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APRESENTAÇÃO
Passados 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde (SUS) reconhecemos
inegáveis avanços em um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, entretanto,
inúmeros desafios ainda precisam ser superados para que efetivamente possamos efetivar
conceitos como a universalização do acesso e a garantia da integralidade, além do seu
adequado financiamento.
Em um cenário econômico instável, no qual desponta a justa reivindicação por
ampliação do financiamento para a saúde, também é imprescindível que o SUS avance no
planejamento de suas ações, supere a dicotomia entre gestão e atenção, evite desperdícios e
melhore a eficiência e qualidade de seus serviços.
O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 é um dos instrumentos que norteará os
projetos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde de Viamão ao longo dos próximos
quatro anos, tem como pilares fundamentais a gestão efetiva dos recursos financeiros,
qualificação dos processos assistenciais e ampliação do acesso aos serviços de saúde para os
viamonenses.
Este Plano de Saúde, é o produto de uma construção coletiva, da qual participaram
gestores, trabalhadores e usuários, assentada em um diagnóstico da situacional da saúde do
município que por sua vez orientou objetivos e metas de ampliação do acesso e de melhoria
da qualidade com foco nas pessoas.
Buscando subsídios para compor um plano de saúde que dialogasse com as
necessidades da população, realizamos uma consulta pública questionando os usuários sobre
o que era prioridade para eles no que se referia a saúde e a serviços de saúde. A consulta
ocorreu do dia 27/08/2021 a 30/09/2021, ao todo foram ouvidos 1.372 usuários que
estiveram em atendimento nos serviços de saúde do município.
Além de ouvir os usuários realizamos rodas de conversa com os trabalhadores da
rede municipal ouvindo necessidades de saúde e colhendo sugestões sobre como aprimorar
os processos gerenciais e assistenciais.
10

Por fim, mas não menos importante no dia 05/11/2021 realizamos em conjunto com
o Conselho Municipal de Saúde o 1º Fórum Municipal de Saúde com objetivo de dialogar com
a população sobre a construção do PMS 2022-2025.
O Conselho Municipal de Saúde teve papel fundamental na construção deste
documento que norteará as ações e as políticas públicas de saúde no município de Viamão,
participando de forma colaborativa e propositiva, dialogando com a população e sintetizando
as principais demandas de saúde do município.
Desta forma, agindo conjuntamente, gestão e controle social, trilharemos o caminho
para o fortalecimento do SUS, por meio da promoção, proteção e prevenção no campo da
saúde, mas fundamentalmente trabalhando na recuperação da saúde pois é nela que o
cidadão mais precisa do poder público, promovendo serviços de qualidade e atendimento de
excelência a todos os viamonenses.
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1. INTRODUÇÃO
O planejamento no SUS é de responsabilidade conjunta das três esferas da
federação, o que significa que cada ente federado deve realizar seu

planejamento

considerando as especificidades do território e as necessidades de sua população.(1)
Nesse contexto, aos municípios cabe o desenvolvimento e execução de políticas
locais de saúde considerando sua proximidade da realidade da população e o seu
conhecimento das prioridades e demandas locais.
Dentre os instrumentos concebidos para viabilizar o processo de planejamento do
SUS, os Planos de Saúde são os que apresentam as diretrizes e os objetivos que norteiam a
gestão da política de saúde. Para tal, deve ser elaborado no primeiro ano da gestão em curso
e executado a partir do segundo ano da mesma gestão até o primeiro ano da gestão
subsequente. (1)
O ponto de partida para a construção de um plano municipal de saúde é a análise da
situação local e as necessidades de saúde da população. O Plano Municipal de Saúde 20222025 do município de Viamão foi construído sobre o pilar da participação popular, cujas
necessidades de saúde vêm se transformando, seja pelo aumento da expectativa de vida, seja
pela crescente exigência por qualidade dos serviços, ou ainda pelos quase 2 anos de pandemia
da COVID 19.
A definição de metas para o próximo ano, considerando as percepções e as
necessidades da população e dos trabalhadores, também considerou o diagnóstico realizado
pelos gestores, baseado nas evidências de indicadores de saúde e de desempenho e na
compreensão de que os recursos são finitos.

