
visa à qualificação do processo de educação permanente em saúde, por meio de interĐąŵďŝŽƐŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŐĞƐƚĆŽ͕ĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐĞůŚŽƐ͕ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕ĞŽ
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐEhD^͘
Sabendo-se que somente Instituições de Ensino Superior podem certificar cursos
ĚĞWſƐͲ'ƌĂĚƵĂĕĆŽũƵŶƚŽĂŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕Ă^WĞƐƚĄĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂção do Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP) junto ao Conselho Estadual de
ĚƵĐĂĕĆŽ͘WĂƌĂǀŝĂďŝůŝǌĂƌĂƐƚƵƌŵĂƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĨŽŝĨŝƌŵĂĚĂƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚĂĚƵĂůĚŽZ^;hZ'^Ϳ͕ƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĐƵƌƐŽ͕ĂůĠŵĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌŽƐĞŐƌĞƐƐŽƐĚŽ^W͕ĚĂ^WͬE^Wͬ&/KZh͘
A Residência Integrada em Saúde (RIS) é uma modalidade de educação profissioŶĂůƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĚĂ͕ĐƵƐƚĞĂĚĂƉĞůĂ^^ͬZ^͕ĚĞĐĂƌĄƚĞƌŵƵůƚŝƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
que compreende os Programas de Residência Médica (atualmente 32 residentes) e Residência Multiprofissional (atualmente 148 residentes).
ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ĂƐĐŽůĂƐƚĂĚƵĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞŵ^ĂƷĚĞ;d^h^ͿĠĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂ^WĞŝŶƚĞŐƌĂĂZĞĚĞĚĞƐĐŽůĂƐdĠĐŶŝĐĂƐĚŽ^h^;Zd^h^Ϳ͕ĐƌŝĂĚĂ
ƉĂƌĂĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂůĚĞŶşǀĞůŵĠĚŝŽƋƵĞĂƚƵĂŶĂĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞǀĂĐŝŶĂĚŽƌĞƐ͘hƚŝůŝǌĂƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞdĠĐŶŝĐŽƐĚŽEşǀĞůDĠĚŝŽ;WZK&W^Ϳ͘
2.8.2. Ciência, Tecnologia e Inovação
As atividades de pesquisa, o campo da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CTIS), a introdução de tecnologias e o suprimento dos insumos para as políticas de
saúde formam um conjunto de temas importantes, com impacto em todas as políticas
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de saúde, as quais propõem um fluxo de soluções comuns que potencializam a tomada
de decisão e a racionalização de recursos, sendo a pesquisa um exemplo claro dessas
perspectivas. Nesse sentido, a SES optou por implementar políticas transversais e intersetoriais estratégicas para as políticas de saúde.
&ŽƌŵƵůĂĚĂ Ğŵ ϮϬϭϯ͕ Ă Política de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde
(PECTIS/RS) encontra-se em fase de avaliação pelo Conselho Estadual de Saúde e tem
por objetivo principal definir um conjunto de diretrizes para incremento da geração, avaliação e aplicação de conhecimento em saúde no Estado, voltado para as necessidades
ĚŽ^h^ͬZ^͕ŶŽƌƚĞĂŶĚŽͲƐĞƉĞůŽƐƐĞƵƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĞĚĞĨŝŶŝŶĚŽĂƐďĂƐĞƐƉĂƌĂŽĞƐƚşŵƵůŽĞŽ
ĨŽŵĞŶƚŽăƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞŝŶŽǀĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞ͘
KƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂWd/^ĞǀŝĚĞŶĐŝŽƵĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĚĂŐĞƌĂĕĆŽĞĚŝfusão do conhecimento e capacitação das organizações da SES para a pesquisa aplicada
ŶĂƐƐƵĂƐĄƌĞĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂŶĂ^^ĠĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
proporcional à sua potência em captar recursos de agências de fomento externas, o que
ƐŽŵĂĂŽĐĂƌĄƚĞƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͘Política de Pesquisa da SES (PPSES) objetiva Implantar ações estruturantes para o incremento da produção em pesquisa, visando
contribuir para a gestão em saúde. Nesse sentido busca-se melhorar também a participação no Programa Pesquisa para o SUS, o PPSUS.
&ŽƌŵƵůĂĚĂĐŽŵŽƉŽůşƚŝĐĂƉƷďůŝĐĂŝŶƚĞƌƐĞƚŽƌŝĂů͕ĂPolítica Estadual de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PIPMF) - Lei 12.560/2006 - foi criada como uma política estratégica para a assistência farmacêutica. A sua implementação encontra-se em andamento,
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƉƌŽũĞƚŽƌƌĂŶũŽWƌŽĚƵƚŝǀŽ>ŽĐĂůĚĞWůĂŶƚĂƐDĞĚŝĐŝŶĂŝƐĞ&ŝƚŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐ;W>WD&ŝƚŽͬZ^Ϳ͘
A Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC/RS) foi
baseada no princípio da integralidade em todas as dimensões, envolve conhecimentos
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͕ƚĞŶĚŽŶĂŚƵŵĂŶŝǌĂĕĆŽĞŶĂŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞ
ƐĂƷĚĞƐƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĞŽďũĞƚŝǀŽ͘KĐĞŶĄƌŝŽĚĞƐƵĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĨŽŝĞŶĚŽƐƐĂĚŽƉĞůĂĞĚŝĕĆŽĚĂ
WŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞWƌĄƚŝĐĂƐ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƐĞŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ;WŽƌƚĂƌŝĂD^ŶǑϵϳϭͬϮϬϬϲͿ͘
Ϯ͘ϴ͘ϯ͘WĞƐƋƵŝƐĂŝĞŶơĮĐĂĞŵ^ĂƷĚĞ
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞŵƐĂƷĚĞƐĞĚĄŶĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂ
superação de problemas das ações de saúde, na geração de elementos significativos para
o processo de tomada de decisão e na promoção de maior potência para a captação de
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĨŝǆĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂůĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘sĄƌŝŽƐĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĚĂ^^ŵĂŶƚġŵĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂ&WW^ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞŝŶŽǀĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƐƵĂƐĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐ͘
&WW^ĨŽŝĐƌŝĂĚĂĐŽŵŽſƌŐĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽĂ^^ͬZ^͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϯϰϵͬϭϵϵϰ͕
ƉĂƌĂƐĞƌǀŝƌĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĂƉŽŝŽăĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽ^h^͕ŶŽ
ąŵďŝƚŽĚŽƐƚĂĚŽ͘ůĂƚĞŵ͕ĐŽŵŽƵŵĂĚĞƐƵĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞĂĕƁĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ
ĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘
 &WW^ ĐƌŝŽƵ Ğŵ ϮϬϬϭ Ž ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŝĞŶƚşĨŝĐŽ Ğ dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
;dͿ;WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϬϰϰͬϬϭͲ&WW^Ϳ͕ƋƵĞƚĞŵĐŽŵŽĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌ͕ĞƐƚŝŵƵůĂƌĞĞǆĞĐƵƚĂƌĂƉĞƐƋƵŝƐĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĞďŝŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŵƐĂƷĚĞ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂƚĞŶĚĞƌĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐĚĞ
ƉŽůşƚŝĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐͬ^h^͕ĂůĠŵĚĞĨŽƌŵĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐŶĂĄƌĞĂĚĞďŝŽůŽŐŝĂŵŽůĞĐƵůĂƌ͘
KdƌĞĂůŝǌĂĞƐƚƵĚŽƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞĚŽĞŶĕĂƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵŝŵƉĂĐƚŽŶĂ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂĞ
ƋƵĞƐĆŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂƐĂŽ^h^͗d͕dƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕,/s͕ŚĞƉĂƚŝƚĞƐǀŝƌĂŝƐ͕ƉĂƉŝůŽŵĂǀşƌƵƐŚƵŵĂno (HPV), além de genética de doenças raras e identificação humana. Na Investigação de
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ƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞĞͬŽƵŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽE͕ŽdĂƚƵĂƉĂƌĂŽdƌŝďƵŶĂů
de Justiça e Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de convênio
ĐĞůĞďƌĂĚŽĞŵϮϬϬϳ͕ĞŶƚƌĞĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ͘:ĄĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŵĂŶĄůŝƐĞ'Ğnética Humana são prestadas através de um Termo de Cooperação Técnica com o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas/Prefeitura de Porto Alegre, um serviço que visa
complementar as investigações identificadas através do "Teste do Pezinho". Além disso,
o CDCT conta com o apoio de instituições nacionais e internacionais e contribui para a
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŵĞƐƚƌĞƐ͕ĚŽƵƚŽƌĞƐĞƉſƐͲĚŽƵƚŽƌĞƐĞŵĄƌĞĂƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂƐĚŽ^h^͘

163

Região
- Rota
da Produção
Plano20
Estadual
de Saúde 2016-2019
do RS
164

Região 19 - Região do Botucaraí

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

3. Caracterização das Regiões de Saúde
A caracterização das Regiões de Saúde foi construída pelas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e validadas em reunião de Comissão Intergestores Regional (CIR), a fim
de propiciar uma visão sucinta de cada uma das 30 Regiões de Saúde do Rio Grande do Sul.

Região de Saúde 1 - Verdes Campos
A região possui preponderante ascendência espanhola, portuguesa, negra,
italiana e alemã, com destaque à Quarta
Colônia, que possui peculiar atrativo turístico. Tem como sede o município de Santa Maria, com maior contingente populaĐŝŽŶĂů ;ϲϯ͕ϮйͿ͕ Ğŵ ĐŽŶƚƌĂƉŽŶƚŽ Ă /ǀŽƌĄ͕ Ž
menor município da região (0,5%). A sede
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂͲƐĞĐŽŵŽƉſůŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞĚĞ
serviços de saúde de média e alta complexidade.
A população urbana corresponde a
81,7% e rural a 18,3% (IBGE, 2010), a densiĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĠĚĞϯϮŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿĞŽ/,ĠϬ͕ϳϬϯ;/'͕ϮϬϭϬͿ͘
ŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ϱϳйƚġŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽŶƚĞĂĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ;/'͕ϮϬϭϯͿĞŽ
PIB per capita é de R$ 18.015,90 (IBGE, 2013). A taxa de analfabetismo é de 4,5% (IBGE,
ϮϬϭϬͿĞŽ/^ĠĚĞϬ͕ϳϯ;&͕ϮϬϭϮͿ͘ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƌĞŶĚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂЪ
ƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĠĚĞϮϮ͕ϯй͘
Na região, a obesidade dos 0 aos 5 anos é de 11% e o baixo peso em idosos é de
ϭϱ͕ϯй;^/^sE͕ϮϬϭϰͿ͘YƵĂŶƚŽăĐŽůĞƚĂĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ͕Ϯϳ͕ϲйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŶĆŽƚĞŵ
ĂĐĞƐƐŽĂĞƐƐĞƐĞƌǀŝĕŽ;ĞĨĞƐĂŝǀŝůĞ/'͕ϮϬϭϰͿ͘ƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞĄŐƵĂ
de Solução Alternativa Coletiva com Escherichia coli ĚĞ ϮϬ͕ϴй Ğ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ĚĞ ĄŐƵĂ ĚĞ
Solução Alternativa Individual com E. coliĚĞϱϭ͕ϯй͕ĂŵďŽƐĂĐŝŵĂĚŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚŽZ^
(SES, 2014). As três principais causas de internação foram: gravidez, parto e puerpério
;ϭϱ͕ϯйͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϰ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϯйͿ
;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽƐĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϴ͕ϴйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϮ͕ϯйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϱйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
Na planificação da APS, nove municípios tiveram adesão à proposta da SES/RS. A
ƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂϴϵh^͕ĐŽŵĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϲϳ͕ϳйĞĚĞ^&
de 39,1% (SES, 2015). O ICSAB é de 28,7% (SES, 2014).
As prioridades de saúde da região são: fortalecer a APS garantindo investimentos, autonomia na gestão dos recursos e qualificação dos processos de trabalho com
base na política de educação permanente em saúde, incentivando a mudança de cultura
organizacional; definir e fortalecer a função dos hospitais de modo a garantir sua efetiviĚĂĚĞĞƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵĂĐĞƐƐŽĞƋƵąŶŝŵĞĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐăƌĞĚĞƌĞŐŝŽŶĂů
de saúde e qualificar o sistema de regulação e monitoramento dos serviços integrando
os diferentes níveis de atenção, com foco nas ações intersetoriais, interdisciplinares e
interinstitucionais.
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Região de Saúde 2 - Entre-Rios
A região apresenta etnias diversificadas, com ascendência italiana, espanhola, portuguesa, negra, indígena, entre
outras. Possui 74,1% de população urbana
e 25,9% de população rural (IBGE, 2010).
O valor do IDH é de 0,687 e a densidade
ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ Ġ ĚĞ ϵ ŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͘
Tem como sede o município de Santiago,
com 39,7% da população e que concentra
a maioria dos serviços de saúde da região.
KŵĞŶŽƌŵƵŶŝĐşƉŝŽĠhŶŝƐƚĂůĚĂ͕ĐŽŵϭ͕ϵй
da população da região.
A principal fonte de renda é a agroƉĞĐƵĄƌŝĂĐŽŵϲϯ͕ϲй;/'͕ϮϬϭϯͿ͕ĐŽŵW/
per capita de R$ 15.251,70 (IBGE, 2012). O analfabetismo é de 5,9% (IBGE, 2010) e o IDESE
ĠϬ͕ϲϵ;&͕ϮϬϭϮͿ͘ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵƌĞŶĚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĠĚĞ
31,7% (IBGE, 2010).
Da população, 75,4% encontra-se em risco em relação ao Aedes aegypti (SES,
2015); são frequentes os desastres causados por chuvas intensas, vendavais, granizo e
estiagem (Defesa Civil e IBGE, 2014). Observa-se que 69,8% da população não possui
ƌĞĚĞĐŽůĞƚŽƌĂĚĞĞƐŐŽƚŽ͘ƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞĄŐƵĂĚĞ^ŽůƵĕĆŽůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŽletiva com Escherichia coliĚĞϮϬ͕ϴйĞĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞĄŐƵĂĚĞ^ŽůƵĕĆŽůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ/ŶĚŝǀŝĚƵĂů
com E. coliĚĞϰϵй͕ĂŵďŽƐĂĐŝŵĂĚŽƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚŽZ^;^^͕ϮϬϭϰͿ͘ŵƌĞůĂĕĆŽĂĂĐŝĚĞŶtes com animais peçonhentos, apresenta a média 23 acidentes por 100.000 habitantes
causados por serpentes (SES, 2012). Além disso, possui a 2ª melhor cobertura vacinal da
influenza do estado (93,7%) (SI-PNI, 2014).
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ
;ϭϲ͕ϴйͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϰйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϮ͕ϵйͿ
;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘:ĄĂƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϯ͕ϵйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϮ͕ϵйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϵйͿ;d^h^͕
2014). Participa com oito municípios da planificação da APS, sendo que apresenta 49
h^͕ ϴϭй ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ĞƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ƚĞŶĕĆŽ ĄƐŝĐĂ ;^^͕ ϮϬϭϱͿ͕ ϳϵ͕ϭй ĚĞ ^& ;^^͕
2015) e o ICSAB é de 30% (SES, 2014).
ƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĞŵƐĂƷĚĞĚĂƌĞŐŝĆŽƐĆŽ͗ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂZĞĚĞĚĞhƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌgência incentivando os serviços locais, articulados entre si e trabalhando sob regulação regional; fortalecer e qualificar a APS como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede
ƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽƐŽďƵŵĂſƚŝĐĂĚĞůŝŶŚĂĚĞĐƵŝĚĂĚŽĞĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĚĂŶĚŽĐŽŶƚŝŶƵŝdade a implementação do processo de planificação da APS; e implementar e consolidar a
governança regional da gestão em saúde, especialmente no que diz respeito à aplicação
de recursos na média e alta complexidades, conforme necessidade da Região de Saúde.

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

Região de Saúde 3 - Fronteira Oeste
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ
ĠĚĞϭϮŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϭϬ͕ϴй
da população rural e 89,2% da população
urbana (IBGE, 2010). A taxa de analfabetismo é de 5,4%. A proporção da população
ĐŽŵƌĞŶĚĂŵĞŶŽƌĚĞЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĠĚĞ
33,5% (IBGE, 2010). O PIB da região é de R$
8.717.502,60 (IBGE, 2012), sendo a princiƉĂůĨŽŶƚĞĚĞƌĞŶĚĂĂĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͘
As três principais causas de internaĕĆŽƐĆŽ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ
(15,1%), gravidez, parto e puerpério (15%)
e doenças do aparelho digestivo (12,9%)
;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘:ĄĂƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽƐĆŽ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϲ͕ϲйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϭ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐ
ĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϮйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϳϳ͕ϲй͕ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ
^&ĚĞϲϮ͕ϵйĞ/^ĚĞϮϮ͕ϳй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
As prioridades de saúde da região são: a qualificação das equipes de APS; a redução da mortalidade infantil e a redução da incidência de doenças infecto-contagiosas,
principalmente a sífilis.

Região de Saúde 4 - Belas Praias
A região é composta por municípios
da orla e da encosta da serra, de pequeno
Ğ ŵĠĚŝŽ ƉŽƌƚĞ͘  ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĠŵĂŝŽƌ;ϲϲŚĂďͬ͘ŬŵϮͿĚŽƋƵĞĂŵĠĚŝĂĚŽ
Z^;ϰϮŚĂďͬ͘ŬŵϮͿ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϴϭ͕ϭй
população urbana e 18,2% população rural
(IBGE, 2010). A taxa de analfabetismo de
5,3% (IBGE, 2010) e a renda média domiciliar per capita de R$ 770,40 (IBGE, 2010)
são menores do que os valores do estado. É
a região com o menor PIB per capita (14,4)
(IBGE, 2012) e apresenta um IDESE de 0,70
;&͕ϮϬϭϮͿ͘ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞƐƚĂƌĞŐŝĆŽĞƐƚĄ
baseada em serviços, especialmente o turismo. A construção civil também tem expressão e nos municípios da encosta da serra
o cultivo de frutas, como banana e abacaxi, também é importante para a economia. Os
municípios de Torres e Capão da Canoa são os mais populosos, concentrando os serviços
de saúde e servindo como referência para os demais.
As três causas mais frequentes de internação foram: gravidez, parto e puerpério
;ϭϳ͕ϱйͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϬ͕ϳйͿ
;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϵ͕ϯйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϭϳ͕ϮйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϯйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘

167

168

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ĚĞϳϬйĞ/^ĚĞϮϰй;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
As prioridades de saúde da região são: a garantia de que os recursos da fonte
ŵƵŶŝĐŝƉĂůƉŽƐƐĂŵƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂW^͖ĚĞůŝŶĞĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƐĞƚĞƌĐŝĄƌŝŽƐƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĂƐZ^ĞĂŵƉůŝĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĂƌĞŐƵůĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂ
de apoio às RAS com ênfase nas neoplasias, saúde da mulher, saúde mental, Rede de
hƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞůŝŶŚĂĚĞĐƵŝĚĂĚŽĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͘

Região de Saúde 5 - Bons Ventos
A região é composta de municípios da orla e região lagunar de pequeno
ĞŵĠĚŝŽƉŽƌƚĞ͘ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĠ
ĚĞ ϯϰ ŚĂďͬ͘ŬŵϮ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕ ƐĞŶĚŽ ϴϱ͕ϭй
população urbana e 14,9% população rural
(IBGE, 2010). A taxa de analfabetismo é de
6,1% (IBGE, 2010) e a renda média domiciliar per capita é de R$ 761,60 (IBGE, 2010).
Apresenta o terceiro menor PIB per capita
(R$ 16.311,00) (IBGE, 2012) entre as RegiƁĞƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ Ğ ƐĞƵ /^ Ġ ĚĞ Ϭ͕ϳϬ ;&͕
ϮϬϭϮͿ͘ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞƐƚĂƌĞŐŝĆŽĞƐƚĄďĂƐĞada em serviços, especialmente o turismo,
no cultivo de arroz e indústria alimentícia e
ŵĞƚĂůͲŵĞĐąŶŝĐĂ͘KƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞKƐſƌŝŽ͕^ĂŶƚŽŶƚƀŶŝŽĚĂWĂƚƌƵůŚĂĞdƌĂŵĂŶĚĂşĐŽŶcentram 60% da população da região e os serviços de saúde desses municípios servem
de referência para os demais.
As três causas mais frequentes de internação foram: gravidez, parto e puerpéƌŝŽ ;ϭϳ͕ϰйͿ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ ;ϭϰ͕ϮйͿ Ğ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĚŝŐĞƐƚŝǀŽ
;ϭϮ͕ϲйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐĐĂƵƐĂƐŵĂŝƐĨƌĞƋƵĞŶƚĞƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϴ͕ϵйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϭϵ͕ϲйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϳйͿ
(SES, 2014).
ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝƵŵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ĚĞϲϰй͕ĐŽŵϰϮĞƋƵŝƉĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&Ămília e 29 equipes de Saúde Bucal. Quanto às internações, em 2014, 23,3% foram devido
Ă ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƐĞŶƐşǀĞŝƐ ă ĂƚĞŶĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ͕ ŚĂǀĞŶĚŽ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ ĚŽŝƐ ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ ĚĞ ƉĞƋƵĞŶŽ
porte, com baixa resolutividade, que induzem o aumento desta taxa.
Cabe ressaltar que em alguns municípios da orla a migração definitiva de aposentados e a ampliação da temporada de verão, que se estende de novembro a abril, aumentam a população de idosos, demandando serviços de saúde, especialmente na APS.
As prioridades da região são: qualificar a APS, oferecendo educação permanente
e continuada aos trabalhadores, gestores e controle social; organizar a rede de traumato-ortopedia e garantir o acesso às cirurgias gerais.

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

Região de Saúde 6 - Vale do Paranhana e Costa Serra
A região apresenta uma densidade
ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϯϳ͕ϵŚĂďͬ͘ŬŵϮ;&͕ϮϬϭϰͿ͕
ĐŽŵŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĄƌĞĂƵƌďĂŶĂĚĞϴϰ͕ϭй
ĞĚĞĄƌĞĂƌƵƌĂůĚĞϭϱ͕ϵй;/'͕ϮϬϭϬͿ͘dĞŵ
PIB per capita de R$ 17.587,00 (IBGE, 2012)
e renda média domiciliar per capita de R$
734,30 (IBGE, 2010).
Destacam-se na região as indústrias couro-calçadistas, a extração vegetal
(reflorestamento e beneficiamento de madeira) e a agricultura familiar. Apresenta
elevada taxa de analfabetismo, 5% da população (IBGE, 2010). Registra-se uma taxa
de trabalho infantil de 14,2% (IBGE, 2010) e
ĂůƚŽƵƐŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ͕ϭϴϮ͕ϱ>ͬŬŵϮ;^^ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ͘
ƐƚƌġƐŵĂŝŽƌĞƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϬ͕ϮйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϭϵ͕ϰйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϳйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
Todos os municípios possuem hospitais, oferecendo o total de 503 leitos, sendo
ƋƵĞ͕ĚĞƐƚĞƐ͕ϰϱϮƉĞƌƚĞŶĐĞŵĂŽ^h^;E^͕ϮϬϭϲͿ͘ŵďŽƌĂƉŽƐƐƵĂƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĠĚŝĂĐŽŵplexidade, ainda depende de muitos serviços de média e alta complexidade localizados
ĨŽƌĂĚĞƐĞƵƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĂDĂĐƌŽƌƌĞŐŝĆŽĚĞ^ĂƷĚĞDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘
As prioridades da região são: fortalecer e qualificar a APS como coordenadora do
cuidado e ordenadora das RAS; implementar e consolidar as RAS; organizar a Atenção à
^ĂƷĚĞ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞdĞƌĐŝĄƌŝĂ͕ƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĞƐƐĂƐƌĞĚĞƐ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͖ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞąŵďŝƚŽĐŽůĞƚŝǀŽĚĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ
saúde e o gerenciamento de riscos e de agravos à saúde.

Região de Saúde 7 - Vale dos Sinos
A região possui densidade demoŐƌĄĨŝĐĂĚĞϱϵϯ͕ϲŚĂďͬ͘ŬŵϮ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ĐŽŵ
ŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĄƌĞĂƵƌďĂŶĂĚĞϵϲ͕ϭйĞĚĞ
ĄƌĞĂƌƵƌĂůĚĞϯ͕ϵй;/'͕ϮϬϭϬͿ͘dĞŵƌĞŶĚĂ
média domiciliar per capita de R$ 892,30
(IBGE, 2010).
Destaca-se na região a diversidade
de atividades econômicas como: indústrias couro-calçadistas, frigoríficos (linha
de produção), indústrias químicas (solventes, tintas e outros), indústria de transformação (metalurgia) e agricultura familiar
(horti e fruticultura). Apresenta taxa de
analfabetismo de 3%, sendo que 52,8% da
ƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƐƐƵŝϮǑŝĐůŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŽŵƉůĞƚŽŽƵŵĂŝƐ;/'͕ϮϬϭϬͿ͘ZĞŐŝƐƚƌĂͲƐĞƚĂǆĂ
de trabalho infantil de 7,5% (IBGE, 2010).
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĠĚĞϲϵ͕ϵйĞŽ/^ĠĚĞϮϭ͕ϰй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
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ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϱ͕ϲйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϭϵ͕ϵйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϮйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
A região possui nove hospitais em oito municípios, totalizando 1.210 leitos, sendo
ϵϱϲůĞŝƚŽƐ^h^;E^ϮϬϭϲͿ͘ŵƌĞůĂĕĆŽăƐĐůşŶŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĂƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝEĞƵrologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Geral para toda a região; outras especialidades,
como Nefrologia, Cardiologia Intervencionista, Oftalmologia Cirúrgica, Traumato-OrtoƉĞĚŝĂĞhƌŽůŽŐŝĂƐĆŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞŽƵƚƌĂƐƌĞŐŝƁĞƐ͘
As prioridades da região são: fortalecer e qualificar a APS como coordenadora do
cuidado e ordenadora das RAS; implementar e consolidar as RAS e organizar Atenção à
^ĂƷĚĞƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĞƐƐĂƐƌĞĚĞƐ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͖ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞąŵďŝƚŽĐŽůĞƚŝǀŽĚĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ͖
o gerenciamento de riscos e agravos à saúde e ampliar e qualificar a regulação em saúde.