1.1 O território de Viamão
O município de Viamão no último censo populacional do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) tinha 239.384 pessoas, com estimativa populacional para o ano
de 2021 de 257.330 pessoas, é o 7º município mais populoso do estado do Rio Grande do
12

Sul, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, possui 1497 km2 de extensão
territorial, faz divisa com municípios de Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Capivari e Santo
Antônio da Patrulha (2).
Mapa 1 – Mapa panorâmico de Viamão

Fonte: Arquivo interno da Prefeitura Municipal de Viamão

Dentro da organização estadual de saúde, Viamão pertence a Região 10 de Saúde,
compõem a macrorregião metropolitana e está dentro da 1º Coordenadoria Regional de
Saúde (3).
A organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) exige a definição de regiões de
saúde, o que implica em definir limites geográficos e populacionais. O território de saúde de
Viamão está organizado em cinco regiões de Saúde.
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Região

Águas Claras

Itapuã

Centro

Viamópolis

Bairros/localidades
Capão da Porteira, Águas Claras, Boa vista, Pimenta
Canta Galo
Passo da Areia
Assentamento
Lombas
Morro Grande
Vila de Itapuã
Vila dos pescadores
Colônia
Parque Florestal
Canta Galo
Centro
Vila Elsa
Estalagem
Krahe
Valença
Querência
Passo D’areia
Mendanha
Ipê
Tarumã
Passo do Vigário
Sítio São José
Fiúza
Jardim Fiúza
Jardim Lisboa
Capororoca
Espigão
Lomba Tarumã
Estância Grande
Vida Nova
Helenita
Jardim do Cocão
Cocão
Castelinho
Castela
Jardim Viamar
São Cristóvão
Açorianos
Dom Feliciano
Bragança
Enasa
Promorar
Cinturão Azul
Colorado
Dois Irmãos
Bonanza
Passo dos Negros
Estância Grande
São Lucas
Santo Onofre
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Martinica
São Tomé
Planalto
Capororoca
Universal
Esmeralda
Recanto da lagoa
Vila Sepé Tiarajú
Florescente
Vila Minuano
Vila Medianeira
Orieta
Vila Cinco Irmãos
São Jorge
Caçula
Viamópolis
Vera Cruz
Carlota
Maratá
Santa Maria
Oriente
Elizabete
Eletra
Jaguaribe
Recanto da Figura
Santa Úrsula
Santa Rita
Araça
Outeiral
Branquinha
Sítio Paloma
Jardim Outeiral
Jardim Universitário
Santa Isabel
Aparecida
Monte Alegre
Cecilia
Parque Índio Jary
Paraíso
Augusta Meneguine

Santa Isabel

Augusta Marina
Augusta Fiel
Vila Gaúcha
Lomba do Sabão
Monte Castelo
Diamantina
Residência Figueira
Luciana
Represa
Florença
Julia
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Schonwald
Império
Bonanza
Viver Augusta
Arbon

1.2 Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde está organizada em quatro departamentos
conforme apresentamos na Figura 1 o organograma da secretaria.
Figura 1: Organograma da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.2.1 Direção Geral
A Direção Geral está diretamente ligada ao gabinete do secretário, tem a função de
coordenar e supervisionar, sob a orientação do Secretário de Saúde, as atividades de
planejamento, organização, execução e controle das funções técnicas e administrativas
desenvolvidas pelos órgãos de execução e de apoio administrativo; promover a articulação e
a integração das políticas definidas pela Pasta; auxiliar o Secretário no exercício de suas
atribuições e responsabilidades; além de promover a articulação da Secretaria com os órgãos
vinculados e o acompanhamento da atuação desses.
1.2.2 Departamento de Apoio Administrativo (DAA)
Compete ao Departamento Administrativo (DAA), entre outras atribuições: preparar,
instruir e acompanhar os atos e processos relativos a pessoal, manter registros referentes à
vida funcional dos servidores e o desenvolvimento dos recursos humanos; programar as
necessidades, registrar e controlar quantitativa e financeiramente o material permanente e
de consumo; administrar o protocolo e arquivo, acompanhar e dar andamento dos processos
no sistema informatizado da prefeitura, além de planejar, executar e supervisionar as
atividades de informática e o transporte da SMS.
O Departamento de Apoio Administrativo é composto por 8 áreas técnicas e
respectivamente ações de mapeamento estratégico, estas áreas têm por atribuição principal,
a execução de atividades que resultem na estruturação da Secretaria Municipal de Saúde, de
forma a garantir a operacionalização e execução da prestação de serviço continua e a entrega
do produto final, o qual é delimitado pelas diretrizes e regulamentações do Sistema único de
Saúde – SUS.
As ações estratégicas que perpassam este departamento tem como eixos prioritários
de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde a qualificação, o aprimoramento, ampliação e
implantação das Redes de Atenção à Saúde, a partir do fortalecimento da Atenção
Primária/Básica à Saúde, como pilar estruturante do sistema de saúde, seguindo os princípios
de mapeamento do território, a partir dos condicionantes e determinantes, fatores de risco e
17

vulnerabilidade, captação das demandas e necessidades latentes da população local, a qual o
serviço de saúde correspondente no nível primária da atenção à saúde. Para tanto, caberá ao
Departamento de Apoio Administrativo, aprimorar de forma sistemática os processos de
trabalho para execução e concretização da infraestrutura necessária, para consolidação e
cumprimento das primeiras etapas que compõem os eixos prioritários, a partir da lógica da
economia de escala, a qual visa a partir da organização, seja ela motivada pelo próprio agente
ou outro externo, o processo produtivo de maneira que se alcance a máxima utilização dos
recursos/componentes envolvidos no processo, tendo como resultado esperado os baixos
custos de produção e o incremento considerável de bens e serviços, tendo como relevância
ainda, os conceitos de qualidade já parametrizados para o desempenho efetivo da
resolutividade, com qualidade, associada à eficiência da reformulação dos processos/fluxos
de trabalho e a eficácia em constituir um objeto mensurável.
Diante desta estruturação, o Departamento de Apoio Administrativo, tem papel
fundamental, não apenas na execução para concretização massiva das ações, mas também no
planejamento estratégico em tempo oportuno, tendo este não um papel único e exclusivo de
desencadear dos processos de concretização para operacionalização rotineira, mas também,
como agente articulador, desencadeador e aquele que parametriza as ações que perpassam
as áreas técnico-administrativas, neste caso, até mesmo aquelas que pontualmente envolvem
apenas as etapas iniciais, todas então estarão contempladas, tendo em vista, que até mesmo
o objeto mais simples e comum, para que se concretize, o mesmo deverá passar por alguma
área técnico-administrativa.
Destaca-se então, que se trata de uma área em constante aperfeiçoamento, a qual
não é permitida a acomodação temporária ou transitória, nem se quer a falta de precisão ou
definição dos papeis e suas respectivas atribuições, por tratar-se de uma área que envolve
complexidades extremas e opostas, mas objetivas, que demandam a necessidade de
racionalidade instantânea e exata, a fim de contribuir na composição de critérios relevantes
para tomada de decisão oportuna com programação e percepção das variáveis elegíveis, para
concretização das atividades fim e consolidação dos resultados.
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Compete ao DAA, entre outras atribuições: preparar, instruir e acompanhar os atos
e processos relativos a pessoal, manter registros referentes à vida funcional dos servidores e
o desenvolvimento dos recursos humanos; programar as necessidades, preparar e realizar
processos de compra e licitações, registrar e controlar quantitativa e financeiramente o
material permanente e de consumo; administrar o protocolo e arquivo, acompanhar e dar
andamento dos processos no sistema integrado da prefeitura, executar e supervisionar obras,
reformas e infraestrutura da SMS, além de executar e supervisionar atividades de informática
e o transporte da SMS.
Compõem o DAA os setores: Compras, Financeiro, Infraestrutura e obras, Transporte
e frota, Almoxarifado e patrimônio, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação.
1.2.3 Departamento de Atenção à Saúde – DAS
O Departamento de Atenção à Saúde (DAS) é o maior departamento da Secretaria
Municipal de Saúde, caracteriza-se por ser centrado no cuidado e ancorar o maior número de
unidades de atendimentos a população, estando nele, a organização da Atenção Primária, os
Programas de Saúde divididos por ciclos de vida e Redes de Atenção. Abaixo apresentamos os
pontos de atenção do DAS, unidades de saúde, Rede de Urgência e Emergência (RUE) e Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS).
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE- ENDEREÇO/TELEFONE
DAS: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412

Pda. 44

3054-7518

UNIDADES DE SAÚDE - ENDEREÇO/TELEFONE
Região Rural
US Capão da Porteira: RS 040, KM 47 - Capão da Porteira

Pda 133 3321-1691

US Águas Claras: RS 040, KM 28 - Águas Claras

Pda. 88

US Itapuã: Rua Godolfim Saraiva, s/nº - Itapuã

3498-2167
3494-1622

Região Centro
US Estalagem: Rua Raquel Wolff Jardim, nº 01 - Estalagem

3054-7508

US Krahe: Rua P, nº 124 - Promorar

3446-1747

US Vila Elsa: Rua Catulíno Antunes Morem, nº 344 - Vila Elsa

3436-0060
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Centro: Rua José Garibaldi, nº 470 - Centro

3485-8020

Região Viamópolis
US Orieta: Rua Orieta, nº 220 - Orieta

3446-3975

US São Lucas: Rua Pedro Moreira Lobato, nº 1.180 - Vila São Lucas

3493-0097

US São Tomé: Rua Lindóia, nº 81 - São Tomé

3446-2869

US Planalto: Rua Monte Negro, nº 75 - Bairro Planalto

3446-7626

US Esmeralda: Rua Presidente Vargas, nº 46 - Esmeralda

3434-2702

Região Santa Isabel
UR Lomba do Sabão: Rua Ângelo Silveira, nº 170 - Lomba do Sabão