Região de Saúde 8 - Vale do Caí e Metropolitana
A região tem uma densidade deŵŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ Ϯϴϭ ŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕
ĐŽŵŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϵϯ͕ϮйĞŵĄƌĞĂƵƌďĂŶĂĞϲ͕ϴйĞŵĄƌĞĂƌƵƌĂů;/'͕ϮϬϭϬͿ͘KW/
per capita nesta região é de R$ 41.727,00
(IBGE, 2012) e a renda média domiciliar per
capita é de R$ 856,10 (IBGE, 2010).
A região se destaca pela diversidade de atividades econômicas: no setor
ƉƌŝŵĄƌŝŽ͕ĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ;ƉƌŽĚƵĕĆŽĂǀşĐŽůĂĞ
suinocultura), a silvicultura e a agricultura
familiar (horti, fruti e floricultura); no setor
ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ ĂƐ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐ ĐŽƵƌŽͲĐĂůĕĂĚŝƐtas, os frigoríficos (linha de produção), as
ŝŶĚƷƐƚƌŝĂƐƉĞƚƌŽƋƵşŵŝĐĂƐĞĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ;ŵĞƚĂůƵƌŐŝĂͿ͖ŶŽƐĞƚŽƌƚĞƌĐŝĄƌŝŽ͕
os serviços de logística e a construção civil. Apresenta taxa de analfabetismo de 3,1% e
ϱϳ͕ϳйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƐƐƵŝϮǑŝĐůŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŽŵƉůĞƚŽŽƵŵĂŝƐ;/'͕ϮϬϭϬͿ͘ZĞŐŝƐtra-se taxa de trabalho infantil em torno de 6,1% (IBGE, 2010). A região tem um valor de
ƵƐŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐĚĞϭϱϭ͕ϯϭ>ͬŬŵϸ;^^ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ͘
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽƐĆŽ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϲ͕ϴйͿ͕
ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϵ͕ϲйͿĞŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϭϱ͕ϭйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
A região possui 11 hospitais em oito municípios, totalizando 1.577 leitos, sendo
ϭ͘ϯϱϬůĞŝƚŽƐ^h^;E^͕ϮϬϭϲͿ͘ŵƌĞůĂĕĆŽăƐĐůşŶŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĂƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝƵĐŽͲDĂǆŝůŽͲ&ĂĐŝĂůĞ'ŝŶĞĐŽůŽŐŝĂƉĂƌĂƚŽĚĂĂƌĞŐŝĆŽ͘ĞŵĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽKƚŽƌƌŝŶŽͬ
ŝƌƵƌŐŝĂ͕dƌĂƵŵĂƚŽͬKƌƚŽƉĞĚŝĂ͕hƌŽůŽŐŝĂĞWƌŽĐƚŽůŽŐŝĂƐŽŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂůŐƵŶƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͘
As prioridades de saúde da região são: fortalecer e qualificar a APS como coordenadora do cuidado e ordenadora das RAS; implementar e consolidar as RAS e organizar
ĂƚĞŶĕĆŽ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞdĞƌĐŝĄƌŝĂă^ĂƷĚĞƐŽďĂůſŐŝĐĂĚĞƐƐĂƐƌĞĚĞƐ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͖ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞąŵďŝƚŽĐŽůĞƚŝǀŽĚĂ
ǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ͕ŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽƐĞĂŐƌĂǀŽƐăƐĂƷĚĞĞĂŵƉůŝĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌ
a regulação em saúde.
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Região de Saúde 9 - Carbonífera / Costa Doce
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϯϰŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϳϵ͕ϳй
população urbana e 20,3% população rural
(IBGE, 2010). Apresenta taxa de analfabetismo de 6,4%, renda média domiciliar per
capita de R$ 658,50, taxa de desemprego
de 16 anos e mais de 6% (IBGE, 2010), taxa
de trabalho infantil de 9,4% (IBGE, 2010) e
/^ĚĞϬ͕ϲϵ;&͕ϮϬϭϮͿ͘
A cobertura vacinal da influenza da
região foi de 75,5% (SI-PNI, 2014). Além disso, 17,9% da população não tem serviço de
ĐŽůĞƚĂĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ͖ϱϭ͕ϯйŶĆŽƚĞŵ
acesso à rede coletora de esgoto (IBGE,
ϮϬϭϬͿ Ğ Ž ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĄŐƵĂ ĚĞ ϭϮ͕ϯй ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƐĞ ĚĄ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ^ŽůƵĕĆŽ
Alternativa Coletiva ou Individual, situação preocupante na medida em que todos os inĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĂĄŐƵĂŶĂZĞŐŝĆŽĞƐƚĆŽĂďĂŝǆŽĚĂƐŵĠĚŝĂƐĚŽĞƐƚĂĚŽ͘dƌġƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĨŽƌĂŵ
considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti͗Žŵ&ĞůŝĐŝĂŶŽ͕ůĚŽƌĂĚŽĚŽ^ƵůĞ
Guaíba (SES, 2014).
Os acidentes com animais peçonhentos na região, em especial serpentes e aranhas, representam, respectivamente, 18,6 e 12,1/100.000 habitantes (SES, 2010-2014) e
ocorreram 113 casos de raiva animal entre 2012 a 2015.
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϳ͕ϵйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϬ͕ϭйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϴйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
As prioridades de saúde da região são: estruturar a Rede de Assistência AmbulaƚŽƌŝĂůĞ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ͖ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĂW^͖ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĚĂ^ĂƷĚĞĚŽ
Trabalhador devido ao Trabalhador Rural (fumo) e ao índice de Trabalho Infantil.

Região de Saúde 10 - Capital e Vale do Gravataí
A região representa 21% da população gaúcha, englobando a capital (Porto
Alegre). É a região com maior densidade
ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ ;ϴϭϮ ŚĂďͬ͘ŬŵϸͿ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕
com 98,6% dos habitantes residindo em
zonas urbana (IBGE, 2010). A taxa de natalidade é de 13,82 nascidos vivos/1.000
hab./ano, com uma proporção de idosos
de 13,36%.
A região possui os melhores índices de escolaridade do estado em quase
todos os níveis registrados, com exceção
das taxas de analfabetismo e primeiro ciclo fundamental completo/segundo ciclo
incompleto (2,6% e 12,4%, respectivamente) (IBGE, 2010). As profundas desigualdades
sociais refletem-se no fato de que, ao mesmo tempo em que a região possui a maior ren-
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da média domiciliar per capita do estado (R$ 1.343,50) (IBGE, 2010), com PIB per capita
de R$ 28.453,00 (IBGE, 2012), 17,4% das famílias estão abaixo da linha da pobreza, com
ƌĞŶĚĂŵĠĚŝĂĂďĂŝǆŽĚĞЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽper capita (IBGE, 2010). A taxa de desemprego
da região (5,9%) superou a do estado (4,8%), enquanto a taxa de trabalho infantil (5,5%)
foi inferior (10,2%) (IBGE, 2010).
K/^ĠĚĞϬ͕ϳϳ;&͕ϮϬϭϮͿĞϯ͕ϰйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽǀŝǀĞĞŵůŽĐĂŝƐƐĞŵĂĐĞƐƐŽĂ
ĐŽůĞƚĂĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ͕Ϯϱ͕ϴйŶĆŽƚĞŵƌĞĚĞĐŽůĞƚŽƌĂĚĞĞƐŐŽƚŽ;/'͕ϮϬϭϬͿĞϵϵ͕ϲй
ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ Ġ ĂďĂƐƚĞĐŝĚĂ ƉŽƌ ĄŐƵĂ ƚƌĂƚĂĚĂ Ğŵ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŐƵĂ
(SES, 2014). Todos os municípios estão infestados pelo Aedes aegypti (SES, 2015). Acidentes com animais peçonhentos são pouco frequentes, sendo que o maior número de
casos ocorreu com aranhas, correspondendo a 1,1/100.000 habitantes (SES, 2014). Dos
680 casos de raiva animal ocorridos no RS, entre os anos de 2012 e 2015, 133 casos ocorreram nesta região. A cobertura vacinal da influenza alcançou 77,8%, tendo ficado em
um patamar inferior ao do estado (86,4%) (SIS-PNI, 2014). A região também apresenta os
maiores índices de ISTs no estado.
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϲ͕ϭйͿ͕
neoplasias (21%) e causas externas (11,2%). Concentra o maior numero de internações
do RS, por possuir o maior número de serviços de média e alta complexidades, especialmente na especialidade de oncologia.
As prioridades de saúde da região são: fortalecer as ações intersetoriais para promoção da saúde e prevenção das principais causas de morbimortalidade, considerando
todos os ciclos de vida; reduzir a incidência de doenças infecto-contagiosas (HIV, Sífilis,
Hepatites e Tuberculose); e fortalecer o sistema de referência e contrarreferência instituído a partir das RAS e dos planos vigentes e a construir, a partir das Centrais Regionais,
da Regulação Ambulatorial e Hospitalar, da média e alta complexidade.

Região de Saúde 11 - Sete Povos das Missões
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ
ĠϭϵŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ
população urbana é de 75,4% e a população rural é de 24,6% (IBGE, 2010). É uma
região que faz fronteira com a Argentina e
ĂƐĐŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĆŽ^ĂŶƚŽŶŐĞůŽ͕
São Borja e São Luiz Gonzaga. A etnia indígena prevalente é a Guarani.
As principais fontes de renda são a
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĂƉĞĐƵĄƌŝĂĞŽĐŽŵĠƌĐŝŽ͘ƚĂǆĂ
de analfabetismo é de 6,3% (IBGE, 2010), o
/^ĠĚĞϬ͕ϳϮ;&͕ϮϬϭϮͿĞŽW/per capita é de R$ 19.477,00 (IBGE, 2012). A porcentagem da população com renda menor
ƋƵĞЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĠĚĞϮϴ͕ϭй;/'͕ϮϬϭϬͿ͘
KŶƷŵĞƌŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƷĚĞĠϴϰ͕ĂĐŽďĞƌƚĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
ĠĚĞϴϬй;d^h^͕ϮϬϭϱͿ͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ^&ĠϴϬ͕ϴй;^^͕ϮϬϭϱͿĞ/^ĠϮϲ͕ϭй;^^͕
2014). A taxa de infestação por Aedes aegypti é de 100% (SES, 2015). A média estimada
ĚĞƵƐŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽĨŽŝĚĞϰϵϬ͕ϯ>ͬ<ŵϸͬĂŶŽ;^^͕ϮϬϭϬͿ͘
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ
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;ϭϴ͕ϵйͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϭ͕ϴйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϬ͕ϴйͿ
;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚĞĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽƐĆŽ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϬ͕ϮйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϭ͕ϲйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϴйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
As prioridades de saúde da região são: aumentar os procedimentos ambulatoriais de média complexidade; diminuir a taxa de mortalidade infantil e cumprir a meta de
ŝŵſǀĞŝƐĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞƐǀŝƐŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĂĚĞŶŐƵĞ͘

Região de Saúde 12 - Portal das Missões
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϭϴŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ĐŽŵϴϮ͕ϯй
ĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞŵĄƌĞĂƵƌďĂŶĂĞϭϳ͕ϳйĞŵ
ĄƌĞĂƐ ƌƵƌĂŝƐ ;/'͕ ϮϬϭϬͿ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ŵƵŶŝcípio de Cruz Alta a referência regional.
A região possui comunidade com 503 índios, com maior concentração no município de Salto do Jacuí, além de comunidade quilombola com aproximadamente 226
pessoas nos municípios de Salto do Jacuí,
Jacuizinho e Colorado. A taxa de analfabetismo é de 5% e o percentual da população
ĐŽŵƌĞŶĚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĠĚĞ
23,9% (IBGE, 2010). O PIB per capita é R$
ϯϭ͘ϯϮϬ͕ϬϬ;/'͕ϮϬϭϮͿ͘ƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĂďƌĂŶŐĞŵĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĂĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͕ŽĐŽŵĠƌĐŝŽĞ͕ĞŵƉŽƵĐŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ĂŝŶĚƷƐƚƌŝĂŵĞƚĂůŵĞĐąŶŝĐĂ͘
ĂŶĄůŝƐĞĚŽĞƐƚĂĚŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĚĞŶŽƚĂƋƵĞĐƌŝĂŶĕĂƐĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
elevado percentual de risco de sobrepeso e obesidade, acima da média do RS. Na fase
ĂĚƵůƚĂŽƌŝƐĐŽƐĞŐƵĞƐĞŶĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϲϬĂŶŽƐŽƵŵĂŝƐŽƉĞƌĐĞŶtual de 65,5% de sobrepeso extrapola a média do estado (59,2%) (SISVAN, 2014). A reŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŝǆŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĐŽůĞƚĂĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ;ϭϳ͕ϵйͿ͕ĐŽŵ
78,6% da população sem acesso à rede coletora de esgoto (IBGE, 2010). Por apresentar
ŐƌĂŶĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞĂŐƌşĐŽůĂ͕ĂŵĠĚŝĂĞƐƚŝŵĂĚĂĚĞƵƐŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐĠĚĞϳϱϱ͕ϲ>ͬŬŵϸͬĂŶŽ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂŽĚŽďƌŽĚĂŵĠĚŝĂƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽĞƐƚĂĚŽ;ϯϰϴ>ͬŬŵϸͬĂŶŽͿ;^^͕ϮϬϭϬͿ͘
Ɛ ƚƌġƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽ ĨŽƌĂŵ͗ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ ;ϭϲ͕ϳйͿ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ ;ϭϮ͕ϳйͿ Ğ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĚŝŐĞƐƚŝǀŽ
;ϭϮ͕ϮйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽ
ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϲ͕ϯйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϭ͕ϮйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϰйͿ;^^͕
2014).
ƌĞŐŝĆŽĐŽŶƚĂĐŽŵϲϴh^ĞĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂůĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽ
ĄƐŝĐĂĨŽŝĚĞϵϲ͕ϲй͕ƐĞŶĚŽϴϭ͕ϰйƉŽƌĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ĞĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ/^ĨŽŝĚĞ
27,3% (SES, 2015).
As prioridades de saúde da região são: construção da linha de cuidado da prevenção da obesidade; repactuação dos prestadores de serviços especializados com busca de
oferta nas demais regiões e qualificação da assistência ao parto.
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Região de Saúde 13 - Região da Diversidade
A região apresenta densidade deŵŽŐƌĄĨŝĐĂŵĠĚŝĂĚĞϯϮŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕
sendo que 74% da população encontra-se
ŶĂ ĄƌĞĂ ƵƌďĂŶĂ Ğ Ϯϲй ŶĂ ĄƌĞĂ ƌƵƌĂů ;/'͕
2010). O município de Ijuí, que concentra
aproximadamente 36% da população, é referência para os demais municípios da região em grande parte dos serviços de saúde,
bem como em relação a alguns serviços especializados para os municípios das Macrorregiões de Saúde Missioneira e Norte.
O PIB per capita é de R$ 24.258,00
(IBGE, 2012), a taxa de analfabetismo é de
4,9%, o percentual de pessoas com renda
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĠĚĞϮϬ͕ϰй;/'͕ϮϬϭϬͿĞŽ/^ĠĚĞϬ͕ϳϴ;&͕ϮϬϭϮͿ͘
região apresenta alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, com 94,3% da
população em risco (SES, 2015).
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ
;Ϯϵ͕ϯйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϳ͕ϯйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϬ͕ϴйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĨŽŝĚĞϵϯ͕ϯй͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ĨŽŝĚĞ
86,6% e a proporção de ICSAB foi de 27% (SES, 2015). A taxa de mortalidade infantil foi
de 11,4/1.000 nascidos vivos (SES, 2015).
As prioridades de saúde da região são: fortalecer a APS como ordenadora do
ĐƵŝĚĂĚŽ͖ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌ Ğ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌ ĂƐ ĂĕƁĞƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƐĂƷĚĞ ŶĂ ƚĞŶĕĆŽ ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂ Ğ
dĞƌĐŝĄƌŝĂ͖ƉƌŽŵŽǀĞƌĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĞĚĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽĂƐůŝŶŚĂƐĚĞ
cuidado; fortalecer a Política Regional de Educação Permanente em Saúde, articulando
trabalhadores, gestores, comunidade de ensino e controle social.

Região de Saúde 14 - Fronteira Noroeste
 ƌĞŐŝĆŽ ƚĞŵ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϰϬŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ
ϲϳ͕ϯйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƌĞƐŝĚĞŶĂĄƌĞĂƵƌďĂŶĂ
ĞϯϮ͕ϳйŶĂĄƌĞĂƌƵƌĂů;/'͕ϮϬϭϬͿ͘sĄƌŝŽƐ
municípios fazem fronteira com a Argentina, sendo que a maioria dos municípios
possui minifúndios, destacando-se a agricultura familiar de médio porte.
A renda média domiciliar per capita
é de R$ 790,00 (IBGE, 2010) e o PIB per capita é de R$24.083,00 (IBGE, 2012). O percentual de pessoas que ganham menos de
Ъ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ Ġ ĚĞ ϭϵ͕ϲй Ğ Ă ƚĂǆĂ ĚĞ
desemprego é de apenas 3% (IBGE, 2010).
Em relação à escolaridade, 49% da população possui o segundo ciclo fundamental completo e a taxa de analfabetismo é de 4,4% (IBGE, 2010).
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Destaca-se que todos os municípios da região encontram-se infestados pelo Aedes aegypti;^^͕ϮϬϭϱͿ͘ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽďĄƐŝĐŽ͕Ϯϲ͕ϲйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƉŽƐƐƵŝ
ĂĐĞƐƐŽ ĂŽ ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĄŐƵĂ ƉŽƌ ^ŽůƵĕĆŽ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ŽůĞƚŝǀĂ ŽƵ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ;^^͕
2014); 88,9% da população não têm acesso à rede coletora de esgoto; e apenas 21,9%
ƉŽƐƐƵĞŵĂĐĞƐƐŽĂĐŽůĞƚĂĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ;/'͕ϮϬϭϬͿ͘KşŶĚŝĐĞŵĠĚŝŽĞƐƚŝŵĂĚŽĚŽ
ƵƐŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ;ϴϳϰ͕ϳ>ͬŬŵϸͬĂŶŽͿĠŽŵĂŝŽƌĚŽĞƐƚĂĚŽ͘
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϯ͕ϯйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϬ͕ϬйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϰйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽ ĨŽƌĂŵ͗ ĚŽĞŶĕĂƐ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ ;ϮϮ͕ϭйͿ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ
ĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϯ͕ϳйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϮ͕ϳйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝϳϱh^͕ϲϵĞƋƵŝƉĞƐĚĞ^&͕ƐĞŶĚŽƋƵĞϰϭƉŽƐƐƵĞŵ^ĂƷĚĞƵĐĂů͘WŽƐƐƵŝĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐ^&ĚĞϵϰ͕ϯйĞƵŵĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ/^ĚĞϮϲ͕ϰй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
As prioridades para a região são: a saúde materno-infantil, a saúde do idoso e a
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂƐĞŵƐĂƷĚĞ͘

Região de Saúde 15 - Caminho das Águas
A região faz fronteira com a Argentina e tem limite territorial com o estado
de Santa Catarina. Possui cinco aldeias indíŐĞŶĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĚĞϯϳŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͘
As principais fontes de renda da região são a agricultura familiar, a extração
de pedras preciosas (garimpo), o comércio
e os serviços. O PIB per capita médio é de
R$ 16.779,00 (IBGE, 2012) e o IDESE é de
Ϭ͕ϳϭ;&͕ϮϬϭϮͿ͘
ƚŝŶŐŝƵ ƵŵĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ^& ĚĞ
93,1% (SES, 2015) e 20 municípios possuem
ŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ͘ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ/^ĨŽŝĚĞϮϴ͕ϮйĞŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
de mortalidade infantil foi de 6,5/1.000 nascidos vivos (SES, 2015).
As prioridades para a região são: qualificação da APS, organização de fluxos, discussão de protocolos com relação às diversas políticas, principalmente com relação ao pré-natal e parto; fortalecimento dos vínculos com as maternidades com vistas ao parto humanizado e promoção do aleitamento materno; maior controle das doenças infecciosas e
ƉĂƌĂƐŝƚĄƌŝĂƐ͕ĐƵŵƉƌŝŶĚŽĂŵĞƚĂĚĞŝŵſǀĞŝƐĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞƐǀŝƐŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĂĚĞŶŐƵĞ͘
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Região 21 - Região Sul

Região 22 - Pampa
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Região de Saúde 16 - Alto Uruguai Gaúcho
 ƌĞŐŝĆŽ ƚĞŵ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϯϯŚĂďͬ͘<ŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ĂƐƉƌŝŶĐŝpais fontes de renda são a agricultura e a
ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ͕Ž/^ĨŽŝĚĞϬ͕ϳϳ;&͕ϮϬϭϮͿĞ
o PIB per capita foi de R$ 25.035,60 (IBGE,
2012). A proporção de pessoas com renda
ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă Ъ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ ĨŽŝ ĚĞ ϭϳ͕ϴй
(IBGE, 2010) e a renda média domiciliar per
capita foi de R$ 864,90 (IBGE, 2010). A taxa
de analfabetismo é de 5,2%, sendo que
20,4% da população é considerada sem
instrução/1º ciclo fundamental incompleto
(IBGE, 2010). A taxa de trabalho infantil é
de 17,9% (IBGE, 2010).
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϳ͕ϮйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϭ͕ϯйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϳйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϲйͿ͕ůĞƐƁĞƐ͕ĞŶǀĞnenamentos e algumas outras consequências de causas externas (13,6%) e doenças do
ĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϬ͕ϱйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝϳϱh^͕ƐĞŶĚŽϭϰƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƷĚĞŶŽŵĞŝŽƌƵƌĂů͘ĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĨŽŝĚĞϴϰ͕ϱйĞĂĚĞ^&ĚĞϳϴ͕ϯй͘ŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐ/ŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƉŽƌĂƵƐĂƐ^ĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂŽǀĂůŽƌĨŽŝĚĞϮϱ͕ϳй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘ƌĞŐŝĆŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĞǀĂĚŽşŶĚŝĐĞĚĞƐŽďƌĞƉĞƐŽĞŽďĞƐŝĚĂĚĞŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϬĂϱĂŶŽƐ;ϯϯ͕ϭйͿ͕
na faixa de 10 a 19 (34%) e de 20 a 60 (63,7%) (SISVAN, 2014).
Em decorrência da principal fonte de renda da região ser a agricultura, tem-se
ƵŵşŶĚŝĐĞĞůĞǀĂĚŽĚĞƵƐŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ͗ϱϰϰ͕ϵ>ͬ<ŵϸͬĂŶŽ;^^͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ͘ĞƐƚĂĐĂͲƐĞ
os altos índices de violência autoprovocada (suicídio) na região. Em relação às condições
ambientais: 69,3% da população não tem rede coletora de esgoto (IBGE, 2010), 14% da
ƉŽƉƵůĂĕĆŽŶĆŽƚĞŵĂĐĞƐƐŽăĄŐƵĂƚƌĂƚĂĚĂ;^^͕ϮϬϭϲͿĞϱŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞƐƚĂǀĂŵŝŶĨĞƐƚĂĚŽƐ
por Aedes aegypti em 2015, subindo para 10 no início de 2016 (SES, 2016).
ƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƷĚĞĚĂƌĞŐŝĆŽƐĆŽ͗ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐZ^ƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂƐŵĞůŚŽƌĂŶĚŽ
a resolutividade e garantindo apoio da rede de referência para fortalecimento do cuidado integral, implantando linhas de cuidado com base em protocolos; ampliar a disponibilidade e o acesso às consultas e procedimentos ambulatoriais de média complexidade
em especialidades, articulados com as RAS e linhas de cuidado; e fortalecer as ações de
ǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞĐŽŵĚĞƐƚĂƋƵĞƉĂƌĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚŽA. aegypti e a melhoria da qualidaĚĞĚĂĄŐƵĂƉĂƌĂŽĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ͘

177

178

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

Região de Saúde 17 - Região do Planalto
A região possui densidade demoŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ϱϯ ŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕ ĐŽŵ
86,3% da população urbana (IBGE, 2010),
Ğ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ƐĞĚĞ WĂƐƐŽ &ƵŶĚŽ͕
a maior cidade do norte gaúcho. Os indicadores sociais, tais como taxa de analfabetismo (3,8% - IBGE, 2010), IDESE (0,79
Ͳ &͕ ϮϬϭϮͿ Ğ W/ per capita (R$ 31.915 IBGE, 2012), estão ligeiramente melhores
que o valor do RS. A taxa de trabalho inĨĂŶƚŝů ;ϭϯ͕ϰйͿ ĞƐƚĄ ĂĐŝŵĂ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ
estado (10,2% - IBGE, 2010). O percentual
da população com risco de dengue (82,5%)
ĞƐƚĄĂĐŝŵĂĚĂŵĠĚŝĂĚŽĞƐƚĂĚŽ;ϳϬйͿ;^^͕
ϮϬϭϱͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϱ͕ϴйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϮ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϮ͕ϴйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘KƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ĚĞ/^;Ϯϱ͕ϲйͿĞƐƚĄĂďĂŝǆŽĚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽZ^;Ϯϳ͕ϭйͿ;^^͕ϮϬϭϱͿ͘EŽƐĚĂĚŽƐĂŵďŝĞŶtais se destacam: o percentual de população sem rede coletora de esgoto (73,8%), que é
ĂůƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽZ^;ϲϱ͕ϭйͲ/'͕ϮϬϭϬͿ͖ŽĂůƚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ
;ϱϮϲ͕ϴ>ͬŬŵϸͬĂŶŽͿ͕ĂĐŝŵĂĚĂŵĠĚŝĂĚŽƐƚĂĚŽ;ϯϰϴ>ͬ<ŵϸͬĂŶŽͿ͖ĂƉĂƌĐĞůĂĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ
abastecida por Solução Alternativa Coletiva + Solução Alternativa Individual da região é
de 15,3%, acima do RS, que é de 9% (SES, 2014).
As prioridades de saúde para região são: fortalecimento da gestão e do planejamento municipal, com base na qualidade do atendimento ofertado à população, na otiŵŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞŶĂŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĂĐĞƐƐŽăƚĞŶĕĆŽ^ĞĐƵŶĚĄƌŝĂ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐ
à organização e implantação efetiva das RAS; fortalecimento das ações da APS nos municípios e financiamento correspondente, com ênfase na promoção da saúde e prevenção
às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, priorizando os ciclos de vida e estimulando a
intersetorialidade; e fortalecimento de ações de combate ao Aedes aegypti estimulando
a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento regional, priorizando a formação e educação profissional, possibilitando a identificação dos riscos referentes aos
fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças transmitidas pelo vetor.
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Região de Saúde 18 - Região das Araucárias
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϮϭŚĂďͬ͘<ŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂ
população urbana compreende 66,1%, e a
rural 33,9% (IBGE, 2010). Os municípios de
referência são Sananduva, Tapejara, Lagoa
Vermelha e São José do Ouro.
Ɛ ƚƌġƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ſďŝƚŽ
ĨŽƌĂŵ͗ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ
(24,9%), neoplasias (20,8%) e doenças do
ĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ ;ϭϮ͕ϭйͿ ;^^͕ ϮϬϭϰͿ͘
As três principais causas de internação
ĨŽƌĂŵ͗ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ
;ϭϲ͕ϮйͿ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ
;ϭϯ͕ϮϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϭ͕ϮйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
o maior coeficiente do estado de acidentes com aranhas 88,4/100.000 habitantes (SES,
2014). O percentual da população abastecida por Solução Alternativa ou Individual de
ĄŐƵĂĠĚĞϮϰй;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
 ƌĞŐŝĆŽ ĐŽŶƚĂ ĐŽŵ ϱϭ h^͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ϴϱ͕ϲй ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ĞƋƵŝƉĞƐ ĚĞ
ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ϲϵ͕ϵйĚĞ^&Ğ/^ĚĞϮϰ͕ϴй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
As prioridades de saúde da região são: o fortalecimento da APS e incremento da
Educação Permanente em Saúde com ênfase na promoção da saúde e prevenção das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis, estimulando a concretização da mudança do modelo de atenção à saúde; fortalecimento de ações preventivas dos acidentes com animais
peçonhentos por meio de ações entre saúde, meio ambiente e educação, fortalecendo
o uso de equipamentos de proteção individual e promoção de domicílios livres de acúmulos de materiais que favoreçam o habitat e a procriação de animais peçonhentos; e
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐĨŽĐĂůŝǌĂĚĂƐŶŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĄŐƵĂ͕
ĞŵƉŽĚĞƌĂŶĚŽĂǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞĐŽŵĂƉŽŝŽĚŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐƉĂƌĂĐƌŝĂƌďĂƌƌĞŝƌĂƐĨƌĞŶƚĞ
aos fatores condicionantes e determinantes de doenças de transmissão hídrica.
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Região de Saúde 19 - Região do Botucaraí
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϮϮŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϱϵ͕ϭй
população urbana e 40,9% da população
rural (IBGE, 2010). Destacam-se como referência os municípios de Soledade e Espumoso.
Em relação ao perfil socioeconômico, a taxa de analfabetismo é 10%, a maior
do RS (4,4% - IBGE, 2010). O IDESE é de
Ϭ͕ϳϬ;&͕ϮϬϭϮͿ͘:ĄŽW/per capita é de R$
17.062,00 (IBGE, 2012), o quinto menor do
estado. A renda média domiciliar per capita é de R$ 671,70 (IBGE, 2010), uma das
quatro menores do estado. A média estiŵĂĚĂĚĞƵƐŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐŶĂƌĞŐŝĆŽĠĚĞϲϯϳ͕ϴ>ͬŬŵϸͬĂŶŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ŶŽZ^ĠĚĞϯϰϴ>ͬŬŵϸͬĂŶŽ;^^͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ͘
O sobrepeso e a obesidade atingem 66,1% da população na faixa entre 20 a 60
ĂŶŽƐ;^/^sE͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϮϴйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϭϳ͕ϵйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϲ͕ϲйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝϰϵh^͘ƉƌĞƐĞŶƚĂϵϬ͕ϳйĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽ
ĄƐŝĐĂ͕ϳϳ͕ϵйĚĞ^&Ğ/^ĚĞϯϬ͕ϭй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘YƵĂŶƚŽăƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚŽƉĂƌƚŽŶŽƌŵĂů͕ĂƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞϯϰ͕ϭй͕ǀĂůŽƌŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽĚŽZ^;ϯϳ͕ϰϬйͿ;d^h^͕
ϮϬϭϯͿ͘ŵϮϬϭϯ͕ĂƚĂǆĂĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞƉƌĞŵĂƚƵƌĂ;фϳϬĂŶŽƐͿƉŽƌĚŽĞŶĕĂƐĐƌƀŶŝĐĂƐŶĆŽ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐ;ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽĐąŶĐĞƌĞƐ͕ĚŝĂďĞƚĞƐĞĚŽĞŶĕĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐĐƌƀŶŝĐĂƐͿĨŽŝĚĞϯϲϱ͕ϯĞĂĚŽĞƐƚĂĚŽϯϵϴ͕ϳ;d^h^͕ϮϬϭϯͿ͘
As prioridades de saúde da região são: fortalecer a APS por meio qualificação das
ĞƋƵŝƉĞƐ Ğ ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĐŽŵŽ E^&͕ E͕ KĨŝĐŝŶĂƐ dĞƌĂƉġƵƚŝĐĂƐ͕ W^͕ W/D͕
Apoio Institucional, Academias de Saúde, PMAQ e PSE, priorizando a educação permanente em saúde; investir recursos financeiros estaduais e ampliar/fortalecer a oferta de
assistência de média complexidade da região priorizando a efetiva regulação, a auditoria,
permeados pela Educação Permanente; e fortalecer o papel da gestão regional e municipal como articuladores das RAS.
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Região de Saúde 20 - Rota da Produção
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ
ĠĚĞϮϲŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&&͕ϮϬϭϰͿ͖ĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽ
da população urbana é de 66,1% e rural
de 38,9% (IBGE, 2010). Na região pode-se
destacar como referência as cidades de
Palmeira das Missões e Sarandi. Destaca-se como a principal fonte de renda a agroƉĞĐƵĄƌŝĂ͘
Em relação ao perfil socioeconômico, a taxa de analfabetismo é 8,9%, sendo
maior que a do estado que é de 4,4% (IBGE,
ϮϬϭϬͿ͘K/^ĠĚĞϬ͕ϳϲ;&͕ϮϬϭϮͿĞW/
per capita R$ 17.940,00, significativamente
inferior ao PIB per capita gaúcho, que foi
ĚĞZΨϮϱ͘ϳϯϳ;/'͕ϮϬϭϮͿ͘KƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĐŽŵƌĞŶĚĂŵĞŶŽƌƋƵĞЪƐĂůĄƌŝŽ
mínimo é de 30% (IBGE, 2010).
São fatores determinantes e condicionantes de riscos à saúde na região: uso de
ĂŐƌŽƚſǆŝĐŽƐ;ϴϮϰ͕ϱ>ͬŬŵϮͬĂŶŽͲ^^͕ϮϬϭϬͿ͖ĂŶĂůĨĂďĞƚŝƐŵŽ;ϴ͕ϵйͲ/'͕ϮϬϭϬͿ͕ƌĞŶĚĂŵĠdia familiar per capita (R$ 696,50 - IBGE, 2010); percentual da população abastecida por
^ŽůƵĕĆŽůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŽůĞƚŝǀĂŽƵ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞĄŐƵĂ;Ϯϵ͕ϵйͲ^^͕ϮϬϭϰͿĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂ
população sem rede coletora de esgoto (89,5% - IBGE, 2010).
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϬ͕ϭйͿ͖
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϭйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯ͕ϰͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝϳϲh^͕ƐĞŶĚŽĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϴϳ͕ϰй
Ğ^&ĚĞϳϱ͕Ϯй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
As prioridades de saúde da região são: qualificar a Rede Materno-Infantil, forƚĂůĞĐĞƌĂW^ĞĞĨĞƚŝǀĂƌĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ͕ĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŵƐĂƷĚĞĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂ͘

Região de Saúde 21 - Região Sul
A região é localizada no extremo
ƐƵůĚŽĞƐƚĂĚŽ͕ĨĂǌĨƌŽŶƚĞŝƌĂĐŽŵŽhƌƵŐƵĂŝ
e tem como sede o município de Pelotas. É
um importante polo de educação e de saúde, onde existem cinco hospitais, que são
referência para a Macrorregião de Saúde
Sul em diversos serviços de média e alta
complexidade e três universidades com
ĨŽƌŵĂĕĆŽŶĂĄƌĞĂĚĞƐĂƷĚĞĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĨŽŶƚĞĚĞƌĞŶĚĂĠĂĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͕
o comércio e os serviços. Apresenta população urbana de 83,5% e população rural de 16,5% (IBGE, 2010). O PIB per capita
foi de R$22.785,00 (IBGE, 2012). A taxa de
analfabetismo foi de 5,9% (IBGE, 2010) e o índice de desenvolvimento socioeconômico
ĚĞϬ͕ϲϵ;&͕ϮϬϭϮͿ͘ƚĂǆĂĚĞŽďĞƐŝĚĂĚĞĠĚĞϭϬ͕ϰйĞŵĐƌŝĂŶĕĂƐĚĞϬĂϱĂŶŽƐĞŽƐŽ-
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brepeso de 62,3% nas pessoas acima de 60 anos, cujos percentuais são superiores ao do
estado (8,2% e 59,2%, respectivamente) (SISVAN, 2014).
As três principais causas de internação foram: gravidez, parto e puerpério (16,8%),
ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϮ͕ϲйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϮ͕ϭйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘ƚĂǆĂĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŝŶĨĂŶƚŝůĨŽŝĚĞϭϮ͕ϳͬϭ͘ϬϬϬŶĂƐĐŝĚŽƐǀŝǀŽƐ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽ
estadual (10,1/1.000 nascidos vivos) (SES, 2015).
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵϭϵϰh^͕ĐŽŵĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϳϳ͕ϭй
;^^͕ϮϬϭϱͿĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ϲϰ͕ϲй;^^͕ϮϬϭϱͿ͕ƚĂŵďĠŵƚĞŵϲϯĞƋƵŝƉĞƐĚĞ^ĂƷĚĞ
ƵĐĂů͘KƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞZŝŽ'ƌĂŶĚĞĞWĞůŽƚĂƐĞƐƚĆŽĞŶƚƌĞŽƐϭϱƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐĞŵƚƵďĞƌĐƵlose do RS. O ICSAB foi de 27,2% (SES, 2015). A região apresentou taxa de detecção de
casos notificados de sífilis congênita de 8,4/1.000 nascidos vivos (SES, 2015). A Rede de
Atenção Psicossocial tem alta cobertura de serviços especializados (CAPS), contudo ainda necessita da ampliação de ações de saúde mental na APS, com implantação de NAAB
ĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽE^&;ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŵϴŶƷĐůĞŽƐĞŵϰŵƵŶŝĐşƉŝŽƐͿ͘
As prioridades da região são: fortalecimento da APS como ordenadora das RAS,
enfoque na Rede Cegonha em todos os níveis de atenção; organização da atenção à saúĚĞƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂĞƚĞƌĐŝĄƌŝĂ͕ŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƌĞĚĞĚĞƚƌĂƵŵĂƚŽůŽŐŝĂͬŽƌƚŽƉĞĚŝĂ͖ĞĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞąŵďŝƚŽ
coletivo, com gerenciamento de riscos e de agravos à saúde.

Região de Saúde 22 - Pampa
A Região tem Bagé como sede reŐŝŽŶĂů͘ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĚĞ ϭϮ ŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕ ƐĞŶĚŽ ϳϵ͕ϭй
da população urbana e 20,9% rural (IBGE,
2010), 0,07% de sua população é indígena
;/'͕ϮϬϭϬͿ͘ĂƚŝǀŝĚĂĚĞĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĠĂ
principal fonte de renda.
A taxa de analfabetismo e pessoas
sem instrução é de 24,8% e taxa de desemprego é de 7,3% (IBGE, 2010), IDESE de 0,70
;&͕ϮϬϭϮͿ͕W/per capita de R$ 17.811,00
(IBGE, 2012) e 30,7% da população de renĚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă Ъ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ ;d^h^͕
2010). As três principais causas de internaĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϳ͕ϮйͿ͕ŐƌĂǀŝĚĞǌ͕ƉĂƌƚŽĞƉƵĞƌƉĠƌŝŽ;ϭϰ͕ϬйͿ
ĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϮ͕ϳйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽŶĂƌĞŐŝĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐĂƌĚŝŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϭ͕ϯйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϯ͕ϴйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϵ͕ϱйͿ͘
W^ĞƐƚĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĞŵϯϰh^Ğϯϲ^&͕ĐŽŵĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽ
ĄƐŝĐĂĚĞϲϴ͕ϭй;^^͕ϮϬϭϱͿĞĚĞ^&ĚĞϲϲ͕ϳй;^^͕ϮϬϭϱͿ͕ĐŽŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞ/^ĚĞ
31,2% (SES, 2015).
As prioridades da região são: qualificar a APS, diminuir a mortalidade infantil e diŵŝŶƵŝƌŽƐſďŝƚŽƐƉƌĞŵĂƚƵƌŽƐƉĞůŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĂƐϰƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚŽĞŶĕĂƐĐƌƀŶŝĐĂƐŶĆŽƚƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐ;ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕ĐąŶĐĞƌĞƐ͕ĚŝĂďĞƚĞƐĞĚŽĞŶĕĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐĐƌƀŶŝĐĂƐͿ͘
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Região de Saúde 23 - Caxias e Hortências
A região tem Caxias do Sul como
sede regional. Apresenta densidade deŵŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ϮϮϱ ŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕ Ă
população é predominantemente urbana
(94,5%) (IBGE, 2010), além de apresentar a
menor taxa de analfabetismo (2,4%) (IBGE,
2010) e melhor índice de conclusão do segundo ciclo fundamental completo (62,6%)
na Macrorregião de Saúde Serra (IBGE,
2010).
Ɛ ƚƌġƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ſďŝtos foram: neoplasias (25,5%), doenças do
ĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϰ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽ
ĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϴйͿ͘ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϲϮ͕ϰйĞϯϰ͕ϮйĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&;^^͕
ϮϬϭϱͿ͕ĐŽŵĚŝƐĐƌĞƉąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͘
As prioridades de saúde para a região são: reduzir o número de internações por
ĐĂƵƐĂƐƐĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĂŵƉůŝĂƌĂŽĨĞƌƚĂĚĞĞǆĂŵĞƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉƌĞĐŽĐĞĚĞ
ĐąŶĐĞƌĚĞŵĂŵĂĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƐƌĞĚĞƐĚĞƚƌĂƵŵĂƚŽͲŽƌƚŽƉĞĚŝĂ͕ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞŽĨƚĂůmologia com atendimento para casos eletivos e de urgência.

Região de Saúde 24 - Campos de Cima da Serra
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϭϬŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϳϵ͕ϵй
ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƌĞƐŝĚŝŶĚŽ Ğŵ ĄƌĞĂ ƵƌďĂŶĂ
ĞϮϬ͕ϭйĞŵĄƌĞĂƌƵƌĂů;/'͕ϮϬϭϬͿ͘ƉƌĞsenta os piores índices de escolaridades
na Macrorregião de Saúde Serra: taxa de
analfabetismo (6,4%) e alto índice de pessoas sem instrução/1º ciclo fundamental
incompleto (24,4%) (IBGE, 2010). A região
apresenta PIB per capita de R$ 23.220,00
(IBGE, 2012) e percentual da população
ĐŽŵ ƌĞŶĚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă Ъ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ
28,5% (IBGE, 2010).
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽƐ
ĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;Ϯϰ͕ϭйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϬ͕ϵйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ ;ϭϮйͿ ;^^͕ ϮϬϭϰͿ͘ ŶĂůŝƐĂŶĚŽͲƐĞ Ž ĞƐƚĂĚŽ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕
ŽďƐĞƌǀŽƵͲƐĞƌŝƐĐŽĚĞƐŽďƌĞƉĞƐŽŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϬĂϱĂŶŽƐĚĞϮϭй͕ĂĐĞŶƚƵĂŶĚŽͲƐĞŽ
ƐŽďƌĞƉĞƐŽĞĂŽďĞƐŝĚĂĚĞĂƉĂƌƚŝƌĚŽƐϮϬĂŶŽƐ͕ĐŽŵĄƉŝĐĞƉĂƌĂƐŽďƌĞƉĞƐŽŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂ
ĚĞŵĂŝƐĚĞϲϬĂŶŽƐ;ϲϳ͕ϮйͿ;^/^sE͕ϮϬϭϰͿ͘ƌĞŐŝĆŽƚĞŵϲϲ͕ϱйĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&Ğ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϵϰ͕ϵй;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
As prioridades de saúde da região são: reduzir o número de internações por conĚŝĕƁĞƐƐĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĂƐĂĕƁĞƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽŶĂĄƌĞĂĚĂ^ĂƷĚĞĚĂ
DƵůŚĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞͬŽƵĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
das Redes de traumatologia, oftalmologia e cardiologia com ênfase na média complexidade.
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Região de Saúde 25 - Vinhedos e Basalto
 ƌĞŐŝĆŽ ƚĞŵ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϴϱŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ĐŽŵƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂŶĂĄƌĞĂƵƌďĂŶĂ;ϴϭ͕ϲйͲ/'͕
2010). A taxa de analfabetismo foi de 2,7%
e a proporção da população com 2o ciclo
fundamental completo ou mais de 55%
(IBGE, 2010). O PIB per capita (R$ 33.970,60
- IBGE, 2012) e a renda média domiciliar
per capita (R$ 1.163,10 - IBGE, 2010) estão
acima da média do Estado. A taxa de desemprego foi de 2,3% e a taxa de trabalho
infantil de 13,8% (IBGE, 2010).
Ɛ ƚƌġƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ſďŝƚŽ
ĨŽƌĂŵ͗ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ
;Ϯϴ͕ϭйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϰ͕ϯйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϱйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘ŵ
relação ao estado nutricional, destaca-se o índice de sobrepeso (20,4%) na faixa de 5 a
10 anos e maiores de 60 anos (64,6%), assim como de obesidade de 10-19 anos (10,4%)
(SISVAN, 2014). A região possui 4 municípios infestados pelo Aedes aegypti, sendo que
ϲϳ͕ϱйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚĄĞŵƌŝƐĐŽĚĞĐŽŶƚƌĂŝƌĚĞŶŐƵĞ;^^͕ϮϬϭϱͿ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂĂŝŶĚĂĂůƚŽ
índice de acidentes por animais peçonhentos (média do coeficiente para cada 100.000
habitantes): aranhas (97,4), abelhas (61,4) e lagartas (25,2) (SES, 2010-2014).
KşŶĚŝĐĞĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞ^&ŶĂƌĞŐŝĆŽĠĚĞϱϰ͕ϴй;^^͕ϮϬϭϱͿ͕ŚĂvendo diferenças entre os 22 municípios da região. Diferentemente dos municípios mais
populosos da região, os 13 municípios que possuem menor população apresentam coďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ƚŽƚĂůŽƵĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĂϭϬϬй͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
na região é de 75%, e a taxa de ICSAB foi de 22,8% (SES, 2015).
As prioridades de saúde da região são: reduzir a taxa de ICSAB; garantir o acesso
ĂŽƐĞǆĂŵĞƐĚĞŵĂŵŽŐƌĂĨŝĂĂŵƵůŚĞƌĞƐŶĆŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐŶĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͕
com previsão de recurso; e reduzir a taxa de mortalidade prematura de indivíduos entre
30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis, priorizando-se a construção de
uma rede de média e alta complexidade de neurologia, traumato-ortopedia, oftalmologia e cardiovascular.
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Região de Saúde 26 - Uva e Vale
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϳϰŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϳϴ͕ϲй
de população urbana e 21,4% rural (IBGE,
2010). A região apresenta taxa de analfabetismo de 2,9% (IBGE, 2010). O índice de
conclusão do primeiro ciclo fundamental
completo/segundo ciclo incompleto é de
15,6%, equivalente à média estadual. O índice de renda média domiciliar per capita
foi de R$ 977,00 (IBGE, 2010) e o PIB per
capita foi de R$ 26.714,00 (IBGE, 2012).
Ɛ ƚƌġƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ſďŝƚŽ ĨŽƌĂŵ͗
ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ ;ϯϬ͕ϮйͿ͕
neoplasias (24,8%) e doenças do aparelho
ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϵ͕ϳйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽăƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽĂƌ͕ϴϭйĚĞƐƵĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚĄĞŵƌŝƐĐŽĐƌşƚŝĐŽ;^^͕
2014). Destaca-se ainda que 63,9% de sua população não tem acesso à rede coletora de
ĞƐŐŽƚŽ;/'͕ϮϬϭϬͿ͘ƌĞŐŝĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂşŶĚŝĐĞĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞ^&ĚĞϲϭ͕Ϯй͕
şŶĚŝĐĞĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞϴϭ͕ϱй;^^͕ϮϬϭϱͿĞƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ
ICSAB de 25% (SES, 2015).
As prioridades de saúde da região são: reduzir a taxa de ICSAB, garantir o acesso aos exames de mamografia com previsão de recurso, reduzir a taxa de mortalidade
prematura de indivíduos entre 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis,
priorizando-se a construção de uma rede de média e alta complexidade de neurologia,
traumato-ortopedia, oftalmologia e cardiovascular.

Região de Saúde 27 - Jacuí Centro
ƌĞŐŝĆŽƚĞŵĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂĚĞϭϳŚĂďͬ͘Ŭŵϸ;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽϲϵ͕ϭй
população urbana e 30,9% rural (IBGE,
2010).
ƌĞĚĞďĄƐŝĐĂƉŽƐƐƵŝϭϭŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ
ĐŽŵ ŐĞƐƚĆŽ ƉůĞŶĂ ĚĂ ĂƚĞŶĕĆŽ ƉƌŝŵĄƌŝĂ Ğ
um com gestão plena do sistema municipal, Cachoeira do Sul, que é a sede da reŐŝĆŽ͘ƌĞŐŝĆŽƉŽƐƐƵŝϯϲ^&͕ƚƌġƐE^&͕ƐĞŝƐ
EĞϯϳh^͘
Os serviços de referência regional
de média (M) e alta complexidade (C) localizados em Cachoeira do Sul são: espeĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚĞŽŶĐŽůŽŐŝĂ͕ŶĞƵƌŽĐŝƌƵƌŐŝĂ͕ŚĞŵŽĚŝĄůŝƐĞ͕ƉĂƌƚŽĚĞĂůƚŽƌŝƐĐŽ͕hd/ŶĞŽŶĂƚĂůĞ
adulto, traumato-ortopedia (M/C), oftalmologia (M/C). Em Caçapava do Sul, encontra-se
referência de oftalmologia regional (M/C) e em Encruzilhada do Sul a de traumato-orƚŽƉĞĚŝĂ;DͬͿ͘,ĄůĞŝƚŽƐĚĞ^ĂƷĚĞDĞŶƚĂůŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞƌƌŽŝŽĚŽdŝŐƌĞ͕^ĞŐƌĞĚŽ͕
Caçapava do Sul e Cachoeira do Sul e três CAPS habilitados na região.
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KEhZ^ĞĂ/^ƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵĞŵĞƐƉĂĕŽƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƐƉĂƌĂŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŶĂƌĞŐŝĆŽ͕ƉŽŝƐǀĄƌŝŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĨŽƌĂŵĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐŐĞƐƚŽƌĂƐĞĐŽůŽĐĂĚŽƐĞŵƉƌĄƚŝĐĂĚĞĂĐŽƌĚŽ
com as necessidades dos municípios da região.
As prioridades da região são: fortalecimento da Rede Materno-Infantil, adequaĕĆŽĚĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ͕ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƵŵƐĞƌǀŝĕŽĚĞƚƌĂƵmato-ortopedia de alta complexidade, habilitação da APAE de Cachoeira do Sul como
Centro Especializado em Reabilitação CER II (Auditiva e Intelectual), implantação do PlaŶŽDĂĐƌŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĚĞhƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞĨĞƚŝǀĂĚĞ^ĞƌǀŝĕŽZĞƐŝĚĞŶcial Terapêutico priorizando Cachoeira do Sul, que passa por um processo de desinstitucionalização.