3493-1191

US Luciana: Rua Zilda de Abreu, s/nº - Aparecida

3493-1828

US Santa Isabel: Rua Pedro Luiz Grassi, nº 360 - Santa Isabel

3485-8182

US Monte Alegre: Rua Espírito Santo, nº 200 - Monte Alegre

3493-7343

US Cecília: Av. Édio Nagel Boit, nº 60 - Cecília

3435-2620

US Augusta Marina: Av. Dário Gonçalves Molho, s/nº - Augusta
Marina

3435-0326

US Augusta Meneguini: Av. Teodoro Luiz de Castro, nº 950 - Augusta
Meneguini

3435-2627

DST/HIV/AIDS/CTA: Rua Ângelo Silveira, nº 170 - Lomba do Sabão

3493-8702

Programa Municipal de Controle da Tuberculose: Rua Ângelo Silveira,
170 - Lomba do Sabão

3485-7379

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - SAÚDE MENTAL - ENDEREÇO/TELEFONE
Coordenação Geral da Saúde Mental: Rua Leopoldo Migues, nº 55 São Lucas

3492-3086

CAPS III Álcool e Drogas – Nova Vida: Av. Bento Gonçalves, 434 Centro

3485-8762

CAPS II Renascer: Rua dos Açores, 762 - Bairro Tarumã

3492-8913

CAPS II Casa Azul: Rua Leopoldo Migues, Nº 55 - São Lucas

3492-3086

CAPS II Infantil - Aquarela: Rua dos Açores, nº 500 - Tarumã

3446-6928

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
UPA 24h Viamão: Av. Senador Salgado Filho, nº 2055
SAMU

Pda. 36

3446-0807
192
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1.2.4 Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria - DCAA
O Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria - DCAA está situado na sede da
Secretaria Municipal de Saúde e tem como atribuições: Planejamento, estratégias de
funcionamento, alocação de recursos (humanos, físicos, tecnológicos e financeiros) da rede
SUS. A regulação de filas de especialidades, exames e serviços de apoio terapêuticos ofertados
dentro do município, inserção de solicitações nos Sistemas de Regulação Estadual (SISREG e
Gercon), controle e avaliação dos serviços prestados, bem como os disponibilizados pelo
município e os contratados pela Secretaria Estadual de Saúde.
Uma das tarefas do departamento são o envio e controle de produção das Unidades
de Saúde, Serviços de Assistência Psicossocial (CAPS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
Serviço de Tuberculose, Centro de Testagem e Acolhimento (CTA), Departamento de
Vigilância em Saúde (DVS), Centro de Especialidades e SAMU.
Ainda assim, é realizada a auditoria dos serviços através do Sistema informatizado
Viamão Saúde que segue um Procedimento Operacional Padrão de solicitação e marcação de
consultas e exames especializados, onde são monitorados os índices de comparecimento e
absenteísmo de paciente.
O DCAA está em processo de reformulação dos setores, entre eles, está sendo
estruturado o setor de Controle e avaliação com objetivo de organizar o recebimento do
Boletim de Produção Ambulatorial (BPA), através dos atendimentos nas unidades de saúde do
município são registrados no Sistema Informatizado de Saúde, onde são extraídos os dados
da produção e enviados para a 1º Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).
Autorizações de Procedimentos Alto Custo (APAC) e Autorizações de internações
Hospitalares (AIH), estes dois modos de autorização são utilizados para os procedimentos de
alto custo realizados no Hospital de Viamão, sendo assim há necessidade de serem
autorizados pelos médicos auditor da Secretaria Municipal de Saúde. Nas avaliações destes
procedimentos, são apontadas divergências sobre o modo de acesso ao serviço, se respeitam
as datas estabelecidas pela SMS para autorização, tanto via eletiva como a de emergência e a
análise do ponto de vista técnico do procedimento realizado, evitando pagamentos indevidos
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por parte dos entes públicos. Destacando que o município de Viamão autoriza APAC apenas
para os procedimentos cirúrgicos oftalmológicos e de Traumatologia para os municípios de
referência pactuados pela SES.
O setor de Auditoria contribui através de ações analíticas e operativas,
desempenhando as seguintes atividades: controle de execução – para verificar sua
conformidade com os padrões estabelecidos; avaliação da estrutura dos processos aplicados
e fornecer informações que contribuam para gestão bem como audita a realização dos
atendimentos.
O Faturamento tem como principais objetivos aperfeiçoar a conferência de faturas
dos prestadores da Secretaria Municipal de Saúde e fazer a verificação dos recebimentos de
incentivos e repasses das outras esferas. O setor é composto por um profissional
administrativo e uma economista, no qual participam das reuniões de prestação de contas das
empresas prestadoras de serviços da secretaria como forma de melhoria, agilidade e
transparência.
As especialidades reguladas pelos médicos do município de Viamão são: neurologia
pediátrica, neurologia adulto, oftalmologia, traumatologia, pediatria, ginecologia/obstetrícia,
urologia adulto, nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia. A regulação ocorre da seguinte forma,
o médico regulador analisa os pedidos encaminhados pelos médicos da Atenção primária e
prioriza conforme a classificação de risco de cada caso, isto é, a marcação não ocorre por data
de solicitação no sistema e sim por priorização, classificando em: P0(prioridade máxima), P1,
P2, P3.