Região de Saúde 28 - Vale do Rio Pardo
 ƌĞŐŝĆŽ ƚĞŵ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ϰϲ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐͬŬŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͖ Ă
população urbana corresponde a 66,4% e
a população rural a 33,6% (IBGE, 2010). As
principais cidades de referência são Santa
ƌƵǌ ĚŽ ^Ƶů͕ sĞŶąŶĐŝŽ ŝƌĞƐ Ğ ZŝŽ WĂƌĚŽ͘
ĞƐƚĂĐĂͲƐĞŶĂƌĞŐŝĆŽĂĨŽƌƚĞƉƌĞĚŽŵŝŶąŶcia da cultura alemã. O município sede
configura-se como rota de ligação dos municípios da fronteira e região central com
a capital. A fumicultura é a principal fonte
econômica da região.
A renda média domiciliar per capita
é de R$ 791,10, a população que tem renda
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂЪƐĂůĄƌŝŽͲŵşŶŝŵŽĠĚĞϮϬ͕ϵйĞŽƐĂŶĂůĨĂďĞƚŽƐƐŽŵĂŵϱ͕ϮйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽ;/'͕
2010).
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϭ͕ϮйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϮ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϭ͕ϮйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϱ͕ϲйͿ͕ŐƌĂǀŝĚĞǌ͕
ƉĂƌƚŽĞƉƵĞƌƉĠƌŝŽ;ϭϯ͕ϯйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϭйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
A Região do Vale do Rio Pardo é altamente industrializada, o que reflete diretamente na qualidade do ar. De acordo com o IIMR (Instrumento de Identificação de
DƵŶŝĐşƉŝŽƐ ĚĞ ZŝƐĐŽͿ͕ ŵĂŝƐ ĚĞ ϴϳ͕ϰй ĚĂ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ĞƐƚĄ Ğŵ ƌŝƐĐŽ ĐƌşƚŝĐŽ ƉĂƌĂ ƉŽůƵŝĕĆŽ
ambiental (SES, 2014).
 ƌĞŐŝĆŽ ƚĞŵ ϰϭ ĞƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ^&͕ ĂůŐƵŶƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ƚġŵ ϭϬϬй ĚĞ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘ 
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĠĚĞϴϭй;^^͕ϮϬϭϱͿĞĂƌĞŐŝĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂϮϱ͕ϳй
ĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƐĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;^^͕ϮϬϭϱͿ͘
As prioridades da região são: redução de exodontias, aumento da proporção de
parto normal e estruturação da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência.
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Região de Saúde 29 - Vales e Montanhas
A região tem sede em Lajeado e a
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ ĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ Ġ ĚĞ ϲϭ ŚĂďͬ͘<ŵϸ
;&͕ϮϬϭϰͿ͕ƐĞŶĚŽĂƉŽƉƵůĂĕĆŽƵƌďĂŶĂĚĞ
70,6% e rural de 29,4% (IBGE, 2010). Abrange a BR 386, rodovia de grande circulação
na região. A principal fonte de renda da
ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ Ġ Ă ĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͕
sendo o PIB per capita de R$ 29.194,00
;/'͕ ϮϬϭϮͿ Ğ Ž /^ Ϭ͕ϴ ;&͕ ϮϬϭϮͿ͘ 
proporção de pessoas com renda inferior
Ă ϭͬϮ ƐĂůĄƌŝŽ ŵşŶŝŵŽ Ġ ĚĞ ϭϬ͕ϯй Ğ Ă ƌĞŶda média domiciliar per capita R$ 939,00
(IBGE, 2010).
A taxa de analfabetismo é de 4,1%
e a taxa de trabalho infantil foi 17,4%, acima da média estadual (10,2%) (IBGE, 2010). O
sobrepeso e a obesidade em adultos e idosos atingem cerca de 70% da população (SISVAN, 2014). A média do coeficiente por 100.00 habitantes para os acidentes com aranhas
foi de 52,4, para os acidentes com lagartas foi de 7,3 e para abelhas foi de 7,8, que são
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ă ŵĠĚŝĂ ĞƐƚĂĚƵĂů ;^^͕ ϮϬϭϰͿ͘ ,Ą Ƶŵ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ
atingida por chuvas intensas (9,8%) (Defesa Civil e IBGE, 2013-2014). A população sem
rede coletora de esgoto (93,6%) é a pior do estado (65%) (IBGE, 2010). Em relação à quaůŝĚĂĚĞĚŽĂƌ͕ϵϭ͕ϯйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚĄĞŵƌŝƐĐŽĐƌşƚŝĐŽĞĂůƚŽ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϮϵйͿ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;ϮϭйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϯйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘
ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ
;ϭϵ͕ϭйͿ͕ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϭϰ͕ϰйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϭйͿ
;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽďĄƐŝĐĂĨŽŝĚĞϵϰй͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ^&ĨŽŝĚĞ
ϳϯ͕ϴй͕ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂůƉĞůĂƐĞƋƵŝƉĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞƐĂƷĚĞďƵĐĂůĨŽŝĚĞϱϵ͕ϴйĞĂ
média da ação coletiva de escovação dental supervisionada foi de 1,58 (SES, 2015). Não
ŚĄƵŵĞŶƚƌŽĚĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐKĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐZĞŐŝŽŶĂů͕ŝŶǀŝĂďŝůŝǌĂŶĚŽŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽĚĞŵĠĚŝĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͘ƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞ/^ĨŽŝϮϮ͕ϵй͖ĂƚĂǆĂĚĞŵŽƌƚĂlidade infantil foi de 9,9/1.000 nascidos vivos e a proporção de parto normal foi de 29,5%
(SES, 2015).
As prioridades de saúde da região são: fortalecimento da regionalização, estrutuƌĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ͕ĂŵƉůŝĂĕĆŽĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐZ^
com fortalecimento da APS e implantação e qualificação de ações de saúde bucal.
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Região de Saúde 30 - Vale da Luz
A região tem como sede o muniĐşƉŝŽĚĞƐƚƌĞůĂ͘ĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐĂ
Ġ ĚĞ ϵϱ ŚĂďͬ͘Ŭŵϸ ;&͕ ϮϬϭϰͿ͕ ƐĞŶĚŽ ϳϳ͕ϱ
% de população urbana e 22,5% de população rural (IBGE, 2010). A principal fonte
de renda da maioria dos municípios é a
ĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ͕ƐĞŶĚŽŽW/per capita de R$
Ϯϳ͘ϴϴϵ͕ϬϬ;/'͕ϮϬϭϮͿĞŽ/^Ϭ͕ϳϴ;&͕
2012). A proporção de pessoas com renda
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂЪƐĂůĄƌŝŽŵşŶŝŵŽĨŽŝĚĞϭϭ͕ϭй͕Ă
renda média domiciliar per capita foi de
R$ 853,30 e a taxa de analfabetismo foi de
3,4% (IBGE, 2010).
A taxa de trabalho infantil é de
13,4%, acima da média estadual (10,2%) (IBGE, 2010). A média do coeficiente por 100.00
habitantes para os acidentes com aranhas foi de 190,6, sendo a maior do estado, para os
acidentes com lagartas foi de 17,4 e com abelhas 49,2 (SES, 2014). A população sem rede
coletora de esgoto representa 85,1% (IBGE, 2010). O sobrepeso e a obesidade em adultos
e idosos atingem cerca de 70% da população (SISVAN, 2014). Em relação a qualidade do
Ăƌ͕ϵϳ͕ϱйĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĞƐƚĄĞŵƌŝƐĐŽĐƌşƚŝĐŽĞĂůƚŽ;^^͕ϮϬϭϰͿ͕ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞ
ſďŝƚŽĨŽƌĂŵ͗ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ;ϯϬ͕ϱйͿ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ;Ϯϯ͕ϱйͿĞĚŽĞŶĕĂƐĚŽ
ĂƉĂƌĞůŚŽƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ;ϭϰ͕ϲйͿ;^^͕ϮϬϭϰͿ͘ƐƚƌġƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƵƐĂƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽĨŽƌĂŵ͗
ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ ;ϭϱ͕ϳйͿ͕ ĚŽĞŶĕĂƐ ĚŽ ĂƉĂƌĞůŚŽ ĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ ;ϭϰ͕ϵйͿ Ğ
ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĚŝŐĞƐƚŝǀŽ;ϭϭ͕ϴйͿ;d^h^͕ϮϬϭϰͿ͘
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĨŽŝϳϳ͕ϰйĞĚĞ^&ĚĞϰϭ͕ϳй͘K/^
foi 25,8%. A taxa de mortalidade infantil foi 9,8 e a proporção de parto normal foi de
20,9%. A taxa das DCNT foi de 292 (SES, 2015).
As prioridades de saúde da região são: fortalecimento da regionalização, qualificando os processos de gestão, planejamento, monitoramento, transparência, avaliação e
ĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĂů͖ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂ
em saúde; ampliação e organização das RAS (Doenças Crônicas, Atenção Psicossocial e
ZĞĚĞĞŐŽŶŚĂͿ͖ĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂĞƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ
das equipes; priorização e qualificação da atenção à Saúde do Idoso.

Diretrizes,
KďũĞƟ
ũ ǀŽƐ͕DĞƚĂƐ
e Indicadores

Região 23 - Caxias e Hortências

Região 24 - Campos de Cima da Serra
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Visando harmonizar o planejamento setorial da saúde com o planejamento geral
do governo, as Diretrizes, Objetivos e Metas definidas no presente Plano foram compatibilizadas com o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 e com o Mapa Estratégico da SES/RS.
Além disso, buscou-se incorporar no PES 2016-2019 as recomendações da 7ª Conferência Estadual de Saúde. No Quadro 38, são apresentados os pontos em que as Diretrizes
da Conferência Estadual podem ser encontradas no Plano.
Quadro 38. Eixos e Diretrizes da 7ª Conferência Estadual de Saúde do RS.
Eixos Temáticos da 7ª
Conferência Estadual
de Saúde do RS

Diretrizes da 7ª Conferência
Estadual de Saúde do RS

Referência no PES
2016-2019 do RS

I - Situação da Saúde
e os Determinantes
Econômicos, Sociais
e Ambientais do
Adoecimento

ŽŶƐƚƌƵŝƌĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĚĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
causas do adoecimento para o
desenvolvimento de políticas de prevenção
da doença e de promoção da saúde.

ŶĄůŝƐĞ^ŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͕
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞƚſƉŝĐŽ
sobre Determinantes
e Condicionantes;
Objetivos: 1, 2,
6, 12 e 16.

II - Direito à Saúde,
Garantia do Acesso e
Atenção de Qualidade

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de
saúde de qualidade, em tempo adequado,
com ênfase na humanização, equidade
e no atendimento das necessidades de
saúde, aprimorando a política de atenção
ďĄƐŝĐĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂů
e hospitalar, garantindo o acesso a
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^h^͘

Objetivos: 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7.

III – Participação Social

&ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚŽĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĂů
através da participação popular, a articulação
entre os espaços de participação social
em todas as políticas públicas e garantir o
ĐĂƌĄƚĞƌĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀŽĚŽƐĐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞƐĂƷĚĞ

Objetivos: 12 e 13

IV – Valorização
do Trabalho e da
educação em Saúde

&ŽƌƚĂůĞĐĞƌŽƉĂƉĞůĚŽƐƚĂĚŽŶĂƌĞŐƵůĂĕĆŽ
do trabalho em Saúde e ordenar, para as
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽ^h^͕ĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
permanente, a qualificação, a valorização
dos trabalhadores e trabalhadoras,
combatendo a precarização e favorecendo a
democratização das relações de trabalho.

Objetivos: 14 e 16

sʹ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĚŽ^h^ĞZĞůĂĕĆŽ
Público – Privado

'ĂƌĂŶƚŝƌŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞƐƚĄǀĞů
ĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůƉĂƌĂŽ^h^

Objetivos: 1, 2,
3, 5, 6, 7 e 8

VI – Gestão do
^h^ĞDŽĚĞůŽƐĚĞ
Atenção à Saúde

Aprimorar a gestão por meio da
formulação de políticas, com modernização
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͘

Objetivos: 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10, 14, 15, 17.

VII – Informação,
Educação e Política de
ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĐŽŵŽ^h^

sĂůŽƌŝǌĂƌŽ^h^ĐŽŵŽWŽůşƚŝĐĂĚĞƐƚĂĚŽ͕
por meio de estratégias de comunicação
e promover a produção e a disseminação
ĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ

Objetivos: 10 e 18.

VIII – Ciência, Tecnologia
Ğ/ŶŽǀĂĕĆŽĚŽ^h^

&ŽƌƚĂůĞĐĞƌŽĐŽŵƉůĞǆŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
da Saúde para expandir a produção
nacional de tecnologias estratégicas
e a inovação em Saúde

Objetivo: 17

Aprofundar a democracia do país com
ƌĞĨŽƌŵĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐĞƉŽƉƵůĂƌĞƐ
/yʹZĞĨŽƌŵĂƐ
para garantir a real representação das
ĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂƐĞ
classes sociais brasileiras, acabando
Populares do Estado
com a esmagadora representação do
grande capital em detrimento dos
interesses da maioria do povo.
&ŽŶƚĞ͗ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂϳǐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĂƷĚĞĚŽZ^͕ϮϬϭϱ

ŶĄůŝƐĞ^ŝƚƵĂĐŝŽŶĂů͕
especificamente
ƚſƉŝĐŽƐƐŽďƌĞ
populações específicas,
ǀƵůŶĞƌĄǀĞŝƐĞƐĂƷĚĞ
dos trabalhadores.
Objetivos: 1, 12 e 14.
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ŝƌĞƚƌŝǌϭͲYƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽă
Saúde consolidando a regionalização da saúde
Ampliar e qualificar a Rede de Atenção à Saúde, articulando os diferentes níveis
de atenção, incentivando a integração das ações e dos serviços de saúde a partir da
ĂƚĞŶĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽĂƉƌĞǀĞŶĕĆŽĞĂƉƌŽŵŽĕĆŽ͕ĂƉƌŝŵŽƌĂŶĚŽŽĂĐĞƐƐŽ͕ƉƌŽmovendo a equidade e consolidando a regionalização da saúde.
Os objetivos e as metas abaixo visam contemplar as diretrizes dos Eixos da 7ª
Conferência Estadual de Saúde do RS que versam sobre o direito à saúde, garantia do
ĂĐĞƐƐŽ͕ĂƚĞŶĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚĆŽĚŽ^h^͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽDŽĚĞůŽƐĚĞ
Atenção à Saúde.
Objetivo 1 - Fortalecer a Atenção Primária em Saúde (APS) como coordenadora
do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS)
1. ŵƉůŝĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂĚĞϱϲйƉĂƌĂϲϴй͘
2. ŵƉůŝĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂůĞƐƚŝŵĂĚĂƉĞůĂƐĞƋƵŝƉĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞ^ĂƷĚĞƵĐĂůĚĞ
47,7% para 52%.
3. ŵƉůŝĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞ^ĂƷĚĞWƌŝƐŝŽŶĂůĚĞϲϳ͕ϭй
para 80%.
4. Construir a Política Estadual de Promoção da Equidade em Saúde.
5. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĨĂŵşůŝĂƐĂƚĞŶĚŝĚĂƐƉĞůŽWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌĚĞϯϲ͘ϬϬϬ
para 40.000.
6. ƐƚĞŶĚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂƐKĨŝĐŝŶĂƐĚĞWůĂŶŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ
para 100% das Coordenadorias Regionais de Saúde.
7. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞƋƵŝƉĞƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵĂƐ
teleconsultorias do Telessaúde Brasil Redes (0800-6446543) de 1.131 para 1.583.
8. Deter o crescimento da taxa de prevalência de excesso de peso, na população
adulta no percentual de 67,5%.
9. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐĐŽŵĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĞƐƚĂĚŽŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐƉĞůĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĂƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂĞŵ^ĂƷĚĞĚĞϲϰϯ͘ϲϲϰƉĂƌĂ
700.000.
10. Ampliar a proporção de crianças menores de um ano com teste do pezinho
realizado de 93,2% para 100%.
11. Implementar a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Adolescente nas
30 Regiões de Saúde.
12. Ampliar o percentual de municípios com cobertura da vacina Tríplice Viral (1ª
ŽƐĞшϵϱйͿĚĞϱϯйƉĂƌĂϴϬй͘
13. Ampliar a proporção de contatos intradomiciliares examinados, de casos novos
de hanseníase, de 78,9% para 90%.
14. Ampliar o percentual de Tratamento Diretamente Observado em tuberculose de
25% para 50%.
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Objetivo 1 - Fortalecer a Atenção Primária em Saúde (APS) como coordenadora
do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS)
15. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵĂƐƚĞƐƚĂŐĞŶƐƌĄƉŝĚĂƐĚĞŚĞƉĂƚŝƚĞƐ
e C de 357 para 497.
16. ŵƉůŝĂƌŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽƚĞƐƚĞƐƌĄƉŝĚŽƐĚĞ,/sĞ
sífilis na APS de 445 para 497.
17. Ampliar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades
ĚĞƐĂƷĚĞĚŽƌŽŐƌĂŵĂŽůƐĂ&ĂŵşůŝĂĚĞϲϳ͕ϳйƉĂƌĂϳϬй͘
18. ŵƉůŝĂƌĂƌĂǌĆŽĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞĞǆĂŵĞƐĐŝƚŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽƐĚŽĐŽůŽĚŽƷƚĞƌŽĞŵ
ŵƵůŚĞƌĞƐĚĞϮϱĂϲϰĂŶŽƐĞĂƉŽƉƵůĂĕĆŽĚĂŵĞƐŵĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚĞϬ͕ϰϳƉĂƌĂϬ͕ϲϲ͘
19. Ampliar a cobertura da Vacina Pentavalente em menores de 1 ano (3ª dose) de
91,28% para 95%.
20. ƚŝŶŐŝƌĐŽďĞƌƚƵƌĂǀĂĐŝŶĂůшϴϬйĐŽŶƚƌĂĂŐƌŝƉĞƉĂƌĂŽƚŽƚĂůĚŽƐŐƌƵƉŽƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͘
Objetivo 2 - Implementar e consolidar as Redes de Atenção à Saúde
1. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞŵďƵůĂƚſƌŝŽƐĚĞ'ĞƐƚĂŶƚĞĚĞůƚŽZŝƐĐŽĚĞϭϮƉĂƌĂϮϬ͘
2. Habilitar o número de leitos em hospitais de referência à gestante de alto risco de 49
para 254.
3. Ampliar o número de serviços especializados para atenção à interrupção de
gravidez nos casos previstos em lei de 5 para 7.
4. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞhŶŝĚĂĚĞƐĚĞWƌŽŶƚŽƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽϮϰŚĚĞϭϱƉĂƌĂϯϬ͘
5. ŵƉůŝĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƉŽƉƵůĂĐŝŽŶĂůĚŽ^DhŶŽƐƚĂĚŽĚĞϵϬ͕ϰйƉĂƌĂϵϱй͘
6. /ŵƉůĂŶƚĂƌĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƐŶĂƐϱDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ
Saúde restantes (Centro-Oeste, Norte, Missioneira, Serra e Vales).
7. Implantar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Condições Crônicas.
8. Ampliar os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial de 851 para 3.009.
9. Manter 1.997 leitos de Saúde Mental Integral na Rede de Atenção Psicossocial.
10. Ampliar a oferta de primeiras consultas por ano nos serviços de reabilitação da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de 21.840 para 26.863.
11. Ampliar a oferta de tratamento em Estimulação Precoce nos serviços de
reabilitação intelectual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de 59.685
para 71.622.
12. Ampliar o percentual de cobertura da Triagem Auditiva Neonatal de 78% para
95%.
13. Ampliar o número de serviços especializados para atenção integral às pessoas em
situação de violência sexual de 16 para 20.
14. Implementar a Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas com Doença
&ĂůĐŝĨŽƌŵĞĞŽƵƚƌĂƐ,ĞŵŽŐůŽďŝŶŽƉĂƚŝĂƐ͘
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Objetivo 3 - Organizar Atenção à saúde secundária e terciária sob a lógica das RAS
1. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞŶƚƌŽƐĚĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐKĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐĚĞϯϮƉĂƌĂϰϮ͘
2. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞWƌſƚĞƐĞĞŶƚĄƌŝĂĚĞϭϮϭƉĂƌĂ
134.
3. Ampliar os leitos clínicos em hospitais gerais para pessoas privadas de liberdade
no sistema prisional de 54 para 74.
4. ŵƉůŝĂƌŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐĐŽůĞƚĂĚĂƐŶĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ^ĞŶƚŝŶĞůĂƐĚĞ^şŶĚƌŽŵĞ
Gripal de 56% para 66% em relação ao preconizado.
5. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞůĞŝƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĕĆŽƉĞĚŝĄƚƌŝĐĂ͕ĞŵŚŽƐƉŝƚĂŝƐĐŽŵŵĂŝƐ
de 50 leitos, nas Regiões de Saúde com carência de leitos, atingindo 100% da
ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŶŽĐĞŶĄƌŝŽϯĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͘
6. Ampliar o número de leitos de internação clínico adulto nas Região de Saúde
ĐŽŵĐĂƌġŶĐŝĂĚĞůĞŝƚŽƐ͕ĂƚŝŶŐŝŶĚŽϭϬϬйĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞƐƚŝŵĂĚĂŶŽĐĞŶĄƌŝŽϯĚĂ
Portaria GM/MS nº 1.631/2015.
7. Ampliar o número de leitos de internação cirúrgico adulto, em hospitais com mais
de 50 leitos, nas Regiões de Saúde com carência de leitos, atingindo 100% da
ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŶŽĐĞŶĄƌŝŽϮĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'DͬD^ŶǑϭ͘ϲϯϭͬϮϬϭϱ͘
8. /ŵƉůĂŶƚĂƌůĞŝƚŽƐĚĞhd/ĚƵůƚŽ͕ŶĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŵĐĂƌġŶĐŝĂĚĞ
ůĞŝƚŽƐ͕ĂƚŝŶŐŝŶĚŽϭϬϬйĚĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŶŽĐĞŶĄƌŝŽϯĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'Dͬ
MS nº 1.631/2015.
9. /ŵƉůĂŶƚĂƌůĞŝƚŽƐĚĞhd/WĞĚŝĄƚƌŝĐĂŶĂƐDĂĐƌŽƌƌĞŐŝƁĞƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŵĐĂƌġŶĐŝĂĚĞ
ůĞŝƚŽƐ͕ĂƚŝŶŐŝŶĚŽϭϬϬйĚĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞŶŽĐĞŶĄƌŝŽϰĚĂWŽƌƚĂƌŝĂ'Dͬ
MS nº 1.631/2015.
10. /ŵƉůĂŶƚĂƌůĞŝƚŽƐĚĞhŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůŶĂƐϳ
Macrorregiões de Saúde (Metropolitana, Sul, Norte, Centro-Oeste, Vales, Serra e
Missioneira) de 200 para 297.
11. Implementar o funcionamento do Hospital Regional de Santa Maria.
12. Implementar a Política de Desinstitucionalização.
13. ŵƉůŝĂƌŽĂĐĞƐƐŽŶŽŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂĂŽĂĐŽŶƐĞůŚĂŵĞŶƚŽĞ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚŽ,/s͕ƐşĨŝůŝƐ͕ŚĞƉĂƚŝƚĞƐĞ;ƚĞƐƚĞƐƌĄƉŝĚŽƐͿ͕ĨĂǀŽƌĞĐĞŶĚŽƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
populacionais em situação de vulnerabilidade de 3.630 para 4.356 ao ano.
14. Ampliar o atendimento da população, em especial as pessoas em situação
de vulnerabilidade, em relação às estratégias de prevenção combinadas para
,/s;ƚĞƐƚĞƌĄƉŝĚŽ͕ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞWƌŽĨŝůĂǆŝĂWſƐͲǆƉŽƐŝĕĆŽͿŶŽŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞ
ĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂĚĞϭϯϰƉĂƌĂϭϴϴĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ͘
15. ŵƉůŝĂƌŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐ,/sнŶŽ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƉŽŝŽdĞƌĂƉġƵƚŝĐŽĚŽ
,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶĂƚſƌŝŽWĂƌƚĞŶŽŶĞĞŵƵƐŽĚĞƉƌŝŵĞŝƌŽĞƐƋƵĞŵĂĚĞĂŶƚŝƌƌĞƚƌŽǀŝƌĂŝƐ
ĐŽŵĐĂƌŐĂǀŝƌĂůŝŶĚĞƚĞĐƚĄǀĞůŽƵŵĞŶŽƌƋƵĞϱϬĐſƉŝĂƐͬŵůĚĞƐĂŶŐƵĞĚĞϴϯйƉĂƌĂ
90%.
16. Apoiar os municípios no processo de assunção da gestão do sistema de saúde.
17. Apoiar a implantação do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões.
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Objetivo 4 - Fortalecer os sistemas de apoio e
logísticos da Rede de Atenção à Saúde
1. ZĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌĂZĞĚĞƐƚĂĚƵĂůĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐ͘
2. ŵƉůŝĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂŚĞŵŽƚĞƌĄƉŝĐĂŶŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĂƌĞĚĞ^h^ĚĞϳϭй
para 80%.
3. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂŶĄůŝƐĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞĚƌŽŐĂƐĚĞĂďƵƐŽĞŵĂƉŽŝŽă
Rede de Atenção Psicossocial de 2.000 para 3.000.
4. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞƚĞůĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐƚſǆŝĐĂƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞ
hŶŝĚĂĚĞƐĚĞWƌŽŶƚŽƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞϮ͘ϬϬϬƉĂƌĂϯ͘ϬϬϬ͘
5. ƚĞŶĚĞƌϭϬϬйĚŽƐĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐăƐĚŽĞŶĕĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽ
ƚĞƐƚĞĚŽƉĞǌŝŶŚŽ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐĂ&WW^͘
6. /ŵƉůĂŶƚĂƌĂWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͘
7. Implantar o Plano Estadual do Sangue.
Objetivo 5 - Fortalecer a Assistência Farmacêutica nas RAS
1. ƉƌŝŵŽƌĂƌĂWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ͘
2. Avaliar 90% dos expedientes administrativos de solicitação de medicamentos em
até 30 dias a partir da data de abertura.
3. /ŶƐƚŝƚƵŝƌŽWƌŽŐƌĂŵĂƐƚĂĚƵĂůĚĞWůĂŶƚĂƐDĞĚŝĐŝŶĂŝƐĞ&ŝƚŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐ͘
Objetivo 6 - Fortalecer as ações de âmbito coletivo da vigilância
em saúde e o gerenciamento de riscos e de agravos à saúde
1. ŵƉůŝĂƌĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽĚŽƐſďŝƚŽƐŝŶĨĂŶƚŝƐĞĨĞƚĂŝƐĚĞϵϰ͕ϵйƉĂƌĂϭϬϬй͘
2. Ampliar a proporção de casos de dengue encerrados oportunamente de 83,8%
para 85%.
3. ŶĐĞƌƌĂƌϴϬйŽƵŵĂŝƐĚŽƐĐĂƐŽƐĚĞŽĞŶĕĂƐĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂ/ŵĞĚŝĂƚĂ
registrados no Sinan, em até 60 dias a partir da data de notificação.
4. Ampliar o percentual de municípios que notificam casos de Lesão Autoprovocada
de 47% para 95%.
5. Ampliar o percentual de municípios que notificam casos de Violência Sexual de
34% para 95%.
6. ŵƉůŝĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐƐŽƌŽŐƌƵƉŽƐĚŽƐĐĂƐŽƐĚĞĚŽĞŶĕĂŵĞŶŝŶŐŽĐſĐŝĐĂĚĞ
84,4% para 92%.
7. ŵƉůŝĂƌĂƐĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐĚĂƐŝŵĂŐĞŶƐŵĂŵŽŐƌĄĨŝĐĂƐŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ/ŵĂŐĞŵDĂŵŽŐƌĄĨŝĐĂƉŽƌ&ĂŶƚŽŵĂŶŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ
Grande do Sul de 56,6% para 75%.
8. Ampliar o percentual de hospitais que notificam a ocorrência de infecção de sítio
cirúrgico de 30% para 80%.
9. Ampliar o percentual de hospitais que notificam a ocorrência de pneumonia
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂăǀĞŶƚŝůĂĕĆŽŵĞĐąŶŝĐĂ͕ŝŶĨĞĐĕĆŽĚŽƚƌĂƚŽƵƌŝŶĄƌŝŽĞŝŶĨĞĐĕĆŽƉƌŝŵĄƌŝĂĚĞ
corrente sanguínea laboratorial de 44% para 80%.
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Objetivo 6 - Fortalecer as ações de âmbito coletivo da vigilância
em saúde e o gerenciamento de riscos e de agravos à saúde
10. Ampliar o percentual de hospitais com Núcleo de Segurança do Paciente
ĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞŵsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂĚĞϯϴйƉĂƌĂϵϱй͘
11. Ampliar as Notificações de Agravos (acidentes e doenças) relacionados ao
trabalho de 37 para 40 por 10.000.
12. ŵƉůŝĂƌĂEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐ/ŶƚŽǆŝĐĂĕƁĞƐƉŽƌŐƌŽƚſǆŝĐŽƐĚĞϭ͕ϯϯƉĂƌĂϲƉŽƌ
100.000.
13. Ampliar as Investigações dos Óbitos por Acidentes de Trabalho de 20% para
100%.
14. Ampliar a investigação de queixas técnicas de medicamentos produzidos por
indústrias farmacêuticas, farmoquímicas, importadoras de medicamentos
e fracionadoras de insumos no RS por meio do Sistema de Notificações em
sŝŐŝůąŶĐŝĂĚĞ^ĂŶŝƚĄƌŝĂĚĞϱϬйƉĂƌĂϴϱй͘
15. Ampliar o percentual de municípios que atinjam, pelo menos, quatro ciclos de
visitas bimestrais, dentre os infestados por Aedes aegypti, de 22% para 40%.
16. Ampliar o percentual de visitas semanais em Pontos de Armadilhas e quinzenais
em Pontos Estratégicos em municípios não infestados por Aedes aegypti de 71%
para 90%.
17. Ampliar o número de municípios atendidos através do Sub Programa Estadual de
Melhoria da Qualidade da Água do PROSAN/RS de 13 para 45.
18. Ampliar o percentual dos Postos de Informação de Triatomíneos que recebem
insetos de interesse de saúde pública de 50% para 80%.
19. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐďŝŽůſŐŝĐĂƐĚĞĂŶŝŵĂŝƐƐƵƐƉĞŝƚŽƐĚĞZĂŝǀĂĞŶǀŝĂĚĂƐ
ƉĂƌĂĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĚĞϲϬƉĂƌĂϲϬϬƉŽƌĂŶŽ͘
20. Ampliar o percentual de municípios com coleta de insetos vetores da
Leishmaniose Visceral, dentre os de fronteira com a Argentina e municípios
limítrofes daqueles com identificação do vetor, de 80% para 100%.
21. Ampliar o percentual de busca ativa dos casos de abandono de tratamento do
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŶƚŝƌƌĄďŝĐŽŚƵŵĂŶŽĚĞϲϰйƉĂƌĂϴϬй͘
22. /ŵƉůĂŶƚĂƌŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂƉĂƌĂŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞƌĞŐƵůĂĕĆŽĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽƐĂŶŝƚĄƌŝĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
de interesse à saúde em 70% dos municípios.
23. Ampliar o percentual de serviços de hemoterapia que informam sobre doações
e transfusões de sangue/hemocomponentes no Sistema de Controle Geral do
Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos de 65% para 100%.
24. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝŶƐƉĞĕƁĞƐƐĂŶŝƚĄƌŝĂƐŶŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞ
Água e Soluções Alternativas Coletivas de 100 para 3.187 ao ano.
25. ŵƉůŝĂƌŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĂŶĄůŝƐĞƐĞŵĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞĄŐƵĂƉĂƌĂĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽ
pelos municípios de 79,3% para 95% conforme a diretriz nacional.
26. Ampliar o percentual de inspeções das Estações de Tratamento de Água de 47%
para 100% por ano.
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Objetivo 6 - Fortalecer as ações de âmbito coletivo da vigilância
em saúde e o gerenciamento de riscos e de agravos à saúde
27. Ampliar a investigação dos surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar
notificadas de 41% para 80%.
28. Implementar a Política Estadual de Gestão de Riscos à Saúde relacionados a
desastres ambientais.
Objetivo 7 - Ampliar e qualificar a regulação em
saúde como sistema de apoio das RAS
1. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞƌĞŐƵůĂĕƁĞƐŵĠĚŝĐĂƐĚŽƐĐŚĂŵĂĚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽůŝŶŬ
ϭϵϮƉĂƌĂĂĞŶƚƌĂůƐƚĂĚƵĂůĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽĚŽ^DhĚĞϮϳϳ͘ϬϬϬƉĂƌĂϯϭϮ͘ϬϬϬƉŽƌ
ano.
2. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĚŽĂĚŽƌĞƐĚĞſƌŐĆŽƐŶŽƚŝĨŝĐĂĚŽƐăĞŶƚƌĂůĚĞ
Transplantes do Estado do Rio Grande do Sul de 650 para 681 por ano.
3. Ampliar o número de transplantes realizados no estado de 2.275 para 2.500 por
ano.
4. DŽŶŝƚŽƌĂƌĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐůĞŝƚŽƐĚĞhd/ĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂ^^͕ĞŵƚĞŵƉŽ
real, através de sistema informatizado.
5. Ampliar o número de consultas especializadas e exames com acesso regulado de
650.000 para 750.000 por ano.
6. Ampliar o número de protocolos de regulação de 73 para 126.
7. Reduzir o absenteísmo de consultas e exames registrado no sistema de regulação
utilizado nas Centrais Regionais de Regulação de 29% para 25%.
8. Repactuar referências de 5 especialidades de alta complexidade (neurologia/
neurocirurgia, oftalmologia, cardiologia, nefrologia e traumato-ortopedia).
9. Atualizar a Programação Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde,
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŽŶƚƌŽůĞĚŽ>ŝŵŝƚĞ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĂ
Média e Alta Complexidade e pactuação de gestão dos prestadores, para integrar
a Programa Geral de Ações e Serviços de Saúde.
10. Pactuar as referências especializadas de média complexidade nas 30 Regiões de
Saúde.
11. Implementar a Política Estadual de Regulação.
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Diretriz 2 - Consolidação da governança da
Rede de Atenção à Saúde na Gestão do SUS
Visa aprimorar a gestão de todos os componentes da Rede de Atenção à Saúde
ĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶĚŽŽƉĂƉĞůĚŽŐĞƐƚŽƌĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^ŶŽĐŽŵƉĂƌƚŝlhamento do processo de tomada de decisão entre os entes federados e, assim, fortaleĐĞŶĚŽĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽĚŽ^h^͘ƵƐĐĂŐĂƌĂŶƚŝƌŽĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
ĞƐƚĄǀĞůĞƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůƉĂƌĂŽ^h^ŶŽĞƐƚĂĚŽ͘
Os objetivos e as metas apresentados a seguir visam contemplar as diretrizes dos
Eixos da 7ª Conferência Estadual de Saúde do RS que versam sobre a participação social,
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚĆŽĚŽ^h^͕ƌĞůĂĕĆŽƉƷďůŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽ^h^ĞǀĂůŽƌŝǌĂção do trabalho.
Objetivo 8 - Qualificar a gestão do financiamento de
acordo com as necessidades de saúde
1. ƵŵƉƌŝƌŽƐϭϮйŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶΣϭϰϭͬϮϬϭϮ͘
2. Garantir o cofinanciamento estadual para a realização das ações municipais.
3. Implantar nova política de cofinanciamento para os prestadores de serviços ao
^h^ŶŽZ^͘
4. Otimizar o gasto decorrente das demandas judiciais.
5. Implementar nova metodologia de fiscalização dos instrumentos normativos
firmados pela SES.
Objetivo 09 - Fortalecer a infraestrutura do nível central e regional da SES
1. Investir na infraestrutura física e organizacional da SES.
Objetivo 10 – Consolidar a Governança da Informação em Saúde
1. ŵƉůŝĂƌĂŵďŝĞŶƚĞƐĐŽůĂďŽƌĂƚŝǀŽƐͬĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐǁĞďƉĂƌĂŽ^h^ŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞϭ
para 3.
2. DĂŶƚĞƌĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞſďŝƚŽƐŶŽ^/DĞŶĂƐĐŝĚŽƐǀŝǀŽƐŶŽ^/E^
em até 60 dias do final do mês de ocorrência acima de 85%.
3. ŵƉůŝĂƌŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐƋƵĞƵƚŝůŝǌĂŵŽƉŽƌƚĂůƵƐŝŶĞƐƐ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĚĞ
ϮϬϳƉĂƌĂϳϱϬƵƐƵĄƌŝŽƐ͘
4. Implantar 4 sistemas informatizados.
5. Diminuir o tempo médio de respostas aos chamados de incidentes do suporte
técnico de TI na SES/RS de 4 para 2 dias úteis.
6. /ŶƐƚŝƚƵŝƌĂWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞ͘
Objetivo 11 - Fortalecer a auditoria do SUS
1. Implementar a Auditoria Estadual em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde.
2. /ŵƉůĂŶƚĂƌŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂĚŽ^h^͘