1.2.5 Departamento de Vigilância em Saúde
Historicamente, a Vigilância em Saúde (VISA) transita por processos constantes de
adaptação e evolução em suas normas regulamentadoras e normativas refletindo,
basicamente, a dinâmica contínua do processo saúde-doença-cuidado-qualidade de vida.
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No campo da saúde, a VISA é considerada como uma prática de atenção que visa a
promoção da saúde, sendo também um mecanismo potencializador na prevenção de doenças.
Regulada pela Portaria n° 1.378, de 09 de julho de 2013, define-se que VISA é um processo
permanente e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre os
eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de
saúde pública para a proteção do bem-estar da população, a prevenção e controle de riscos,
agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde em si.
Portanto, podemos dizer que tais processos são entendidos como a atenção holística
a saúde já que a VISA reúne as diversas áreas do conhecimento, analisando as questões como
a territorialização, a epidemiologia, o processo saúde-doença, as condições de vida, a situação
de saúde das populações, a forma de relacionamento entre o ambiente e saúde, bem como
os processos de trabalho e seus impactos na população. Esta mesma portaria ainda prevê que
as ações da VISA deverão integrar-se e/ou ser integradas com as demais atividades e serviços
desenvolvidos e ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) garantindo desta forma a
integralidade da atenção à saúde da população.
De acordo com a legislação vigente, Viamão encontra-se na Gestão Plena da
Vigilância Sanitária através da Resolução CIB publicada no de 2012. Hoje o DVS, está localizado
na Avenida Senador Salgado Filho, nº 5554, no bairro São Lucas, sendo lotado em prédio
próprio, estando organizado nas seguintes áreas da Vigilância Sanitária, Vigilância
epidemiológica, Vigilância Ambiental, Vigilância de Saúde do Trabalhador.
2. PANORAMA DEMOGRÁFICO
Viamão, conforme o último censo demográfico brasileiro, realizado em 2010,
demonstrou que o município tinha 239.284 habitantes, a estimativa populacional do IBGE
para 2020 era de 256.302 habitantes. Observa-se que a cidade vem crescendo de forma
acelerada, uma vez que a taxa de natalidade é relativamente baixa no município (10,69 por
mil habitantes).(2)
Comparando o ano de 2010 com as projeções do IBGE para 2020, percebemos a
redução na população de 5 a 19 anos. A partir da faixa etária de 20 a 29 anos ocorre uma
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inversão e a população passa a crescer proporcionalmente, conforme a Figura2.

Figura 2: Distribuição da população por faixa etária, Viamão, 2010 e 2020.
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Fonte: IBGE.

Ainda referente às projeções para 2020, quando olhamos o recorte de idade por sexo
observamos que a partir da faixa etária dos 30 a 39 anos as mulheres passam a ser a maior
fatia populacional, apontando que os homens a partir dos 20 anos morrem mais do que as
mulheres, chegando essa diferença por faixa etária a ser 53% maior nos maiores de 80 anos,
como pode-se observar na Figura 3.
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Figura 3: Estimativa populacional por sexo e faixa etária, Viamão, 2020.
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Fonte: IBGE.

Considerando que o município esteja em seu ápice produtivo, o envelhecimento deve
pressionar a força produtiva para níveis menores e aumentar os custos com saúde, a menos
que a imigração se dê por indivíduos em idade produtiva. Esse cenário deve ser levado em
conta no planejamento do sistema de saúde, sob o risco de não se conseguir arcar com as
despesas futuras.
A mudança na demografia de Viamão nos últimos anos, se deve pela redução da
fecundidade e aumento da expectativa de vida ao nascer no estado do Rio Grande do Sul. Em
2019 a expectativa de vida ao nascer no estado era de 78,5 anos (75,2 para homens e 81,8
para mulheres), enquanto a média nacional era de 76,5 anos (73 para homens e 80 para
mulheres).(3) O coeficiente de natalidade que é o número de nascidos vivos dividido pela
população residente no ano, tem decrescido passando de 13,46 em 2010 para 10,02 em 2020.
O número de nascimentos no munícipio apresenta decréscimo ao longo da série
histórica, passando de 3.223 em 2010 para 2.571 em 2020, como pode-se observar na Figura
4.
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Figura 4: Série histórica de nascimentos ao ano, Viamão, 2010 a 2020.
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Fonte: Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

A gravidez na adolescência vem sendo menos frequente, passando de 19,11% em
2010 para 14,45% em 2019. Observando a Tabela 1, verifica-se que do ano de 2018 para 2019
a redução na gestação na adolescência foi de 24%.