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Objetivo 12 - Fortalecer as instâncias de participação social e pactuação no SUS
1. Implementar 4 Comitês Técnicos de Saúde para Populações específicas (LGBT, em
^ŝƚƵĂĕĆŽĚĞZƵĂ͕EĞŐƌĂĞĂŵƉŽ͕&ůŽƌĞƐƚĂƐĞŐƵĂƐͿŶĂ^^͘
2. &ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐŶĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
estadual.
3. ŶĂůŝƐĂƌĞĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞϮϲŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽĞƉĞĕĂƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ͘
4. Realizar 94 eventos para o fortalecimento do controle social.
5. Deliberar sobre 1 proposta de nova lei para o Conselho Estadual de Saúde e
buscar sua aprovação junto ao Legislativo.
6. ZĞŐƵůĂƌŝǌĂƌĞƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌϳŽŶƐĞůŚŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞĐŽŵŽŝŶƐƚąŶĐŝĂƐ
descentralizadas do Conselho Estadual de Saúde.
Objetivo 13 - Fortalecer a ouvidoria do SUS
1. ŵƉůŝĂƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞKƵǀŝĚŽƌŝĂƐĚŽ^h^DƵŶŝĐŝƉĂŝƐŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐĚĞϮϴƉĂƌĂϱϯ͘
2. Ampliar a Taxa de Resposta da Ouvidoria de 70% para 85%.
Objetivo 14 - Qualificar a Gestão do Trabalho em Saúde
1. &ŽƌŵƵůĂƌWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^^͘
2. Ampliar as ações de atenção e valorização aos servidores.
Objetivo 15 - Promover a prática do Planejamento,
Monitoramento e Avaliação no SUS
1. YƵĂůŝĨŝĐĂƌŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^^ͬZ^͘
2. Apoiar o processo de elaboração dos planos municipais e regionais de saúde nas
30 Regiões de Saúde.
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Diretriz 3 - Fortalecimento das ações de Educação,
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
&ŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƉŽůşƚŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĞĞĚƵĐĂĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞŵƐĂƷĚĞĚĞ
acordo com a Rede de Atenção à Saúde. Busca promover ações de ciência, tecnologia e
ŝŶŽǀĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ
ĚŽ^h^ŶŽĞƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚĞƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐĞĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƉĞƐquisa, a atenção e a gestão em saúde.
Os objetivos e as metas abaixo visam contemplar as diretrizes dos Eixos da 7ª
Conferência Estadual de Saúde do RS que versam sobre ciência, tecnologia e inovação
ĚŽ^h^͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵƐĂƷĚĞ͘ŽŶƚĞŵƉůĂĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐƋƵĞǀŝƐĞŵĂŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂŶŽ^h^͕
bem como a produção disseminação do conhecimento científico.
Objetivo 16 - Fortalecer a Política de Educação em Saúde
1. Ampliar o número de Núcleos Municipais de Educação em Saúde Coletiva de 79
para 100.
2. Promover 242 ações de Educação Permanente em Saúde destinadas a
ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚŽ^h^͕ŐĞƐƚŽƌĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĞŽŶƚƌŽůĞ^ŽĐŝĂů͕ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ
para as Regiões de Saúde.
3. Desenvolver 40 cursos de qualificação para trabalhadores da saúde nas
ƚĞŵĄƚŝĐĂƐĚĂƐZĞĚĞƐĚĞƚĞŶĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞ͕ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕sŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͕
Planejamento e Gestão coordenados pelos Núcleos Regionais de Educação em
Saúde Coletiva.
4. Garantir anualmente a destinação de bolsas para o Programa da Residência
Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública.
5. Implementar a Rede de Educação em Saúde Coletiva: Colegiado e Escola de
Apoiadores.
6. &ŽƌŵĂƌƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĞŵŶşǀĞůĚĞƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ>ĂƚƵ^ĞŶƐƵĞŵ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂĞ
Gestão do Trabalho.
7. ZĞĂůŝǌĂƌĐƵƌƐŽdĠĐŶŝĐŽĞŵ^ĂƷĚĞƵĐĂů͕ĐƵƌƐŽdĠĐŶŝĐŽĞŵsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ͕
ĐƵƌƐŽ/ŶƚƌŽĚƵƚſƌŝŽĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂĞĐƵƌƐŽĚĞYƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐ
ŐĞŶƚĞƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ͘
8. Certificar o Curso de Especialização em Saúde Pública e os cursos técnicos junto
ao Conselho Estadual de Educação/RS.
9. ZĞĂůŝǌĂƌϭƵƌƐŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽăŝƐƚąŶĐŝĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐƵƉŽƌƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ
instalado.
10. Capacitar 100% dos Núcleos Regionais de Educação em Saúde Coletiva sobre os
fluxos e regulamentos do Comitê de Ética em Pesquisa da ESP.
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Objetivo 17 - Fortalecer a Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
1. Implementar a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
2. Implementar a Política de Pesquisa da SES.
Objetivo 18 – Promover a integração entre a
pesquisa, a atenção e a gestão em saúde
1. ŝƐƐĞŵŝŶĂƌĂƐƉĞƐƋƵŝƐĂƐĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐĞŵƐĂƷĚĞĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐ͕ŐĞƐƚŽƌĞƐ͕
pesquisadores e profissionais de saúde através de 4 eventos.
2. Divulgar as produções científicas visando a potencialização da pesquisa alinhada
ăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽ^h^ĂƚƌĂǀĠƐĚĞϯϯƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐ͘
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Metas de Indicadores de Resultado
ŽŵŽŝŶƚƵŝƚŽĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐĂĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽĞƐƚĂĚŽŶĂĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞ͕
de acordo com as Diretrizes, Objetivos e Metas estabelecidos no PES, foram elencadas
15 metas que visam mensurar resultados para a sociedade. Estas serão monitoradas e
avaliadas periodicamente, conforme descrito no capítulo de Monitoramento e Avaliação.
Metas de Indicadores de Resultado
1. ZĞĚƵǌŝƌŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞĄŐƵĂĐŽŵƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞEscherichia coli, em
Soluções Alternativas Coletivas, de 12,78% para 2%.
2. Ampliar o percentual de parto normal de 39,05% para 45%.
3. Reduzir a proporção de recém-nascidos com muito baixo peso ao nascer de
1,42% para 1,40%.
4. ZĞĚƵǌŝƌĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞƌĞĐĠŵͲŶĂƐĐŝĚŽƐĐŽŵW'ZĚĞϱǑŵŝŶƵƚŽĚĞǀŝĚĂфϳ
(método que mede a saúde do recém-nascido) de 1,10% para 1,06%.
5. Reduzir o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 (um) ano
de idade de 1.675 para 1.099.
6. Reduzir o número de casos novos de Aids em menores de 5 (cinco) anos de 37
para 24 casos.
7. ZĞĚƵǌŝƌŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞ/ŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƉŽƌŽŶĚŝĕƁĞƐ^ĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞ
27,05% para 24%.
8. Reduzir a taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em pessoas idosas
de 29,2 para 27,20 por 10.000 habitantes.
9. Ampliar o percentual de cura de casos novos de tuberculose de 62,5% para 75%.
10. Reduzir a taxa de mortalidade em menores de 1 ano de 10,66 para 9,5 por 1.000
nascidos vivos.
11. Reduzir a taxa de mortalidade neonatal precoce de 5,25 para 4,9 por 1.000
nascidos.
12. Reduzir a taxa de mortalidade neonatal tardia de 2,14 para 2,0 por 1.000
nascidos.
13. ZĞĚƵǌŝƌĂƌĂǌĆŽĚĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚĞŵĂƚĞƌŶĂĚĞϯϱ͕ϬϵƉĂƌĂϯϬ͕ϯϳſďŝƚŽƐƉŽƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
nascidos vivos.
14. Reduzir a taxa de mortalidade precoce (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽĞŶĕĂƐƌƀŶŝĐĂƐEĆŽdƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐ;ĚŽĞŶĕĂƐĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕
ŶĞŽƉůĂƐŝĂƐ͕ĚŝĂďĞƚĞƐŵĞůŝƚƚƵƐĞĚŽĞŶĕĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐĐƌƀŶŝĐĂƐͿĚĞϯϴϮ͕ϲϮƉĂƌĂ
345,86 por 100.000 habitantes.
15. ZĞĚƵǌŝƌŽşŶĚŝĐĞĚĞſďŝƚŽƐƉŽƌƐƵŝĐşĚŝŽŶŽƐƚĂĚŽĚĞϵ͕ϴϲƉĂƌĂϴƉŽƌϭϬϬ͘ϬϬϬ
habitantes.

UNIDADE
DE
MEDIDA

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Nº absoluto

Nº absoluto

INDICADORES DE
RESULTADO

Percentual de amostras
ĚĞĄŐƵĂĐŽŵƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞ
Escherichia coli, em Soluções
Alternativas Coletivas

Proporção de parto normal

Proporção de recém-nascidos
com muito baixo peso ao
nascer

Proporção de recém-nascidos
com APGAR de 5º minuto de
ǀŝĚĂфϳ;ŵĠƚŽĚŽƋƵĞŵĞĚĞĂ
saúde do recém-nascido)

Número de casos novos de
sífilis congênita em menores
de 1 ano de idade

Número de casos novos de
Aids em menores de 5 (cinco)
anos
37

1.675

1,10

1,42

39,05

12,78

SITUAÇÃO
INICIAL

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

10/04/2016

DATA DE
APURAÇÃO

24

1.099

1,06

1,4

45

2

META

Quadrimestral

Anual

Anual

SINAN
Acesso em:
02/09/16
SINAN
SISCEL/
SICLOM
SIM
Acesso em
02/09/2016.

Quadrimestral

Quadrimestral

Quadrimestral

PERIODICIDADE

SINASC

SINASC

SINASC

^/^'h

FONTE

Nº de casos novos de Aids em menores de
5 anos de idade em determinado ano de
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞůŽĐĂůĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ

Número de casos novos de sífilis congênita em
menores de 1 ano de idade em determinado
ĂŶŽĚĞĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĞůŽĐĂůĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͘

Numerador: número de recém-nascidos
ĐŽŵW'ZĚĞϱǑŵŝŶƵƚŽĚĞǀŝĚĂфϳ͕Ğŵ
determinado local e período.
Denominador: total de recém-nascidos, em
determinado local e período.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ

Numerador: número de nascidos vivos de
mães residentes, com peso ao nascer inferior a
1.500 gramas.
Denominador: número total de nascidos vivos
de mães residentes.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ

Numerador: Número de nascidos vivos por
parto normal ocorridos, de mães residentes
em determinado local e ano.
Denominador: Número de nascidos vivos de
todos os partos, de mães residentes no mesmo
local e ano.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ

Numerador: Total de Amostras com presença
de Escherichia coli
Denominador: Total de Amostras Analisadas
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ
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62,5

10,66

5,25

2,14

Percentual

Razão
1/1.000
nascidos
vivos

Razão
1/1.000
nascidos

Razão
1/1.000
nascidos

Percentual de cura de casos
novos de tuberculose

Taxa de Mortalidade Infantil

Taxa de mortalidade
neonatal precoce

Taxa de mortalidade
neonatal tardia

29,2

Razão
1/10.000
habitantes

Taxa de internação hospitalar
por fratura de fêmur em
pessoas idosas

27,05

SITUAÇÃO
INICIAL

Percentual

UNIDADE
DE
MEDIDA

Proporção de Internações
por Condições Sensíveis à
ƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ

INDICADORES DE
RESULTADO

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

DATA DE
APURAÇÃO

2

4,9

9,5

75

27,2

24

META

SIM /
SINASC

SIM /
SINASC

SIM /
SINASC

SINAN

SIH

SIH

FONTE

Quadrimestral

Quadrimestral

Quadrimestral

Anual

Quadrimestral

Anual

PERIODICIDADE

EƵŵĞƌĂĚŽƌ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐĚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
de sete a 27 dias de vida
Denominador: número de nascidos vivos de
mães residentes
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌĂĚŽƌ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐĚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ
de zero a seis dias de vida.
Denominador: número de nascidos vivos de
mães residentes.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌĂĚŽƌ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐĞŵŵĞŶŽƌĞƐĚĞ
1 ano de idade em um determinado local de
residência e ano.
Denominador: número de nascidos vivos
residentes nesse mesmo local e ano.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭ͘ϬϬϬ

Numerador: total de casos novos de
tuberculose curados.
Denominador: total de casos novos de
tuberculose diagnosticados.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ

Numerador: número de internações
hospitalares por fratura de fêmur na faixa
ĞƚĄƌŝĂĚĞϲϬĂŶŽƐŽƵŵĂŝƐ͘
Denominador: total da população com 60 anos
e mais.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬ͘ϬϬϬ

Numerador: número de internações por
causas sensíveis selecionadas à Atenção
ĄƐŝĐĂ͕ĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽůŽĐĂůĞƉĞƌşŽĚŽ͘
Denominador: total de internações clínicas,
em determinado local e período.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ
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SITUAÇÃO
INICIAL

35,09

382,62

9,86

UNIDADE
DE
MEDIDA

Razão
1/100.000
nascidos
vivos

Razão
1/100.000
habitantes

Razão
1/100.000
habitantes

Razão de mortalidade
materna

Taxa de mortalidade
precoce (de 30 a 69 anos)
pelo conjunto das quatro
principais Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (doenças
ĚŽĂƉĂƌĞůŚŽĐŝƌĐƵůĂƚſƌŝŽ͕
neoplasias, diabetes melittus
ĞĚŽĞŶĕĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂƐ
crônicas)

1ŶĚŝĐĞĚĞſďŝƚŽƐƉŽƌƐƵŝĐşĚŝŽ

INDICADORES DE
RESULTADO

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

DATA DE
APURAÇÃO

8,03

345,86

30,37

META

SIM

SIM

SIM /
SINASC

FONTE

Anual

Anual

Quadrimestral

PERIODICIDADE

EƵŵĞƌĂĚŽƌ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐƉŽƌƐƵŝĐşĚŝŽ͕Ğŵ
determinado local e período.
Denominador: total da população residente no
mesmo local e período.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌĂĚŽƌ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐ;ĚĞϯϬĂϲϵ
ĂŶŽƐͿƉŽƌEdƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽƐĐſĚŝŐŽƐ/Ͳ
10 – I00-I99; C00-C97; J30-J98; E10-E14 – em
determinado ano e local.
Denominador: população residente (de 30 a 69
anos), em determinado ano e local.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ͘ϬϬϬ

EƵŵĞƌĂĚŽƌ͗ŶƷŵĞƌŽĚĞſďŝƚŽƐĚĞŵƵůŚĞƌĞƐ
residentes, por causas e condições
consideradas de morte materna.
Denominador: número de nascidos vivos de
mães residentes.
&ĂƚŽƌĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂĕĆŽ͗ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘

FÓRMULA DE CÁLCULO

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

205

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

nto
e Avaliação
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Região 26 - Uva e Vale

Região 25 - Vinhedos e Basalto
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O Monitoramento e Avaliação são ferramentas para promover melhorias na gestão pública e efetividade na gestão. Configuram-se como funções estratégicas de planejamento e devem ser inerentes a todas as políticas, pois fundamentam a tomada de
decisão e o controle social sobre os rumos da política de saúde, induzindo a alocação dos
recursos disponíveis de forma adequada e solucionando possíveis problemas de execução das ações e programas.
O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo de uma política púďůŝĐĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĐŽůĞƚĂĞĂŶĄůŝƐĞƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĚĞĚĂĚŽƐƐŽďƌĞĂƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͕ĂĨŝŵĚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐĞƐƵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƚĄĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŵĞƚĂƐƉůĂŶĞũĂĚĂƐ͘ƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞǀĞƉƌŽĚƵǌŝƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵƚĞŵƉŽĞĨŝĐĂǌ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƵŵĂƌĄƉŝĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƐŝƚƵĂĐŝŽnal, intervenção em tempo oportuno para correção de rumos e revisão dos programas/
projetos previamente estabelecidos.
A avaliaçãoĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂͲƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂƉŽůşƚŝĐĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂ
capacidade de gerar as mudanças planejadas, ou seja, busca estabelecer uma relação de
causa e efeito, inferindo um julgamento de valor sobre a intervenção. Enquanto o moniƚŽƌĂŵĞŶƚŽǀĞƌŝĨŝĐĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽƌĞŐƵůĂƌĞƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐ
ƉĂƌĂŽĂůĐĂŶĐĞĚĂƐŵĞƚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƐĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƉĞůĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĞƐƉŽƌĄĚŝĐĂ
de pesquisas visando determinar resultados e impactos planejados. Apesar de serem
atividades diferentes, são processos complementares, à medida que os dados e informações geradas pelo monitoramento subsidiam a avaliação das políticas. Portanto, a avaliação é um processo mais amplo e refere-se aos resultados finalísticos da ação avaliada.
O processo de monitoramento e avaliação no nível estadual deve privilegiar a
utilização das ferramentas de apoio legalmente instituídas pelo sistema de planejamento
ĚŽ^h^͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂů͘
ƐĂĕƁĞƐĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂƚŝŶŐŝƌĂƐŵĞƚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŶĞƐƚĞWůĂŶŽ
Estadual estão definidas na Programação Anual de Saúde (PAS). A cada quatro meses,
através do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), o estado monitora
a oferta e a produção de serviços públicos, os indicadores de saúde e financeiros, bem
como as auditorias realizadas no período. Anualmente, as ações propostas são avaliadas
através do Relatório Anual de Saúde (RAG), momento em que podem ser construídas
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂƉƌſǆŝŵĂW^ĞͬŽƵƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŽƐƌĞĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĚŽ
Plano de Saúde. Tanto o RDQA quanto o RAG são elaborados através do Sistema de Apoio
ăŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĞ'ĞƐƚĆŽ;^ĂƌŐ^h^Ϳ͕ƐŝƐƚĞŵĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĂĐĞƐƐŽƉƷďůŝĐŽ͘
O Plano Plurianual (PPA), instrumento legal de planejamento de Governo, apresenta para cada ano as metas e prioridades da administração pública estadual através
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), prevendo investimentos anuais para desenǀŽůǀĞƌ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌĆŽ Ž ĂůĐĂŶĐĞ ĚĂƐ ŵĞƚĂƐ ŶĂ Lei Orçamentária
Anual (LOA). O PPA do Estado do Rio Grande do Sul é elaborado através do Sistema de
Informações de Planejamento e Gestão (SISPLAG), e a execuções das ações é monitorada
quadrimestralmente neste mesmo sistema.
Além dos sistemas de monitoramento apresentados anteriormente, o Estado
conta com o Sistema de Monitoramento Estratégico (SME)͕ƋƵĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĄƐĞŶĚŽ
utilizado para acompanhar o Acordo de Resultados, conforme descrito no item da Governança. Pretende-se ampliar a utilização desse sistema para o acompanhamento dos
objetivos propostos no Mapa Estratégico da SES.
Superar a fragmentação do planejamento, integrar o Plano Estadual de Saúde
com o Plano Plurianual, planejar ações de acordo com a viabilidade financeira e orça-

209

210

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

ŵĞŶƚĄƌŝĂĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ƚŽƌŶĂƌĞƐƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚĆŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐƋƵĞ
efetivamente contribuam para a gestão do sistema de saúde e controle social são desaĨŝŽƐƉĂƌĂĂŐĞƐƚĆŽĞƐƚĂĚƵĂůĚŽ^h^͘

Metodologia de Monitoramento
A metodologia de monitoramento aqui apresentada visa contribuir para a tomada de decisão dos técnicos e gestores, além de qualificar a prestação de contas das políticas púbicas para a sociedade. Assim, articula tanto os instrumentos e sistemas de gestão
ƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽƐƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚŽ^h^͕ƋƵĂŶƚŽŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂ^^ͬZ^͕ĞŵƵŵĐŝĐůŽĂŶƵĂů
de monitoramento dividido em quatro etapas.
Figura 52. Ciclo Anual de Monitoramento do PES 2016-2019.

&ŽŶƚĞ͗ƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐĂĞĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽͬ^^ͬZ^͘

As etapas 1, 2 e 3 do Ciclo Anual de Monitoramento visam ter como produto
ĨŝŶĂůŽZĞůĂƚſƌŝŽĞƚĂůŚĂĚŽĚŽYƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞŶƚĞƌŝŽƌ;ZYͿ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞŽĂĐŽŵƉĂͲ
ŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůŽŐĞƐƚŽƌĞƐƚĂĚƵĂůŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^h^͘KŵŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌĄĐŽŵŽďĂƐĞŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƐŵĞƚĂƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂĂ
sociedade através de indicadores de saúde dispostos em um painel. Este é constituído
por um conjunto de indicadores-chave que permitem o monitoramento de aspectos cruciais e que refletem a execução das ações e serviços de saúde.
Os indicadores, dispostos em painéis e sistemas de acompanhamento de metas,
configuram-se como os principais instrumentos de monitoramento. A escolha dos indiĐĂĚŽƌĞƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĂůůĞǀĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƚĞŵĂ͕
refletindo os resultados para a sociedade, bem como a possibilidade da apuração do
dado no referido período. Nestas etapas, os indicadores serão monitorados quanto ao
alcance cumulativo da meta anual preestabelecida. Isso permite que os gestores tenham
à disposição dados atualizados, a fim de identificar possíveis problemas de execução ao
longo do ano que poderiam inviabilizar o alcance da meta anual.
A etapa 4 visa concluir o Ciclo Anual de Monitoramento, avaliando todas as metas do PES 2016-2019 e as respectivas ações da Programação Anual de Saúde daquele
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ĂŶŽ͘ĂĚĂŵĞƚĂƐĞƌĄŵŽŶŝƚŽƌĂĚĂƋƵĂŶƚŽĂŽƉƌŽƉŽƐƚŽƉĂƌĂĂƋƵĞůĞƉĞƌşŽĚŽ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽͲƐĞ
como foi a implementação das ações, apurando possíveis problemas e redirecionando o
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽƉƌſǆŝŵŽĂŶŽ͘EĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƐĞƌĄǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐĞĂƐĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐŽďƚŝǀĞƌĂŵƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŝŵƉĂĐƚŽƐŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂŶĄůŝƐĞ
dos indicadores presentes no painel de monitoramento e através de pesquisas de acordo
ĐŽŵĂĄƌĞĂĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͘
O monitoramento e a avaliação na SES/RS são instituídos formalmente através
da Portaria Estadual n° 64/2003, que criou o Grupo de Trabalho para o Monitoramento
da Gestão em Saúde. Alguns departamentos da SES/RS (Regulação, Ações em Saúde e
sŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞͿƚġŵ'ƌƵƉŽƐĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞǀĂůŝĂção constituídos, ao passo que outros departamentos estão em processo de organização
desse dispositivo. Esses grupos compõem o Ciclo de Monitoramento da SES/RS, que é coordenado pelo Grupo de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação Estadual.
ŽŵŽŝĐůŽĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ƉƌĞƚĞŶĚĞͲƐĞŝŶƐƚŝƚƵŝƌƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽƐŶĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ;^͕
CIB, CIR, Colegiado de Diretores), além de efetivar as salas de situação como espaços de
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘ŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŚĄŽĚĞƐĂĨŝŽĚĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĨůƵǆŽƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵƉĂƌĐĞƌŝĂĐŽŵĂƐZ^ĞĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽnal Integrado, consolidando os Planos das Regiões de Saúde pactuados em CIR.

Transparência
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚŽ^h^ĂƐƐĞŐƵƌĂĂƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĞĂǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂŐĞƐƚĆŽĚĂƐĂƷĚĞ͕
através da ampla divulgação das informações sobre a situação de saúde da população e
sobre os serviços disponíveis. A consulta e o acesso aos resultados esperados sobre a política de saúde por meio eletrônico de acesso público e meio físico (incluindo impressos
como boletins e informativos), apresentação e discussão no Conselho de Saúde, e realização de audiências, são formas de promover a transparência e divulgar os resultados à
sociedade.
A SES/RS entende que transparência da gestão é um compromisso com a sociedade e deve estar atrelado aos valores éticos, à competência e à responsabilidade da
instituição na implementação de suas ações. A definição clara e detalhada das metas
ĚŽW^ϮϬϭϲͲϮϬϭϵ͕ďĞŵĐŽŵŽŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝſĚŝĐŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂůĐĂŶĕĂĚŽƐĞ
da aplicação dos recursos públicos buscam reafirmar o compromisso da SES/RS com a
transparência.
O processo de prestação de contas para a sociedade civil ocorre, legalmente,
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐZYĞZ'͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĆŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƉĄŐŝŶĂфǁǁǁ͘ƐĞƐ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽх͘ŝǀĞƌƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵƐĂƷĚĞƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐƐĞƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐƐĆŽ
de utilização pública e estão disponibilizados no site do Datasus.
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ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϬϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϬϲͬ
ƉƌƚϬϵϳϭͺϬϯͺϬϱͺϮϬϬϲ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007. Regulamenta
o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços
de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e
ĐŽŶƚƌŽůĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬ
ŐŵͬϮϬϬϳͬƉƌƚϬϮϬϰͺϮϵͺϬϭͺϮϬϬϳͺĐŽŵƉ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008. Institui a Política
EĂĐŝŽŶĂůĚĞZĞŐƵůĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞͲ^h^͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϬϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϬϴͬƉƌƚϭϱϱϵͺϬϭͺϬϴͺ ϮϬϬϴ͘Śƚŵůх͘
Acesso em: 20 fev. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece
ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĂƌĂĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽă^ĂƷĚĞŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽ
ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ
ƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϬͬƉƌƚϰϮϳϵͺϯϬͺϭϮͺϮϬϭϬ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϳĂďƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011. Regulamenta o
^ŝƐƚĞŵĂ ĂƌƚĆŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^ŝƐƚĞŵĂ ĂƌƚĆŽͿ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗
фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϬϵϰϬͺϮϴͺϬϰͺ ϮϬϭϭ͘Śƚŵůх͘
Acesso em: 27 abr. 2016.
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui no
ąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞͲ^h^ͲĂZĞĚĞĞŐŽŶŚĂ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ
&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂĚŽƌĂƐŝů͕ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϳũƵŶ͘ϮϬϭϭ͘^ĞĕĆŽϭ͕Ɖ͘ϭϬϵͲϭϭϭ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política
EĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐĞŝŶƐƚŝƚƵŝĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ
jŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ
ƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϭϲϬϬͺϬϳͺϬϳͺϮϬϭϭ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011. Organiza o
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĚĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽ
ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ
ƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϮϯϵϱͺϭϭͺϭϬͺϮϬϭϭ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϯĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política
EĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽĂƌĞǀŝƐĆŽĚĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ
ĚĂ ĂƚĞŶĕĆŽ ďĄƐŝĐĂ͕ ƉĂƌĂ Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ^ĂƷĚĞ ĚĂ &ĂŵşůŝĂ ;^&Ϳ Ğ Ž WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŐĞŶƚĞƐ
ŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ;W^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘
ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϮϰϴϴͺϮϭͺϭϬͺϮϬϭϭ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº
7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com
ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂͲWůĂŶŽsŝǀĞƌƐĞŵ>ŝŵŝƚĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺƚŽϮϬϭϭͲϮϬϭϰͬϮϬϭϭͬĞĐƌĞƚŽͬϳϲϭϮ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.994, de 13 de dezembro de 2011. Aprova a
>ŝŶŚĂĚĞƵŝĚĂĚŽĚŽ/ŶĨĂƌƚŽŐƵĚŽĚŽDŝŽĐĄƌĚŝŽĞŽWƌŽƚŽĐŽůŽĚĞ^şŶĚƌŽŵĞƐŽƌŽŶĂƌŝĂŶĂƐ
Agudas, cria e altera procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
MƌƚĞƐĞƐ͕WƌſƚĞƐĞƐĞDĂƚĞƌŝĂŝƐƐƉĞĐŝĂŝƐĚŽ^h^͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϮϵϵϰͺϭϱͺϭϮͺϮϬϭϭ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗
20 mar. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011. Institui,
ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ jŶŝĐŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͕ Ă WŽůşƚŝĐĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂƷĚĞ /ŶƚĞŐƌĂů ĚĞ
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral
>'dͿ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬ
ŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϮϴϯϲͺϬϭͺϭϮͺϮϬϭϭ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack͕ĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ
jŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ
ƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϭͬƉƌƚϯϬϴϴͺϮϯͺϭϮͺϮϬϭϭͺƌĞƉ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϯĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 665, de 12 de abril de 2012. Dispõe sobre os
critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento
ĚĞhƌŐġŶĐŝĂĂŽƐWĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŵĐŝĚĞŶƚĞsĂƐĐƵůĂƌĞƌĞďƌĂů;sͿ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ
jŶŝĐŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͕ ŝŶƐƚŝƚƵŝ Ž ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ ĂƉƌŽǀĂ Ă >ŝŶŚĂ ĚĞ
ƵŝĚĂĚŽƐ Ğŵ s͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ
ƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϮͬWZdϬϲϲϱͺϭϮͺϬϰͺϮϬϭϮ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
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BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 793, de 24 de abril de
ϮϬϭϮ͘/ŶƐƚŝƚƵŝĂZĞĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐăWĞƐƐŽĂĐŽŵĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽ
ĚĞ^ĂƷĚĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬ
ŐŵͬϮϬϭϮͬƉƌƚϬϳϵϯͺϮϰͺϬϰͺϮϬϭϮ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012. Define as diretrizes
e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave
ŽƵƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŐƌĂǀĞĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚĞůĞŝƚŽƐĚĞhŶŝĚĂĚĞ
EĞŽŶĂƚĂů ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ jŶŝĐŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϮͬƉƌƚϬϵϯϬͺϭϬͺϬϱͺϮϬϭϮ͘Śƚŵůх͘
Acesso em: 03 mar. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.214, de 13 de junho de 2012. Institui o
WƌŽŐƌĂŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞYƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ
jŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;Yh>/&ZͲ^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϮͬƉƌƚϭϮϭϰͺϭϯͺϬϲͺϮϬϭϮ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϯĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.365, de 18 de outubro de 2012. Define a
composição do kit de medicamentos e insumos estratégicos a ser encaminhado pelo
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞƉĂƌĂĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĨĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂăƐhŶŝĚĂĚĞƐĚĂ&ĞĚĞƌĂĕĆŽ͕ĂƚŝŶŐŝĚĂƐƉŽƌ
desastres de origem natural, associados a chuvas, ventos e granizo e define os respectivos
ĨůƵǆŽƐĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĞĞŶǀŝŽ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌ
ͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϮͬƉƌƚϮϯϲϱͺϭϴͺϭϬͺϮϬϭϮ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϱŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.809, de 7 de dezembro de 2012. Estabelece a
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐƵŝĚĂĚŽƐWƌŽůŽŶŐĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞƚĂŐƵĂƌĚĂăZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐ
Ğ ŵĞƌŐġŶĐŝĂƐ ;ZhͿ Ğ ăƐ ĚĞŵĂŝƐ ZĞĚĞƐ dĞŵĄƚŝĐĂƐ ĚĞ ƚĞŶĕĆŽ ă ^ĂƷĚĞ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ
^ŝƐƚĞŵĂ jŶŝĐŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϮͬƉƌƚϮϴϬϵͺϬϳͺϭϮͺϮϬϭϮ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϮĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z^/>͘DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϮϲϭ͕ĚĞϮϭĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯ͘/ŶƐƚŝƚƵŝ͕ŶŽąŵďŝƚŽ
da Política Nacional de Saúde Bucal, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos
ĞŶƚƌŽƐĚĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐKĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐ;WDYͲKͿĞŽ/ŶĐĞŶƚŝǀŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ;WDYͲ
CEO), denominado Componente de Qualidade da Atenção Especializada em Saúde Bucal.
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬ
ƉƌƚϬϮϲϭͺϮϭͺϬϮͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 342, de 4 de março de 2013. Redefine as diretrizes
ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ hŶŝĚĂĚĞ ĚĞ WƌŽŶƚŽ ƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ;hW ϮϰŚͿ Ğŵ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐ͕ĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂŶŽǀĂƐhWϮϰŚ;hWEŽǀĂͿĞhWϮϰŚĂŵƉůŝĂĚĂƐ;hW
Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. (Redação dada pela PRT
D^ͬ'DŶǑϭϬϰĚĞϭϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰͿ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϬϯϰϮͺϬϰͺϬϯͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 424, de 19 de março de 2013. Redefine as
diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade,
ĐŽŵŽůŝŶŚĂĚĞĐƵŝĚĂĚŽƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝĂĚĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽă^ĂƷĚĞĚĂƐWĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽĞŶĕĂƐ
ƌƀŶŝĐĂƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬ
ŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϬϰϮϰͺϭϵͺϬϯͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 425, de 19 de março de 2013. Estabelece
regulamento técnico, normas e critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao
/ŶĚŝǀşĚƵŽĐŽŵKďĞƐŝĚĂĚĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϬϰϮϱͺϭϵͺϬϯͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϮĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa
EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚŽ WĂĐŝĞŶƚĞ ;WE^WͿ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϯ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϬϱϮϵͺϬϭͺϬϰͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗
18 fev. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.365, de 8 de julho de 2013. Aprova e institui
Ă >ŝŶŚĂ ĚĞ ƵŝĚĂĚŽ ĂŽ dƌĂƵŵĂ ŶĂ ZĞĚĞ ĚĞ ƚĞŶĕĆŽ ăƐ hƌŐġŶĐŝĂƐ Ğ ŵĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬ
ƉƌƚϭϯϲϱͺϬϴͺϬϳͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϬĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.366, de 8 de julho de 2013. Estabelece a
organização dos Centros de Trauma, estabelecimentos de saúde integrantes da Linha de
ƵŝĚĂĚŽĂŽdƌĂƵŵĂĚĂZĞĚĞĚĞƚĞŶĕĆŽăƐhƌŐġŶĐŝĂƐĞŵĞƌŐġŶĐŝĂƐ;ZhͿŶŽąŵďŝƚŽĚŽ
^ŝƐƚĞŵĂ jŶŝĐŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ;^h^Ϳ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϯ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϭϯϲϲͺϬϴͺϬϳͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre
as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência
&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϭϱϱϰͺϯϬͺϬϳͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘
Acesso em: 15 jan. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre
ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽ ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĄƐŝĐŽ ĚĂ ƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ
&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬƉƌƚϭϱϱϱͺϯϬͺϬϳͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘
Acesso em: 16 jan. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013. Estabelece
ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϯͬ
ƉƌƚϮϭϯϱͺϮϱͺϬϵͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013. Estabelece
ĂƐ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ jŶŝĐŽ ĚĞ
^ĂƷĚĞ;^h^ͿĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ;WE,K^WͿ͘
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬ
ƉƌƚϯϰϭϬͺϯϬͺϭϮͺϮϬϭϯ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 183, de 30 de janeiro de 2014. Regulamenta
o incentivo financeiro de custeio para implantação e manutenção de ações e serviços
ƉƷďůŝĐŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚĞǀŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵƐĂƷĚĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƌƚ͘ϭϴ͕ŝŶĐŝƐŽ/͕ĚĂWŽƌƚĂƌŝĂEǑ
1.378/GM/MS, de 9 de julho de 2013, com a definição dos critérios de financiamento,
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘
ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬƉƌƚϬϭϴϯͺϯϬͺϬϭͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 389, de 13 de março de 2014. Define os critérios
para a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) e
institui incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico.
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬ
ƉƌƚϬϯϴϵͺϭϯͺϬϯͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 482 de 1º de abril de 2014. Institui normas para a
operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas
ĚĞ>ŝďĞƌĚĂĚĞŶŽ^ŝƐƚĞŵĂWƌŝƐŝŽŶĂů;WE/^WͿŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬ
ƉƌƚϬϰϴϮͺϬϭͺϬϰͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Define a Lista
EĂĐŝŽŶĂůĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂĚĞĚŽĞŶĕĂƐ͕ĂŐƌĂǀŽƐĞĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĂƷĚĞƉƷďůŝĐĂ
ŶŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞƉƷďůŝĐŽƐĞƉƌŝǀĂĚŽƐĞŵƚŽĚŽŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
ĂŶĞǆŽ͕ĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬƉƌƚϭϮϳϭͺϬϲͺϬϲͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.765, de 12 de dezembro de 2014. Dispõe
ƐŽďƌĞĂƐŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽŵƉŽŶĞŶƚĞĄƐŝĐŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ
&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂŶŽąŵďŝƚŽĚĂWŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂůă^ĂƷĚĞĚĂƐWĞƐƐŽĂƐ
WƌŝǀĂĚĂƐĚĞ>ŝďĞƌĚĂĚĞŶŽ^ŝƐƚĞŵĂWƌŝƐŝŽŶĂů;WE/^WͿ͕ĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͕
&͕ ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬ
ƉƌƚϮϳϲϱͺϭϮͺϭϮͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 800, de 17 de junho de 2015. Altera, acresce
e revoga dispositivos da Portaria Nº 665/GM/MS, de 12 de abril de 2012, que dispõe
sobre os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de
ƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞhƌŐġŶĐŝĂĂŽƐWĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŵĐŝĚĞŶƚĞsĂƐĐƵůĂƌĞƌĞďƌĂů;sͿ͕ŶŽąŵďŝƚŽ
ĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͕ŝŶƐƚŝƚƵŝŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŝŶĐĞŶƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞĂƉƌŽǀĂĂ
>ŝŶŚĂĚĞƵŝĚĂĚŽƐĞŵs͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘
ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϱͬƉƌƚϬϴϬϬͺϭϳͺϬϲͺϮϬϭϱ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.631, de 1 de outubro de 2015. Aprova critérios
ĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞŶŽąŵďŝƚŽ
ĚŽ ^h^͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϱ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬ
ŐŵͬϮϬϭϱͬƉƌƚϭϲϯϭͺϬϭͺϭϬͺϮϬϭϱ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista
EĂĐŝŽŶĂůĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂĚĞĚŽĞŶĕĂƐ͕ĂŐƌĂǀŽƐĞĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĂƷĚĞƉƷďůŝĐĂŶŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƐĂƷĚĞƉƷďůŝĐŽƐĞƉƌŝǀĂĚŽƐĞŵƚŽĚŽŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂŶĞǆŽ͕
ĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϰϳϬϯϭϳϬϭϴͺϮ͘йϮϬWŽƌƚĂƌŝĂйϮϬϮϬϰйϮϬͲйϮϬ>E͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z^/>͘DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͘DĂŶƵĂůĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŶŽ^h^͘ϭ͘ĞĚ͘ƌĞǀ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕
ϮϬϭϲ͘ϭϯϴƉ͘;^ĠƌŝĞƌƚŝĐƵůĂĕĆŽ/ŶƚĞƌĨĞĚĞƌĂƚŝǀĂ͕ǀ͘ϰͿ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ ƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬĂƌƚŝĐƵůĂĐĂŽͺŝŶƚĞƌĨĞĚĞƌĂƚŝǀĂͺǀϰͺŵĂŶƵĂůͺƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽͺĂƚƵĂů͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z^/>͘ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂů ^ĂƷĚĞ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂůƐĂƵĚĞ͘ƐĂƵĚĞ͘
ŐŽǀ͘ďƌͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϯũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial nº 01/2014. Institui a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
WƌŝƐŝŽŶĂů;WE/^WͿŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬŐŵͬϮϬϭϰͬƉƌŝϬϬϬϭͺϬϮͺϬϭͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘
Acesso em: 12 jan. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Saúde Mais Perto de Você
ͲƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬƐĂŐĞ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬηх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϳĂďƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 210, de 15 de
ũƵŶŚŽĚĞϮϬϬϰ͘ĞĨŝŶĞhŶŝĚĂĚĞƐĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĞŵůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞŽƐ
Centros de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular e suas aptidões e qualidades.
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϬϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬƐĂƐͬϮϬϬϰͬ
ƉƌƚϮϭϬͺϭϱͺϬϲͺϮϬϬϰ͘Śƚŵůх͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 123, de 28 de
fevereiro de 2005. Atualiza as normas para organização das redes de atenção em alta
ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŝŶĐůƵŝƵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞſƌƚĞƐĞƐ͕ƉƌſƚĞƐĞƐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌŶĂdĂďĞůĂĚŽ^/,ͬ^h^͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϬϱ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ŵŐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŝŵĂŐĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬƉŽƌƚĂƌŝĂͺϬϭϮϯ͘ƉĚĨх͘
Acesso em: 19 jan. 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 756, de 27 de
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϱ͘ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĂƌĞĚĞĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŽWĂĐŝĞŶƚĞEĞƵƌŽůſŐŝĐŽŶĂůƚĂ
Complexidade e estabelece sobre os procedimentos de neurologia e neurocirurgia.
ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϬϱ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďĨŵ͘ŽƌŐ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬŶŽƌŵĂƐͬŶŽƌŵĂϰ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Decreto
nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de
ϭϵϵϬ͕ƉĂƌĂĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞͲ^h^͕ŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ
ĚĂƐĂƷĚĞ͕ĂĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞĞĂĂƌƚŝĐƵůĂĕĆŽŝŶƚĞƌĨĞĚĞƌĂƚŝǀĂ͕ĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘
ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺĂƚŽϮϬϭϭͲ
ϮϬϭϰͬϮϬϭϭͬĚĞĐƌĞƚŽͬϳϱϬϴ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϯŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 140, de 27 de
ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰ͘ZĞĚĞĨŝŶĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕
monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na
atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento
ĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐƉĂƌĂĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚĞƐƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ
jŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬďǀƐͬ
ƐĂƵĚĞůĞŐŝƐͬƐĂƐͬϮϬϭϰͬƉƌƚϬϭϰϬͺϮϳͺϬϮͺϮϬϭϰ͘Śƚŵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
K>d/DW/D/K>M'/K,/s/^͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͗DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͕ĂŶŽϰ͕Ŷ͘ϭ͕ϮϬϭϱ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĚƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬsites/default/files/anexos/publicacao/2015/58534/
ďŽůĞƚŝŵͺĂŝĚƐͺϭϭͺϮϬϭϱͺǁĞďͺƉĚĨͺϭϵϭϬϱ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵů͘ϮϬϭϲ͘
K>d/DW/D/K>M'/K,/s/^͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͗DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ͕ĂŶŽϯ͕Ŷ͘ϭ͕ϮϬϭϰ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĚƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬsites/default/files/anexos/publicacao/2014/
ϱϲϲϳϳͬďŽůĞƚŝŵͺϮϬϭϰͺĨŝŶĂůͺƉĚĨͺϭϱϱϲϱ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϲũƵů͘ϮϬϭϲ͘
Z^/>͘ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ sŝŐŝůąŶĐŝĂ Ğŵ ^ĂƷĚĞ͘ WƌŽƚŽĐŽůŽ ĐůşŶŝĐŽ Ğ
diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites
ǀŝƌĂŝƐ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϱ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĚƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬsites/default/files/
ĂŶĞǆŽƐͬ ƉƵďůŝĐĂĐĂŽͬ ϮϬϭϱͬϱϴϱϳϮͬƉĐĚƚͺƚƌĂŶƐŵŝƐƐĂŽͺǀĞƌƚŝĐĂůͺŵŝŽůŽͺƉĚĨͺϲϳϴϵϱ͘ƉĚĨх͘
Acesso em: 19 jan. 2016.
Z^/>͘DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ^ŽĐŝĂůĞŽŵďĂƚĞă&ŽŵĞ͘ĂĚĞƌŶŽĚĞƐƚƵĚŽƐ
ĚŽƵƌƐŽĞŵŽŶĐĞŝƚŽƐĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞWƌŽŐƌĂŵĂƐͲƌĂƐşůŝĂ͕&͗
MDS, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação; Secretaria Nacional de Assistência
Social, 2014. 91p.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽĂƌƚ͘ϯϳ͕ŝŶĐŝƐŽyy/͕ĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŝŶƐƚŝƚƵŝŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϭϵϵϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬůĞŝƐͬ>ϴϲϲϲĐŽŶƐ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϲũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.303, de 2 de agosto de 2010. Dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas.
ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺĂƚŽϮϬϬϳͲϮϬϭϬͬ
ϮϬϭϬͬůĞŝͬůϭϮϯϬϯ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011. Acrescenta arts.
14-A e 14-B à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͕͟ƉĂƌĂĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞĂƐĐŽŵŝƐƐƁĞƐŝŶƚĞƌŐĞƐƚŽƌĞƐ
ĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ;^h^Ϳ͕ŽŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ;ŽŶĂƐƐͿ͕
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas
ĐŽŵƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ĞĚĂƌŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺĂƚŽϮϬϭϭͲϮϬϭϰͬϮϬϭϭͬůĞŝͬůϭϮϰϲϲ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
ZĞŐƵůĂŽĂĐĞƐƐŽĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽyyy///ĚŽĂƌƚ͘ϱŽ͕ŶŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽΑϯŽ
ĚŽ Ăƌƚ͘ ϯϳ Ğ ŶŽ Α ϮŽ ĚŽ Ăƌƚ͘ Ϯϭϲ ĚĂ ŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ &ĞĚĞƌĂů͖ ĂůƚĞƌĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϴ͘ϭϭϮ͕ ĚĞ ϭϭ
de dezembro de 1990; revoga a Lei Nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϴ͘ϭϱϵ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ϭϵϵϭ͖ Ğ ĚĄ ŽƵƚƌĂƐ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϭ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺĂƚŽϮϬϭϭͲϮϬϭϰͬϮϬϭϭͬůĞŝͬůϭϮϱϮϳ͘
Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro
ĚĞϮϬϭϮ͘ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽΑϯŽĚŽĂƌƚ͘ϭϵϴĚĂŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůƉĂƌĂĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐŵşŶŝŵŽƐĂƐĞƌĞŵĂƉůŝĐĂĚŽƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂhŶŝĆŽ͕ƐƚĂĚŽƐ͕ŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂůĞ
Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis
ŶǑƐ ϴ͘ϬϴϬ͕ ĚĞ ϭϵ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϭϵϵϬ͕ Ğ ϴ͘ϲϴϵ͕ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ ũƵůŚŽ ĚĞ ϭϵϵϯ͖ Ğ ĚĄ ŽƵƚƌĂƐ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ &͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬ
ůĞŝƐͬ>Wͬ>ĐƉϭϰϭ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z^/>͘ WƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ ĚĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ 'ĞƌĂů͘ 1ŶĚŝĐĞ ĚĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ ũƵǀĞŶŝů ă
ǀŝŽůġŶĐŝĂĞĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƌĂĐŝĂůϮϬϭϰ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͕ϮϬϭϱď͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬƵŶĞƐĚŽĐ͘
ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬŝŵĂŐĞƐͬϬϬϮϯͬϬϬϮϯϮϵͬϮϯϮϵϳϮWKZ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z^/>͘ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ďĞƌƚĂ ĚŽ ^h^͘ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ƐƚĂĚƵĂů ĚŽ ZŝŽ ĚĞ :ĂŶĞŝƌŽ͘ ƵƌƐŽ
WŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞ/ŶƚĞŐƌĂů>'d͘hE^h^ͬhZ:͕ϮϬϭϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƵŶĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽůŝƚŝĐĂͲĚĞͲƐĂƵĚĞͲůŐďƚх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
KE&ZE/ ^dh>  ^j͕ ϳ͕ ϮϬϭϱ͕ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͘ ZĞůĂƚſƌŝŽ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͗
^͕ ϮϬϭϱ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĞƐ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐŽŶƚĞƵĚŽͬϭϮϭϱͬůĞŝĂͲƌĞůĂƚŽƌŝŽͲĚĂͲ
ϳй&й&йͲĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂͲĞƐƚĂĚƵĂůͲĚĞͲƐĂƵĚĞх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
COSTA, A. B. et al. Population-based HIV prevalence and associated factors in male-to-female
transsexuals from Southern Brazil. Archives of Sexual Behavior, v. 44, n. 2, p. 521-524, 2015.
/'͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŚŽŵĞͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
/'͘WĞƌĨŝůĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝďŐĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŚŽŵĞͬ
ĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂͬĞĐŽŶŽŵŝĂͬƉĞƌĨŝůŵƵŶŝĐͬϮϬϭϭͬĚĞĨĂƵůƚƚĂďͺƉĚĨ͘ƐŚƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
DE^͕͘s͘ƐƌĞĚĞƐĚĞĂƚĞŶĕĆŽăƐĂƷĚĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͕&͗KW^͕ϮϬϭϭ͘ϱϰϵƉ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƐƌĞĚĞƐ͘ŽƌŐͬsite2012/wp-content/uploads/2012/03/Redes-de-AtencaoŵĞŶĚĞƐϮ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮŶŽǀ͘ϮϬϭϱ͘
Dh>>Z͕ D͘ /͘ ͞KƐ ŵĠĚŝĐŽƐ ŶƵŶĐĂ ŵĞ ƚŽĐĂƌĂŵ Ƶŵ ĚĞĚŽ͊ Ƶ ĐĂŶƐĞŝ ĚĂƋƵĞůĞ ƉŽƐƚŽ͊͗͟
a percepção das travestis quanto ao atendimento em saúde. 2007. 46 f. Trabalho
ĚĞ ŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ƵƌƐŽ ;ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ Ğŵ ^ĂƷĚĞ WƷďůŝĐĂͿ Ͳ &ĂĐƵůĚĂĚĞ ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ͕
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϬϳ͘
PORTER, M. E.; TEISBERG, E. O. Repensando a saúde: estratégias para melhorar a
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĞƌĞĚƵǌŝƌŽƐĐƵƐƚŽƐ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗ŽŽŬŵĂŶ͕ϮϬϬϳ͘
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Z/K'ZEK^h>͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ĞĐƌĞƚŽ
nº 50.980 de 4 de dezembro de 2013. Aprova o Regulamento de Promoções do Quadro
ĚĞ WĞƐƐŽĂů ĚĂ ^ĂƷĚĞ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚŽ ZŝŽ 'ƌĂŶĚĞ ĚŽ ^Ƶů͘ ŝĄƌŝŽ KĨŝĐŝĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ͕ WŽƌƚŽ
ůĞŐƌĞ͕ Ŷ͘ Ϯϯϲ͕ Ϭϲ ĚĞǌ͘ ϮϬϭϯ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĨŝůĞƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇͬ
ƌĞƉ>ĞŐŝƐͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬйϮϬϱϬ͘ϵϴϬƌĞƉƵďůŝĐĂĚŽ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ĞĐƌĞƚŽŶǑ
51.999, de 13 de novembro de 2014. Aprova o Regimento Interno da Ouvidoria do Sistema
jŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞʹ^h^͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞĚŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶůʹ^^ͬZ^͘
ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ŷ͘ϮϮϭ͕ϭϰŶŽǀ͘ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
Ăů͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĨŝůĞƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇͬƌĞƉ>ĞŐŝƐͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬйϮϬϱϭ͘ϵϵϵ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ĞĐƌĞƚŽ
nº 52.099, de 27 de novembro de 2014. Altera o Anexo do Decreto Nº 44.050, de 5 de
ŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϱ͕ƋƵĞĂƉƌŽǀĂŽZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂů
ĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ŷ͘Ϯϯϭ͕ϮϴŶŽǀ͘ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ĨŝůĞƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇͬƌĞƉ>ĞŐŝƐͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬйϮϬϱϮ͘Ϭϵϵ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ƐƐĞŵďůĞŝĂ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ 'ĂďŝŶĞƚĞ ĚĞ ŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ >Ğŝ
Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994. Dispõe sobre o estatuto e regime
jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬůĞŐŝƐĐŽŵƉͬĂƌƋƵŝǀŽ͘ĂƐƉ͍ŝĚEŽƌŵĂсϱϮϳΘƚŝƉŽсƉĚĨх͘ ĐĞƐƐŽ
em: 15 fev. 2016.
Z/K'ZEK^h>͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘>ĞŝŶǑ
10.349, de 29 de dezembro de 1994. (atualizada até a Lei nº 11.793, de 22 de maio de 2002).
ƌŝĂĂ&ƵŶĚĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞWƌŽĚƵĕĆŽĞWĞƐƋƵŝƐĂĞŵ^ĂƷĚĞĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘WŽƌƚŽ
ůĞŐƌĞ͕ ϭϵϵϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĞƉƉƐ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϮϬϭϮϬϲϮϴϭϳϯϭϮϵůĞŝͺ
ϭϬ͘ϯϰϵͺϮϵϭϮϭϵϵϰͺĐƌŝĂĐĂŽͺĨĞƉƉƐ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘>ĞŝŶǑ
12.560, de 12 de julho de 2006. Institui a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e de
DĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ&ŝƚŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐŶŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^ƵůĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘
WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϬϲ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĨŝůĞƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇͬƌĞƉ>ĞŐŝƐͬ
ĂƌƋƵŝǀŽƐͬϭϮ͘ϱϲϬ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϯĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘ƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘'ĂďŝŶĞƚĞĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘>ĞŝŶǑ
13.417, de 05 de abril de 2010. (atualizada até a Lei nº 14.260, de 10 de julho de 2013).
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚŽYƵĂĚƌŽĚĞ&ƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚĂ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ
ŶŽƌŵĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ĚĞ ĞŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŶƐƚŝƚƵŝ ŶŽǀĂ ƚĂďĞůĂ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ĚĄ ŽƵƚƌĂƐ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ&ŝůĞZĞƉŽƐŝƚŽƌǇͬ
ƌĞƉ>ĞŐŝƐŽŵƉͬ>ĞŝйϮϬŶйϮййϮϬϭϯ͘ϰϭϳ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ƐƐĞŵďůĞŝĂ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ 'ĂďŝŶĞƚĞ ĚĞ ŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘ >Ğŝ
nº 14.485, de 30 de janeiro de 2014. Institui o Sistema Estadual de Ouvidoria do Poder
Executivo Estadual – SEO/RS – e revoga os arts. 8.º e 9.º da Lei nº 13.888, de 30 de
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ŷ͘ϮϮ͕ϯϭũĂŶ͘ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĚŚ͘ ŐŽǀ͘ďƌͬƐŽďƌĞͬƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐĂŽͲƐŽĐŝĂůͬĨŽƌƵŵͲŶĂĐŝŽŶĂůͲĚĞͲŽƵǀŝĚŽƌĞƐͲ
ĚĞͲƉŽůŝĐŝĂͲĨŶŽƉͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͲϭͬŶŽƌŵĂƚŝǀĂͲĚŽͲƌŝŽͲŐƌĂŶĚĞͲĚŽͲƐƵůх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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Z/K'ZEK^h>͘&ƵŶĚĂĕĆŽĚĞĐŽŶŽŵŝĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĨĞĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϲĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘&ƵŶĚĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞWƌŽĚƵĕĆŽĞWĞƐƋƵŝƐĂ
Ğŵ^ĂƷĚĞ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĞƉƉƐ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϴĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͘ƐƉĂĕŽĚŽ'ĞƐƚŽƌ͕ĚŽWƌĞƐƚĂĚŽƌĞ
ĚŽWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞ'ĞƐƚĆŽĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬůŝƐƚĂͬϰϮϳͬ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐͺĚĞͺ'ĞƐƚйϯйϯŽͺĞͺWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽх͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘>ĞŝŶǑϵ͘ϳϭϲ͕ĚĞϬϳĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϭϵϵϮ͘>Ğŝ
ĚĂƌĞĨŽƌŵĂƉƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐĂĞĚĂƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽƐƋƵĞƉĂĚĞĐĞŵĚĞƐŽĨƌŝŵĞŶƚŽƉƐşƋƵŝĐŽ͘WŽƌƚŽ
ůĞŐƌĞ͕ϭϵϵϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϮϬϭϮϬϴϬϯϭϴϰϰϰϲůĞŝͺ
ĚĂͺƌĞĨŽƌŵĂͺƉƐŝƋƵŝĂƚƌŝĐĂ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ Ϭϵͬϭϵϵϯ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ Ă ŽŵŝƐƐĆŽ
/ŶƚĞƌŐĞƐƚŽƌĞƐŝƉĂƌƚŝƚĞŶŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů;/ͬZ^Ϳ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕
Porto Alegre, n. 115, 1993.
Z/K'ZEK^h>͘DŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͘>ĞŝƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϬ͘Ϭϵϳ͕ĚĞϯϭĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϭϵϵϰ͘
Cria o Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e estabelece outras
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϭϵϵϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƉƌƐ͘ŵƉ͘ďƌͬĚŝƌŚƵŵͬ
ůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬŝĚϯϯϵ͘Śƚŵх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϲϰ͕ĚĞϭϬĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϯ͘
ƌŝĂŽ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂŽDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂ'ĞƐƚĆŽĞŵ^ĂƷĚĞ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽ
Estado, Porto Alegre, p. 52-3, 10 nov. 2003.
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϱϬϯͬϮϬϭϰ͘/ŶƐƚŝƚƵŝĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĂŶŽƐƉĂƌĂŽĐƵŝĚĂĚŽĞŵĄůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐĚƌŽŐĂƐĚĞŶƚƌŽĚĂƐWŽůşƚŝĐĂƐƐƚĂĚƵĂŝƐ
ĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕^ĂƷĚĞDĞŶƚĂůĞ^dͬŝĚƐĞƌĞĚĞĨŝŶĞĂƐŽŵƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞZĞĚƵĕĆŽĚĞ
ĂŶŽƐ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ɖ͘ϯϱ͕ϬϮũƵů͘ϮϬϭϰ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐƚĂĚƵĂůĚĂ^ĂƷĚĞ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘
ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ ϯϳϰͬϮϬϬϴ͘ ůƚĞƌĂ Ă WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ
64/03, que cria o Grupo de Trabalho para elaboração e implementação da Política de
DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂ'ĞƐƚĆŽĞŵ^ĂƷĚĞ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ŷ͘ϭϰϱ͕Ɖ͘
46, 30 jul. 2008.
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϲϳϭ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϬ͘
Institui Regulamento Técnico para Implementação de Centros de Referência e Centros de
ƉůŝĐĂĕĆŽĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ/ŶũĞƚĄǀĞŝƐ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽ
Alegre, p. 31, 27 dez. 2010.