Tabela 1: Distribuição dos nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos, por ano de
ocorrência, 2010 a 2019.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total de
616
615
691
683
646
628
583
522
517
nascimentos
Fonte: Fonte: Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

2019
393
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O baixo peso ao nascer é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o
fator isolado mais influente na sobrevivência nos primeiros anos de vida. Peso ao nascer
inferior a 2.500 gramas é alerta para risco elevado de morbimortalidade do recém-nascido.
Valores abaixo de 10% são internacionalmente aceitáveis. No que ser refere a prematuridade,
está é definida como idade gestacional ao nascimento inferior a 37 semanas. Na Figura 5,
apresentam-se a taxa de prematuridade e a proporção de baixo peso ao nascer no município.

Figura 5: Taxa de prematuridade e proporção de baixo peso ao nascer, Viamão, 2010-2019.
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Fonte: Fonte: Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS).
Observa-se aumento nas taxas de prematuridade e proporção de baixo peso ao
nascer, em especial no ano de 2019, tais números estão superiores à média estadual no
mesmo ano, que era de 12,15 para taxa de prematuridade e 9,6 para proporção de baixo peso
ao nascer. (3)
A série histórica de proporção de parto vaginal no município mostra que não houve
alteração na forma de nascimento se mantendo ao longo dos anos em torno de 58%.
Considerando os valores estaduais que em 2019 foi de 36,86% e o nacional de 44%, o
município encontra-se acima destes.
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Figura 6: Proporção de partos vaginais, Viamão, 2010-2019.
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No que se refere ao envelhecimento populacional, constata-se que aumento
expressivo da população idosa, passando de 11,49% da população em 2010 para 15,64% da
população viamonense em 2020. Observa-se também a feminilização da população idosa,
uma vez que em 2020 representavam 56,6% da população. A redução na mortalidade nas
idades mais elevadas, faz com que essa fatia da população avance cada vez mais, em 2010 os
idosos com 80 anos ou mais representavam 1,29% da população de Viamão, em 2020 essa
faixa da população alcançou a marca de 2,03% da população total.
De acordo com os dados do IBGE o RS tem 16,3% da população que se autodeclara
negra, em Viamão no último de Censo 2010 a população total autodeclarada Preta era de
28.059 o que corresponde a 11,46% da população do município. Já a população de pardos
eram de 30.215, ou seja, 12,85% da população total. Nesse contexto pretos e pardos
totalizavam 24,31% (58.274) da população de Viamão. Parte dessa população vive em
comunidades remanescentes de quilombos, no município de Viamão constam três
comunidades quilombolas registradas na Fundação Cultural Palmares, são elas: Quilombo
Cantão das Lombas, Quilombo Peixoto dos Botinhas, Quilombo Anastácia.
O Quilombo Cantão das Lombas possui 54 famílias, o Quilombo Peixoto dos Botinhas
108 famílias, ambos estão localizados a nordeste do município e fazem divisa com o município
de Santo Antônio da Patrulha, inseridas em área de proteção ambiental do Banhado Grande,
Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. O Quilombo da Anastácia possui 18 famílias e localiza-se
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fora do perímetro urbano da cidade de Viamão, próximo ao rio Gravataí e as localidades
conhecidas como Passo dos Negros e Banhado dos Pacheco. Ao todo os remanescentes
quilombolas somam 177 pessoas.
Com relação aos povos indígenas, Viamão possui três aldeias, a Estiva, Canta Galo e
Itapuã, há ainda um grupo indígena que se deslocou da aldeia do Canta Galo e hoje está
vivendo na localidade do Passo D’areia, em território ainda não demarcado. A maior
concentração indígena é na aldeia Canta Galo com 194 pessoas, seguida da Estiva com 120
pessoas Itapuã com 90. A etnia predominante é a Guarani, ao todo os indígenas no município
de Viamão somam 404 pessoas. As residências nas aldeias são mistas, algumas mais
estruturadas, e outras residências mais simples de madeira segundo a cultura Guarani. As
crianças e jovens indígenas do município de Viamão, contam acesso à educação.
A Figura 7 apresenta a distribuição da população por raça/cor de acordo com os
dados do CADUNICO por região dos Centros de Referência da Assistência Social.
Figura 7: Composição populacional de acordo com o cadastro no CADUNICO/SMCAS, Viamão,
2021.