223

224

Plano Estadual de Saúde 2016-2019 do RS

Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϱϳϴͬϮϬϭϯ͘ůƚĞƌĂĂƌĞĚĂĕĆŽĚĂWdͬ
SES nº 569/2012, publicada no DOE em 16 de agosto de 2012, estabelecendo o repasse
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ĂŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ ƉĞůĂ /ͬZ^ ĂŽ WƌŝŵĞŝƌĂ /ŶĨąŶĐŝĂ DĞůŚŽƌ͘ ŝĄƌŝŽ
Oficial do Estado, Porto Alegre, p. 43. 12 dez. 2013.
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϮϳͬϮϬϭϮ͘ZĞĚĞĨŝŶĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽ
'dWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ'ĞƐƚĆŽĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘ŝĄƌŝŽ
Oficial do Estado, Porto Alegre, n. 13, p. 25, 24 jan. 2012.
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϯϬϰͬϮϬϭϰ͘ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŵĞĚŝĚĂƐ
para prevenção e combate a situações de risco às doenças associadas à exposição solar.
ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ɖ͘ϲϯ͕ϮϰĂďƌ͘ϮϬϭϰ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ ϯϰϯͬϮϬϭϰ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ Ă WŽůşƚŝĐĂ
Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT no Rio Grande do Sul. Porto
ůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϰ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ɖ͘ϯϰϵ͕ϬϵŵĂŝŽϮϬϭϰ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ ϭ͘ϭϰϯͬϮϬϭϰ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ Ž Žŵŝƚġ
dĠĐŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞĚĂWŽƉƵůĂĕĆŽEĞŐƌĂĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕
Porto Alegre, p. 38, 06 nov. 2014.
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ ϭ͘ϮϮϱͬϮϬϭϰ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ Ž Žŵŝƚġ
dĠĐŶŝĐŽ ƐƚĂĚƵĂů ƉĂƌĂ Ă WŽƉƵůĂĕĆŽ Ğŵ ^ŝƚƵĂĕĆŽ ĚĞ ZƵĂ ĚŽ ZŝŽ 'ƌĂŶĚĞ ĚŽ ^Ƶů͘ ŝĄƌŝŽ
Oficial do Estado, Porto Alegre, p. 62, 04 dez. 2014.
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘WŽƌƚĂƌŝĂŶǑϭ͘ϮϲϭͬϮϬϭϰ͘/ŶƐƚŝƚƵŝŽŽŵŝƚġĚĞ
^ĂƷĚĞĚĂƐWŽƉƵůĂĕƁĞƐĚŽĂŵƉŽ͕ĚĂƐ&ůŽƌĞƐƚĂƐĞĚĂƐŐƵĂƐĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͘ŝĄƌŝŽ
Oficial do Estado, Porto Alegre, p. 47, 05 dez. 2014.
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ ϲϴϯͬϮϬϭϱ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ 'ƌƵƉŽ ĚĞ
dƌĂďĂůŚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ͕ ĂŶĂůŝƐĂƌ Ğ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ &ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŽŶƚƌĂƚŽƐ Ğ
Convênios da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2015.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϰϴϮϴϲϮϵϲͺϲϴϯͲĚĂ͘ƉĚĨх͘ ĐĞƐƐŽ
em: 16 jan. 2016.
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ WŽƌƚĂƌŝĂ ŶǑ ϴϭ͕ ĚĞ Ϯϱ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ϮϬϭϲ͘
Designa Comissão Técnica referente a repasse de incentivos financeiros Estaduais a
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĂŽ^h^͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ɖ͘ϰϬ͕ϮϱũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϭϰϯͬϮϬϬϯ͘ĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂ
ƉĂƌĂĂƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞ^ĂƷĚĞĂĂŶĄůŝƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŶƐƚƌƵşĚŽƐ͕
o cadastramento dos pacientes com solicitação deferida e a distribuição para os municípios
dos medicamentos fornecidos. Art. 2º- Descentralizar para os municípios no prazo de 60
(sessenta) dias, com exceção da Capital, a instrução dos expedientes de solicitação dos
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐĞĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂĚŝƐƉĞŶƐĂĕĆŽĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚŽƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
distribuídos pelas Coordenadorias Regionais de Saúde, a obtenção dos respectivos
ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐĞŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ
ƐƵĂĞĨĞƚŝǀĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͘ŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕Ɖ͘ϰϬ͕ϮϰŽƵƚ͘ϮϬϬϯ͘
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Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϬϮͬϮϬϬϳ͘ ƉƌŽǀĂ
referências na Alta Complexidade em Traumato-ortopedia e Cardiologia RS. Porto Alegre,
ϮϬϬϳ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϳϯϵϯϮϭͺĐŝďƌϬϬϮͺϬϳ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϭϰϰͬϮϬϬϳ͘ ƉƌŽǀĂ
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽ D^ ʹ hŶŝĚĂĚĞ ůƚĂ ŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ EĞƵƌŽůŽŐŝĂ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϬϳ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϳϰϰϮϯϵͺĐŝďƌϭϰϰͺϬϳ͘ƉĚĨх͘
Acesso em: 16 fev. 2016.
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϮϱϬͬϮϬϬϳ͘ ƉƌŽǀĂ Ž
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽdĠĐŶŝĐŽƋƵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĂŶŝƚĄƌŝĂĚĞŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ăƐĂĕƁĞƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ͕ĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕
ŚŝĞƌĂƌƋƵŝǌĂĕĆŽ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ğ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ^ĞƌǀŝĕŽƐ ĚŽ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ sŝŐŝůąŶĐŝĂ
^ĂŶŝƚĄƌŝĂĚŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϴϭϮϵϲϱͺĐŝďƌϮϱϬͺϬϳ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϱϰͬϮϬϭϬ͘ ƉƌŽǀĂ Ă
ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĂŶƵĂů ĚŽ /ŶĐĞŶƚŝǀŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƐƚĂĚƵĂů ƉĂƌĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ
ƋƵŝƉĞƐ DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ĚĞ ^ĂƷĚĞ WƌŝƐŝŽŶĂů Ğŵ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŝĂƐ ĐŽŵ ŵĂŝƐ ĚĞ ϭϬϬ
ƉĞƐƐŽĂƐ ƉƌĞƐĂƐ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϮϬϵϰϵϬͺĐŝďƌϬϱϰͺϭϬ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϲũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϱϱͬϮϬϭϬ͘ƉƌŽǀĂĂWŽůşƚŝĐĂ
Estadual de Atenção Integral à Saúde da População Negra. Porto Alegre, 2010. Disponível
Ğŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϮϬϵϱϰϮͺĐŝďƌϬϱϱͺϭϬ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱ
fev. 2016.
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϯϮϰͬϮϬϭϬ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ
ŵďƵůĂƚſƌŝŽƐ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂŽ WƌĞŵĂƚƵƌŽ ŐƌĞƐƐŽ ĚĂƐ hŶŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ dƌĂƚĂŵĞŶƚŽ /ŶƚĞŶƐŝǀŽ EĞŽŶĂƚĂů͕ ĐŽŵ /ŶĐĞŶƚŝǀŽ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƉĂƌĂ Ă ƐƵĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ͘
WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϭϬ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϮϭϵϴϵϮͺ
ĐŝďƌϯϮϰͺϭϬ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϵĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϮϱϳͬϮϬϭϭ͘ ƉƌŽǀĂ
a alteração do Incentivo Estadual para Habilitação de Equipes Municipais de Saúde
WƌŝƐŝŽŶĂů Ğŵ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŝĂƐ ĐŽŵ ŵĂŝƐ ĚĞ ϭϬϬ ƉĞƐƐŽĂƐ ƉƌĞƐĂƐ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕
ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϯϵϱϯϱϭϬϬͺĐŝďƌϮϱϳͺϭϭ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϲũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϰϬϯͬϮϬϭϭ͘ ƌŝĂ ŽƐ
EƷĐůĞŽƐĚĞƉŽŝŽăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ;EͿͲƐĂƷĚĞŵĞŶƚĂů͕ĚĞŶƚƌŽĚĂWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂů
ĚĂ ƚĞŶĕĆŽ ĄƐŝĐĂ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϬϯϵϮϳϳͺĐŝďƌϰϬϯͺϭϭ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϲũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϰϬϰͬϮϬϭϭ͘/ŶƐƚŝƚƵŝ͕ĚĞŶƚƌŽ
ĚĂWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞƚĞŶĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂůĞŵ^ĂƷĚĞDĞŶƚĂůĞĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ͕/ŶĐĞŶƚŝǀŽ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƐƚĂĚƵĂů ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ƉĞůŽƐ ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐ ʹ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞKĨŝĐŝŶĂƐdĞƌĂƉġƵƚŝĐĂƐĚŽƚŝƉŽ/ĞĚŽƚŝƉŽ//͕ŶĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂWŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕
ϮϬϭϭ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϬϯϵϮϵϴͺĐŝďƌϰϬϰͺϭϭ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϰϱϯͬϮϬϭϭͲ/ͬZ^͘ƉƌŽǀĂĂ
alteração do repasse financeiro para despesas de investimentos (construção, ampliação,
equipamentos e material permanente), presente no artigo 2º da Resolução nº 257/11
Ͳ/ͬZ^͕ĐŽŵƚĞƚŽŵĄǆŝŵŽĚĞZΨϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ŽŝƚĞŶƚĂŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ƉĂƌĂƌĞůĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĞ
ĚĞƐĂƷĚĞƉƌŝƐŝŽŶĂůŝŵƉůĂŶƚĂĚĂ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘
ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϬϰϬϯϮϴͺĐŝďƌϰϱϯͺϭϭ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϱϯϵͬϮϬϭϭ͘WƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞ
ƉŽŝŽĂŽƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐsŝŶĐƵůĂĚŽƐĂŽ^h^͕ƉĂƌĂŽƐŚŽƐƉŝƚĂŝƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĞŵƉůĂŶƚĆŽϮϰŚŽƌĂƐ
com médico plantonista presencial nas especialidades de Traumato-Ortopedia, Neurocirurgia,
Cirurgia Vascular, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Otorrinolaringologia e Oftalmologia, a partir da
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϮ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘
ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϬϬϰϮϭϳϭͺĐŝďƌϱϯϵͺϭϭ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϱϭϬͬϮϬϭϮ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ Ž
Grupo Condutor Estadual de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Secretaria Estadual
ĚĂ ^ĂƷĚĞ ĚŽ Z^͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϲϳϲϭϵϭϮͺĐŝďƌϱϭϬͺϭϮ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘  ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϱϱϱͬϮϬϭϮ͘ ůƚĞƌĂ Ă
configuração e a quantidade de Regiões de Saúde no Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϰϴϱϵϭϱϬϲͺĐŝďƌϱϱϱͺϭϮ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϲϲͬϮϬϭϯ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ ŶĂƐ
Redes de Atenção à Saúde (RAS) do Estado do Rio Grande do Sul a Linha de Cuidado
/ŶƚĞŐƌĂůăƐWĞƐƐŽĂƐĐŽŵŽĞŶĕĂ&ĂůĐŝĨŽƌŵĞ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϲϰϯϵϳϬϰϯͺĐŝďƌϬϲϲͺϭϯ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϳŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϵϴͬϮϬϭϯ͘ ƐƚĂďĞůĞĐĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ^ĂƷĚĞ ĚĂ &ĂŵşůŝĂ YƵŝůŽŵďŽůĂ ;^&YͿ͕ ƉĂƌĂ
qualificar a atenção da saúde da população negra prestada nos municípios com
comunidades remanescentes de quilombos, prezando pela corresponsabilização dos
ƚƌġƐĞŶƚĞƐĨĞĚĞƌĂƚŝǀŽƐ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϯϳϲϵϮϯϮϴϳͺĐŝďƌϬϵϴͺϭϯ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϬŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϯϳϯͬϮϬϭϯ͘ƌŝĂĂWŽůşƚŝĐĂ
Estadual de Incentivos da Saúde - PIES-AST, o cofinanciamento para as Portas de Entrada
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞƐĚĞhƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϳϳϭϴϭϴϬϰͺĐŝďƌϯϳϯͺϭϯ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϮũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϱϵϬͬϭϯ͘/ŶƐƚŝƚƵŝĂZĞĚĞ
de Educação em Saúde Coletiva (Resc) no Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
ϮϬϭϯ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϴϰϰϰϵϳϴϱͺĐŝďƌϱϵϬͺϭϯ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϱũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϱϵϮͬϮϬϭϯ͘ƌŝĂŽ'ƌƵƉŽ
Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial/Linha de Cuidado em Saúde Mental,
ůĐŽŽůĞŽƵƚƌĂƐƌŽŐĂƐ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϯϴϰϰϰϵϳϵϳͺĐŝďƌϱϵϮͺϭϯ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϲϰϱͬϮϬϭϯ͘ dŽƌŶĂ ŽƐ
ŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƐĞůĞĕĆŽ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ͕ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĂƌŵĂǌĞŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞ
de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação de medicamentos e insumos
ĚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞďĄƐŝĐŽ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϯϴϲϵϰϯϵϱϰͺĐŝďƌϲϰϱͺϭϯ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϲĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϳϬͬϮϬϭϰ͘ƌŝĂWŽůşƚŝĐĂ
Estadual de Cofinanciamento de Insumos Hospitalares para uso Domiciliar para aquisição
ĞĚŝƐƉĞŶƐĂĕĆŽƉĞůŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚŽZ^͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϯϵϮϵϮϱϮϲϱͺĐŝďƌϬϳϬͺϭϰ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϭϰϯͬϮϬϭϰ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ
de serviços estruturados para atenção às DST/HIV e Aids e Hepatites Virais. Porto Alegre,
ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϰϯϰϱϭϬϴϴͺĐŝďƌϭϰϯͺϭϰ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϮϯϱͬϮϬϭϰ͘ƌŝĂŝŶĐĞŶƚŝǀŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ĞƐƚĂĚƵĂů ƉĂƌĂ ĂĐĞƐƐŽ ĂŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ
cuidado às pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) e outras Doenças Sexualmente
dƌĂŶƐŵŝƐƐşǀĞŝƐ ;^dͿ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƵƉůŽĂĚͬϭϰϬϬϮϲϮϳϵϵͺĐŝďƌϮϯϱͺϭϰ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϳũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘  ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϮϯϲͬϮϬϭϰ͘ /ŶƐƚŝƚƵŝ
incentivo financeiro aos municípios que implantarem ações da Política Estadual de
ƚĞŶĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂůă^ĂƷĚĞĚŽ,ŽŵĞŵ;W/^,ͿŶŽąŵďŝƚŽĚĂƌĞĚĞ^h^ĚŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ
'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ĐŽŵġŶĨĂƐĞŶŽĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĂƚĞŶĕĆŽďĄƐŝĐĂĞŵƐĂƷĚĞ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕
ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϬϮϰϮϮϳϵϮͺĐŝďƌϮϯϲͺϭϰ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϰϵϵͬϮϬϭϰ͘ ůƚĞƌĂ Ă
configuração das Regiões de Saúde: R 15 – Caminho das Águas, R 20 – Rota da Produção
Ğ Z ϭϳ ʹ ZĞŐŝĆŽ ĚŽ WůĂŶĂůƚŽ͘ WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘
ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϭϲϮϮϵϯϰϬͺĐŝďƌϰϵϵͺϭϰ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϰũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϱϭϲͬϮϬϭϰ͘,ĂďŝůŝƚĂhŶŝĚĂĚĞƐ
de Assistência em Alta Complexidade no Tratamento da Lipodistrofia do Portador de HIV/
ŝĚƐʹZĞƉƵďůŝĐĂĚĂK͗ϭϴϱ͕ĚĞϮϱͬϬϵͬϭϰ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϭϱϳϮϬϴϳϳͺĐŝďƌϱϭϲͺϭϰ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϴŵĂƌ͘ϮϬϭϲ͘
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Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘  ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϱϴϵͬϮϬϭϰ͘ ƉƌŽǀĂ Ž
ƉĞĚŝĚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĐŽŵŽhŶŝĚĂĚĞĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĂŽ/ŶĚŝǀşĚƵŽ
ĐŽŵKďĞƐŝĚĂĚĞ͕ũƵŶƚŽĂD^͕ĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐhŶŝĚĂĚĞƐ͗,ŽƐƉŝƚĂůEŽƐƐĂ^ĞŶŚŽƌĂĚĂŽŶĐĞŝĕĆŽ͕
,ŽƐƉŝƚĂů^ĆŽ>ƵĐĂƐĚĂWh͕,ŽƐƉŝƚĂůĚĞůşŶŝĐĂƐĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĄƌŝŽĚĞ
ĂŶŽĂƐ͕,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĚĂĚĞĚĞ^ĂŶƚŽŶŐĞůŽĞ,ŽƐƉŝƚĂů'ĞƌĂůĚĞĂǆŝĂƐĚŽ^Ƶů͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕
ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϭϱϳϯϯϳϬϯͺĐŝďƌϱϴϵͺϭϰ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϲϱϱͬϮϬϭϰ͘ ƉƌŽǀĂ Ž
Plano de Ação Estadual da Rede de Atenção Psicossocial 2013-2015. Porto Alegre, 2014.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϭϵϵϱϳϬϵϱͺĐŝďƌϲϱϱͺϭϰ͘ƉĚĨх͘
Acesso em: 16 fev. 2016.
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϳϱϳͬϮϬϭϰ͘ŽŶƐƚŝƚƵŝĂ
linha de cuidado materno-infantil da mulher em situação de privação de liberdade, seu
ďĞďġ Ğ ĨĂŵşůŝĂ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ĚĂ ZĞĚĞ ĞŐŽŶŚĂͬWƌŝŵĞŝƌĂ /ŶĨąŶĐŝĂ DĞůŚŽƌ Ğ
da Política de Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde Mental, de forma conjunta
ĐŽŵĂƐĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂƋƵŝƉĞĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĞŵąŵďŝƚŽƉƌŝƐŝŽŶĂů͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕
ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϮϬϬϮϵϳϮϬͺĐŝďƌϳϱϳͺϭϰ͘
ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϵũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϭϭϭͬϮϬϭϱ͘  ^^
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƌĄ Ă ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ ĚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂƐ
normatizações que aprovam os referidos incentivos nos estabelecimentos de saúde,
por meio de vistoria in loco, sistemas de monitoramento e/ou notificação pelos médicos
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĚŽ^DhϭϵϮ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϯϯϳϳϭϭϭϯͺĐŝďƌϭϭϭͺϭϱ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϭĨĞǀ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϯϬϵͬϮϬϭϱ͘ƐƚĂďĞůĞĐĞ
as normativas da Política Estadual de Cofinanciamento de Insumos de Saúde - fraldas
ĚĞƐĐĂƌƚĄǀĞŝƐͲƉĂƌĂdƌĂƚĂŵĞŶƚŽŽŵŝĐŝůŝĂƌ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϱ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϲϳϴϭϳϭϲϰͺĐŝďƌϯϬϵͺϭϱ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϭĨĞǀ͘͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ/ͬZ^ŶǑϯϵͬϮϬϭϲ͘ƉƌŽǀĂŽWůĂŶŽĚĞ
ĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞKŶĐŽůŽŐŝĂĞƐƵĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϱϲϯϮϭϴϯϳͺĐŝďƌϬϯϵͺϭϲ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϴũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K 'ZE K ^h>͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ^ĂƷĚĞ͘ ZĞƐŽůƵĕĆŽ /ͬZ^ ŶǑ ϭϳϰͬϮϬϭϲ͘ ƉƌŽǀĂ Ă
ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĚĂ/ͬZ^͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϮϬϭϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƵƉůŽĂĚͬϭϰϲϮϵϵϭϳϱϱͺĐŝďƌϭϳϰͺϭϲ͘ƉĚĨх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϮũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
Z/K'ZEK^h>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĞŐƵƌĂŶĕĂWƷďůŝĐĂ͘^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚġŶĐŝĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐ
WĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƵƐĞƉĞ͘ƌƐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĂƉĂ͘ƉŚƉх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗Ϯϵ
jan. 2016.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis,
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐĂƌĞ ĨŽƌ ŬĞǇ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ 'ĞŶĞďƌĂ͕ ϮϬϭϰ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ фŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
paho.org/bra/images/stories/Documentos2/eng%20guias%20pop%20vul%20who-1.
ƉĚĨ͍ƵĂсϭх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϳũĂŶ͘ϮϬϭϲ͘
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WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of
anthropometry. Geneva, Switzerland, 1995. (Technical Report Series, n. 854).
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Glossário de Siglas
ʹƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
^ʹŐĞŶƚĞƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ
ACE - Agente de Combate às Endemias
^ͲŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞĞƌŵĂƚŽůŽŐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ
&ͲƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ
'ZͲŵďƵůĂƚſƌŝŽĚĞ'ĞƐƚĂĕĆŽĚĞůƚŽZŝƐĐŽ
/W/ʹƚĞŶĕĆŽ/ŶƚĞŐƌĂĚĂăƐŽĞŶĕĂƐWƌĞǀĂůĞŶƚĞƐŶĂ/ŶĨąŶĐŝĂ
Aids – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
AIH – Autorizações de Internação Hospitalar
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
Es/^ʹŐġŶĐŝĂĚĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ
APAC- Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade
APH – Atendimento Pré-Hospitalar
W^ʹƚĞŶĕĆŽWƌŝŵĄƌŝĂă^ĂƷĚĞ
ASSTEPLAN – Assessoria Técnica e de Planejamento
AT – Acidente de Trabalho
AT - Acompanhante Terapêutico
AVC- Acidente Vascular Cerebral
BI - Business Intelligence
CACON- Centros de Alta Complexidade em Oncologia
&&ͲĞŶƚƌŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ&ĞƌŶĂŶĚŽ&ĞƌƌĂƌŝ
CAGE- Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
DD/ͲĞŶƚƌŽĚĞƉůŝĐĂĕĆŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ/ŶũĞƚĄǀĞŝƐ
CAPS – Centros de Atenção Psicossocial
CAPS AD– Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas
W^ŝʹĞŶƚƌŽƐĚĞƚĞŶĕĆŽWƐŝĐŽƐƐŽĐŝĂůůĐŽŽů/ŶĨąŶĐŝĂĞĚŽůĞƐĐġŶĐŝĂ
CASE - Centro de Atendimento Socioeducativo
CBO - Classificação Brasileira de Ocupações
CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
dͲĞŶƚƌŽĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŝĞŶƚşĨŝĐŽĞdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ
CDES - Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
&ͲŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ
KͲĞŶƚƌŽĚĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐKĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂƐ
CER- Centro Especializado de Reabilitação
CES- Conselho Estadual de Saúde
CESP - Curso de Especialização em Saúde Pública
CEREST – Centros Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador
^&ͲŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ
s^ʹĞŶƚƌŽƐƚĂĚƵĂůĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ
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CGN - Coeficiente Geral de Natalidade
CIB – Comissão Intergestores Bipartite
CID – Classificação Internacional de Doenças
/s^ͲĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐƉĂƌĂĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ
CIR- Comissão Intergestores Regionais
/dͬZ^ʹĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽdŽǆŝĐŽůſŐŝĐĂĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů
CMCE - Central de Marcação de Consultas e Exames de Porto Alegre
CMG – Coeficiente de Mortalidade Geral
CMI – Coeficiente de Mortalidade Infantil
CMIT – Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia
CMP - Coeficiente de Mortalidade Perinatal
CMNP – Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce
CMNT – Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia
CMS- Conselho Municipal de Saúde
CNCDO – Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNRAC - Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade
CNS – Conselho Nacional de Saúde
KE^^ʹŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞ
KE/^/ͲŽŶƐĞůŚŽĚŽŝƐƚƌŝƚŽ^ĂŶŝƚĄƌŝŽƐƉĞĐŝĂů/ŶĚşŐĞŶĂ
CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia
COE - Comitê Operativo de Emergência
CORSAN – Companhia Rio-Grandense de Saneamento
W&ͲŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĞWŽůşƚŝĐĂĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ
CRA - Central Estadual de Regulação Ambulatorial
CRH - Central Estadual de Regulação Hospitalar
Z/ͲĞŶƚƌŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞ/ŵƵŶŽďŝŽůſŐŝĐŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ
CRS – Coordenadoria Regional de Saúde
CT - Comunidade Terapêutica
CTIS – Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
DA – Departamento Administrativo
ͬD^ͲĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĂƷĚĞ
DAHA – Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial
DANT – Doenças e Agravos Não Transmissíveis
DAS – Departamento de Ações em Saúde
d^h^ʹĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ
DBPOC - Doença Broncopulmonar Obstrutiva Crônica
DCHE – Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais
DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DGTI - Departamento de Gestão da Tecnologia da Informação
DIC- Doença Isquêmica do Coração
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DʹŽĞŶĕĂDĞŶŝŶŐŽĐſĐŝĐĂ
DM 2 - Diabetes Mellitus Tipo 2
EͲŽĞŶĕĂƐĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂ
DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DPT - Vacina Combinada Contra a Difteria, a Coqueluche e o Tétano
DRC - Doença Renal Crônica
DRE - Departamento de Regulação Estadual
^/ͲŝƐƚƌŝƚŽ^ĂŶŝƚĄƌŝŽƐƉĞĐŝĂů/ŶĚşŐĞŶĂ
DST – Doença Sexualmente Transmissível
DTHA – Doença de Transmissão Hídrica e Alimentar
s^ͲŝǀŝƐĆŽĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞŵ^ĂƷĚĞ
sʹŝǀŝƐĆŽĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ
WͲƋƵŝƉĞĚĞƚĞŶĕĆŽďĄƐŝĐĂĚĞ^ĂƷĚĞWƌŝƐŝŽŶĂů
ͲĚƵĐĂĕĆŽĂŝƐƚąŶĐŝĂ
ZͲƋƵŝƉĞĚĞŽŶƐƵůƚſƌŝŽŶĂZƵĂ
EMSI- Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena
ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública
ESB - Equipes de Saúde Bucal
^&ͲƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ
^&YͲƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞ^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂYƵŝůŽŵďŽůĂ
ESP – Escola de Saúde Pública
d^h^ͲƐĐŽůĂdĠĐŶŝĐĂĚŽ^h^
&^Ͳ&ƵŶĚĂĕĆŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ^ŽĐŝŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
&ʹ&ƵŶĚĂĕĆŽĚĞĐŽŶŽŵŝĂĞƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ
&W'ZKͲ&ƵŶĚĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞWĞƐƋƵŝƐĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ
&WW^ʹ&ƵŶĚĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞWƌŽĚƵĕĆŽĞWĞƐƋƵŝƐĂĞŵ^ĂƷĚĞ
&^ʹ&ƵŶĚŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĂƷĚĞ
&/KZhͲ&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǀĂůĚŽƌƵǌ
&DͲ&ĂƌŵĄĐŝĂDƵŶŝĐŝƉĂů
&DͲ&ĂƌŵĄĐŝĂĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ
&D^Ͳ&ƵŶĚŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞ^ĂƷĚĞ
&E^ʹ&ƵŶĚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞ
&hE&/ZͲ&ƵŶĚŽĚĞƉŽŝŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐ,ŽƐƉŝƚĂŝƐWƌŝǀĂĚŽƐ͕ƐĞŵ&ŝŶƐ
Lucrativos, e Hospitais Públicos
GM – Gabinete do Ministro
GT – Grupo de Trabalho
GT PMA - Grupo de Trabalho, Planejamento, Monitoramento e Avaliação
HEMORGS – Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana
HPV – Papiloma Vírus Humano
,W^WͲ,ŽƐƉŝƚĂůWƐŝƋƵŝĄƚƌŝĐŽ^ĆŽWĞĚƌŽ
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,^,Ͳ,ŽŵĞŶƐƋƵĞ&ĂǌĞŵ^ĞǆŽĐŽŵ,ŽŵĞŶƐ
,^Wʹ,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶĂƚſƌŝŽWĂƌƚĞŶŽŶ
/Dʹ/ŶĨĂƌƚŽŐƵĚŽĚŽDŝŽĐĄƌĚŝŽ
IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
/^ʹ1ŶĚŝĐĞĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ^ŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
/Ͳ/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞĂĚŽƐĄƐŝĐŽƐĚŽƌĂƐŝů
/,Ͳ1ŶĚŝĐĞĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ,ƵŵĂŶŽ
/^h^Ͳ1ŶĚŝĐĞĚĞĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ
IIMR- Instrumento de Identificação de Município de Risco
ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos
/DͲ1ŶĚŝĐĞĚĞDĂƐƐĂŽƌƉŽƌĂů
/EͲ/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚŽąŶĐĞƌ
/WͲ>Eʹ/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂƐŝŽůſŐŝĐĂƐͲ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽĞŶƚƌĂůĚŽƐƚĂĚŽĚŽZ^
/Ws&Ͳ/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞWĞƐƋƵŝƐĂĞƐŝĚĠƌŝŽ&ŝŶĂŵŽƌ
/Zʹ/ŶĨĞĐĕĆŽZĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂŐƵĚĂ
IRDA - Indicadores de Risco para Perda Auditiva
/^Ͳ/ŶƚĞƌŶĂĕƁĞƐƉŽƌŽŶĚŝĕƁĞƐ^ĞŶƐşǀĞŝƐăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
IST - Infecção Sexualmente Transmissível
>&Z'^ʹ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐŽĚŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů
LC - Linha de Cuidado
>KͲ>ĞŝĚĞŝƌĞƚƌŝǌĞƐKƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ
LER – Lesão por Esforço Repetitivo
>KͲ>ĞŝKƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂŶƵĂů
LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
>ZWʹ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞWƌſƚĞƐĞĞŶƚĄƌŝĂ
MP - Ministério Público
MS - Ministério da Saúde
EͲEƷĐůĞŽĚĞƉŽŝŽăƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
E^&ʹEƷĐůĞŽĚĞƉŽŝŽă^ĂƷĚĞĚĂ&ĂŵşůŝĂ
NES - Núcleo de Economia da Saúde
EhͲEƷĐůĞŽƐƚĂĚƵĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵhƌŐġŶĐŝĂƐ
NHE - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia
NIS- Núcleo de Informação em Saúde
EKd/s/^Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ
EhD^ͲEƷĐůĞŽDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞŽůĞƚŝǀĂ
EhZ^ʹEƷĐůĞŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵ^ĂƷĚĞŽůĞƚŝǀĂ
EhZs^ʹEƷĐůĞŽƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĞŵ^ĂƷĚĞ
NV – Nascidos Vivos
OMS – Organização Mundial de Saúde
KEhʹKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐ
OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde
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KWDͲMƌƚĞƐĞƐ͕WƌſƚĞƐĞƐĞDĞŝŽƐƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞ>ŽĐŽŵŽĕĆŽ
OT - Oficina Terapêutica
WʹWŝƐŽĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂĚĞ^ĂƷĚĞ
W^ʹWƌŽŐƌĂŵĂĚĞŐĞŶƚĞƐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ
PAIR- Perda Auditiva Induzida por Ruído
PAN - Política de Alimentação e Nutrição
PAR - Plano de Ação Regional
PAS - Programação Anual de Saúde
PCDT – Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
PEA - População Economicamente Ativa
PEAISA - Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes
PEAISH - Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem
PECTIS- Política Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde
WWͲWƌŽĨŝůĂǆŝĂWſƐͲǆƉŽƐŝĕĆŽ
WW/ͲWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞWƌĄƚŝĐĂƐ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƐĞŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ
PES - Plano Estadual de Saúde
PIB – Produto Interno Bruto
W/^ͲWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶĐĞŶƚŝǀŽƐƚĂĚƵĂůăYƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
W/DʹWƌŝŵĞŝƌĂ/ŶĨąŶĐŝĂDĞůŚŽƌ
W/WD&ͲWŽůşƚŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞWůĂŶƚĂƐDĞĚŝĐŝŶĂŝƐĞ&ŝƚŽƚĞƌĄƉŝĐŽƐ
PL - Privação de Liberdade
WDYͲWƌŽŐƌĂŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞDĞůŚŽƌŝĂĚŽĐĞƐƐŽĞĚĂYƵĂůŝĚĂĚĞĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
PMS - Plano Municipal de Saúde
WEͲWŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/IBGE
PNAISP - Política Nacional de Atenção Integral Á Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
PNCD- Programa Nacional de Controle da Dengue
PNCT- Programa Nacional de Controle da Tuberculose
PNI – Programa Nacional de Imunizações
WEhͲWƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐƉĂƌĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
PPA – Plano Plurianual
PPL - Pessoa Privada de Liberdade
PPSES - Política de Pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul
WZK&W^ͲWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞdĠĐŶŝĐŽƐĚŽEşǀĞůDĠĚŝŽ
WZK^Z Ͳ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ sĂůŽƌŝǌĂĕĆŽ Ğ ƚĞŶĕĆŽ ă ^ĂƷĚĞ &şƐŝĐĂ Ğ DĞŶƚĂů ĚŽƐ ^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul
PROTIG - Programa de Identidade de Gênero
PSE - Programa de Saúde na Escola
PT – Portaria
PTS - Projeto Terapêutico Singular
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PVHA - Pessoa Vivendo com HIV/Aids
Z'ͲZĞůĂƚſƌŝŽŶƵĂůĚĞ'ĞƐƚĆŽ
RAS - Rede de Atenção à Saúde
RAPS - Rede de Atenção Psicossocial
RD - Redução de Danos
RDC - Regulamentação de Diretoria Colegiada da ANVISA
ZYͲZĞůĂƚſƌŝŽĞƚĂůŚĂĚŽĚŽYƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞŶƚĞƌŝŽƌ
REME - Relação Estadual de Medicamentos Essenciais
RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
RENAST – Rede Nacional de Atenção a Saúde do Trabalhador
RESC - Rede de Educação em Saúde Coletiva
Zd^h^ͲZĞĚĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞƐĐŽůĂƐdĠĐŶŝĐĂƐĚŽ^h^
Z/EʹZĞůĂƚſƌŝŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞEŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŐƌĂǀŽƐ
RIS – Residência Integrada em Saúde
RN – Recém-Nascido
RS - Rio Grande do Sul
ZdͲZĞĚĞdĞŵĄƚŝĐĂ
ZhͲZĞĚĞĚĞhƌŐġŶĐŝĂĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ
SAA - Sistema de Abastecimento de Água
SAC - Soluções Alternativas Coletivas
SAI - Soluções Individuais de Abastecimento de Água
^Dhʹ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽDſǀĞůĚĞhƌŐġŶĐŝĂ
^Dhh^Ͳ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽDſǀĞůĚĞhƌŐġŶĐŝĂͲhŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞĄƐŝĐŽ
^Dhh^Ͳ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽDſǀĞůĚĞhƌŐġŶĐŝĂͲhŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞǀĂŶĕĂĚŽ
^DhDdͲ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽDſǀĞůĚĞhƌŐġŶĐŝĂͲDŽƚŽůąŶĐŝĂ
^DhsdZͲ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽDſǀĞůĚĞhƌŐġŶĐŝĂͲsĞşĐƵůŽĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽZĄƉŝĚĂ
^Z'^h^Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƉŽŝŽăŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĞ'ĞƐƚĆŽ
SB – Saúde Bucal
SE – Sala de Estabilização
^WͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕WĞĐƵĄƌŝĂĞŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ
SPD – Saúde da Pessoa com Deficiência
SEO - Sistema Estadual de Ouvidoria
SES – Secretaria de Estado da Saúde
SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena
^/ʹ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŵďƵůĂƚŽƌŝĂŝƐĚŽ^h^
^/ʹ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƚĞŶĕĆŽĄƐŝĐĂ
SIAEA - Serviços Integrados na Atenção Especializada Ambulatorial
SIH – Sistema de Informações Hospitalares
SIM – Sistema de Informação de Mortalidade
SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos
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SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
^/^'h ʹ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ sŝŐŝůąŶĐŝĂ ĚĞ YƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ ŐƵĂ ƉĂƌĂ ŽŶƐƵŵŽ
Humano
^/^>ʹ^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞ^ĂƷĚĞWƷďůŝĐĂ
SISPIM - Sistema de Informações do PIM
SIST – Sistema de Informação em Saúde do Trabalhador
Sistema AME – Sistema Assistência de Medicamentos do Estado
^/^sEʹ^ŝƐƚĞŵĂĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂů
SJDH - Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
SL - Semiliberdade
SME - Sistema de Monitoramento Estratégico
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
SNA - Sistema Nacional de Auditoria
SNT – Sistema Nacional de Transplantes
SRT – Serviço Residencial Terapêutico
^Z'Ͳ^şŶĚƌŽŵĞZĞƐƉŝƌĂƚſƌŝĂŐƵĚĂ'ƌĂǀĞ
^h^ʹ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞ
^h^Ͳ^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ^ŽĐŝĂů
^h^Wʹ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚġŶĐŝĂĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐWĞŶŝƚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ
TABWIN – Tabulador de Informações de Saúde para o Ambiente Windows
TAN - Triagem Auditiva Neonatal
TARV - Terapia Antirretroviral
TASP - Tratamento como Prevenção
TB - Tuberculose
TCE – Tribunal de Contas do Estado
dhͲdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚĂhŶŝĆŽ
TDO - Tratamento Diretamente Observado
TEA - Transtorno do Espectro do Autismo
d&ͲdƌĂƚĂŵĞŶƚŽ&ŽƌĂĚŽŽŵŝĐşůŝŽ
TMG - Taxa de Mortalidade Geral
dZͲdĞƐƚĞZĄƉŝĚŽ
h^ʹhŶŝĚĂĚĞĄƐŝĐĂĚĞ^ĂƷĚĞ
h^ƉʹhŶŝĚĂĚĞĄƐŝĐĂĚĞ^ĂƷĚĞWƌŝƐŝŽŶĂů
h/ͲhŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ
h/EKͲhŶŝĚĂĚĞĚĞƵŝĚĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐEĞŽŶĂƚĂůŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů
hKͲhŶŝĚĂĚĞŽƌŽŶĂƌŝĂŶĂ
hDͲhŶŝĚĂĚĞƐŝƐƉĞŶƐĂĚŽƌĂƐĚĞDĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
hZ'^ͲhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚĂĚƵĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů
hEKEʹhŶŝĚĂĚĞƐĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞůƚĂŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĞŵKŶĐŽůŽŐŝĂ
hE^KͲKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂŝġŶĐŝĂĞĂƵůƚƵƌĂ
hWʹhŶŝĚĂĚĞĚĞWƌŽŶƚŽƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
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hZ^dͲhŶŝĚĂĚĞZĞŐŝŽŶĂůƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŵ^ĂƷĚĞĚŽdƌĂďĂůŚĂĚŽƌ
h^ͲhŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞǀĂŶĕĂĚŽ
h^ͲhŶŝĚĂĚĞĚĞ^ƵƉŽƌƚĞĄƐŝĐŽ
hd/ʹhŶŝĚĂĚĞĚĞdĞƌĂƉŝĂ/ŶƚĞŶƐŝǀĂ
s/'/'hʹsŝŐŝůąŶĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞŵ^ĂƷĚĞZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăYƵĂůŝĚĂĚĞĚĂŐƵĂƉĂƌĂŽŶsumo Humano
s/'/d>Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞsŝŐŝůąŶĐŝĂĚĞ&ĂƚŽƌĞƐĚĞZŝƐĐŽĞWƌŽƚĞĕĆŽƉĂƌĂŽĞŶĕĂƐƌƀŶŝĐĂƐƉŽƌ
Inquérito Telefônico
s/^ʹsŝŐŝůąŶĐŝĂ^ĂŶŝƚĄƌŝĂ
s^ZͲsşƌƵƐ^ŝŶĐŝĂůZĞƐƉŝƌĂƚſƌŝŽ