29

FONTE: Vigilância Socioassistencial – SMCAS – Viamão

Outra população vulnerável é a População em Situação de Rua (PSR), até o momento
não existe um censo nacional da PSR no estado do RS, contudo pesquisas realizadas na capital,
Porto Alegre e na região metropolitana apontam que essa população é predominantemente
masculina (83,8%), no quesito raça/cor, os entrevistados se autodeclararam negros 37%,
brancos (34,4%), indígenas (2,8%), amarelos (0,8%) e outras denominações (24,5%), mais de
60% tinham mais de 35 anos. O percentual de analfabetos foi de 6%, 57% declararam ter
concluído ensino fundamental. Com relação a trabalho e renda, 17,8% relataram passar o dia
trabalhando, sendo a reciclagem apontada por 23,9%ne 69,8% referem receber até um salário
mínimo por mês.(3)
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3. DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE
Os determinantes e condicionantes da saúde referem-se as condições de vida e
trabalho dos indivíduos e de grupos da população bem como fatores comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
3.1 Condições econômicas, sociais, ambientais, de habitação e trabalho
Sabe-se que a condição social e econômica em que se encontram os indivíduos tem
efeitos nas suas condições de saúde, neste contexto o Produto Interno Bruto (PIB), ele
representa a soma de todos os bens e serviços (agropecuária, indústria e serviços), é um
indicador econômico mais utilizados. O PIB permite comparar o tamanho de economias, assim
como o desempenho em períodos diferentes. Já o PIB per capita é uma medida auxiliar que
permite comparar economias considerando diferentes tamanhos de população. Resulta da
média entre o PIB ($) e a população (nº).
Dados do IBGE O PIB de Viamão foi de R$ 3.743.506.026 em 2018. Significa que o
conjunto das pessoas, produtores, empresas e setor público produziram R$ 3,7 bilhões em
produtos e rendas naquele ano. Isso não significa que toda renda tenha ficado no território
local nem que toda produção ali tenhas sido consumida. Pode-se afirmar que este PIB foi
produzido e adicionado pela economia de Viamão, mas não, necessariamente, apropriado ou
consumido pela sua população.
De acordo com o Valor Adicionado Bruto (VAB) o Setor de Serviços, incluído o
comércio, responde por 44,5% do PIB de Viamão, seguido do Setor Público com 28,5% e da
Indústria com 15,6%. Os Impostos líquidos somados à produção respondem por 8,5% e a
Agropecuária pelos 2,9% restantes. O PIB de Viamão representou 1,9% do PIB da Região
Metropolitana (RMPA) e 0,8% do PIB do RS.
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Figura 8: Composição do VAB, Viamão, 2018.
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O PIB per capita do município atingiu R$ 14.732, bem inferior e equivalente a apenas
33% do PIB per capita metropolitano, de R$ 44.327, e a 36% do PIB per capita gaúcho, que foi
de R$ 40.363 em 2018. Um PIB baixo reflete de forma direta na saúde da população, pois
quanto maior a pobreza dos indivíduos, menor é o seu poder de compra de ações e serviços
de saúde.
Em 2019, o salário médio mensal era de 2,4 salários-mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 9.9%. Na comparação com os outros
municípios do estado, ocupava as posições 137 de 497 e 456 de 497, respectivamente. Já na
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 651 de 5570 e 3539 de 5570,
respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio saláriomínimo por pessoa, tinha 30.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição
262 de 497 dentre as cidades do estado e na posição 4562 de 5570 dentre as cidades do Brasil.
A compreensão dos determinantes sociais no processo de saúde-doença da
população nos remete ao cenário das iniquidades sociais, econômicas, ambientais, de
habitação e de trabalho. Neste sentido o Programa Bolsa Família (PBF) busca reforçar o acesso
a direitos sociais básicos na área de saúde, educação e assistência social. O programa tem
como foco as famílias em situação de pobreza e pobreza extrema e tem sido apontado como
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alternativa importante nas condições nutricionais de grupos vulneráveis e garantia da
segurança alimentar, com impacto na saúde da população.
Dentro do monitoramento do PBF são elencados compromissos assumidos tanto
pelas famílias como pelo poder público e estes são chamados de condicionalidades do
programa. O principal objetivo das condicionalidades, portanto, é contribuir para a ruptura do
ciclo intergeracional da pobreza, partindo do pressuposto de que o acesso a melhores
condições de saúde, educação e de convivência familiar e comunitária aumentam as
oportunidades de desenvolvimento social.
O município de Viamão possui 11.302 famílias beneficiarias do PBF em cinco Centros
de Referência em Assistência Social (CRAS), distribuídas conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9: Distribuição de famílias beneficiárias do PBF, Viamão, 2021.
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Fonte: Vigilância Socioassistencial – SMCAS – Viamão
A saúde faz o acompanhamento das condicionalidades do PBF é relacionado às
famílias beneficiárias que tenham em sua composição crianças menores de sete anos e/ou
gestantes, sendo acompanhadas semestralmente quanto a vacinação, vigilância alimentar e
nutricional e assistência ao pré-natal. Historicamente se observa fragilidade em acompanhar
esses indicadores do ponto de vista de gestão, pois envolve diferentes setores (saúde,
educação, assistência social), além dos diversos atores envolvidos.
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O percentual de acompanhamento no município vinha em crescimento até ano de
2019, quando 2020 em decorrência da pandemia de COVID-19 os números caíram
drasticamente, como pode-se observar na Figura 10.
Figura 10: Percentual (%) de cobertura do acompanhamento das condicionalidades do PBF,
Viamão, 2016-2020.
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Fonte: Ministério da Saúde.
Com relação a escolaridade dos viamonenses dados do IBGE informam que em 2010
a taxa de escolarização de 06 a 14 anos era de 95,9%. A taxa de analfabetismo era de 3,8%,
49% da população não tinha ensino fundamental completo, 22% com ensino médio completo,
25% com ensino médio completo e superior incompleto e apenas 4% da população com
ensino superior completo. A figura 11 apresenta a distribuição dos alunos matriculados em
2020.
Figura 11: Distribuição de alunos matriculados por nível e rede de ensino, Viamão, 2020.

Fonte: SEBRAE.
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O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico – IDESE é um índice que mede o grau
de desenvolvimento dos municípios do RS, considerando um conjunto de 12 indicadores
divididos em saúde, educação e renda. São considerados scores altos os com valores
superiores 0,800, médios entre 0,500 e 0,799 e baixos os valores abaixo de 0,499.
No ano de 2018 o IDESE do município foi considerado médio com valor de 0,663, o
bloco educação teve índice de 0,710, o bloco renda 0,517 e o bloco saúde 0,764. Viamão ocupa
a 19ª posição no ranking do IDESE no RS ficando à frente apenas do munícipio de Alvorada.
Com relação a salário e renda, em 2019, o salário médio mensal era de 2,4 saláriosmínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 9.9%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 137 de 497 e 456 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 651 de
5570 e 3539 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais
de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 30.6% da população nessas condições, o que o
colocava na posição 262 de 497 dentre as cidades do estado e na posição 4562 de 5570 dentre
as cidades do Brasil.
As condições de habitação têm relação direta com a saúde biológica e o bem-estar
psicológico e social de seus habitantes. O censo IBGE de 2019, 94,3% da população residia em
área urbana, 5,7% em zona rural, 75,4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,
70,8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 30,5% de domicílios urbanos
em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 101 de
497, 341 de 497 e 148 de 497, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do
Brasil, sua posição é 1146 de 5570, 3064 de 5570 e 1205 de 5570, respectivamente.
O abastecimento de água para 89,7% da população é pela rede geral
majoritariamente pela rede geral, 9,6% poço e 0,7% de outra forma não especificada. No ano
de 2018 o número de consumidores de energia elétrica era de 71.957 residências.
O saneamento ambiental inadequado determina consequências danosas, como
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acúmulo de lixo e a transmissão de doenças vetoriais como as doenças veiculadas pelo Aedes
aegypti. No Rio Grande do Sul o número de municípios infestados tem aumentado
demandando a intensificação e qualificação do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), para tornar mais efetiva a detecção do vetor
no município. Cabe destacar que uma ação importante realizada pelo município é o
Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti, (LIRAa) que informa o Índice de
Infestação Predial (IIP), permitindo identificar os locais com maior risco, no LIRAa as
classificações são baixo risco (IIP<1), situação de alerta (IIP < 3,9) ou alto risco (IIP > 3,9) em
Viamão no ano de 2021 o IIP se manteve classificado como baixo risco.
A Febre Amarela (FA) é uma doença febril aguda causada pelo vírus da Febre Amarela
(VFA), transmitido ao homem e aos primatas por meio da picada de mosquitos silvestres. O
Brasil vem enfrentando uma onda de circulação do VFA desde 2014. A circulação atual
caracterizou-se por uma força de transmissão que foi capaz de produzir centenas de óbitos
humanos e milhares de mortes de Primatas Não Humanos (PNH). Como Viamão tem grande
área de extensão territorial de zona rural e áreas silvestres é realizado registro e mapeamento
de óbitos dos PNH e sempre que ocorrem é necessário a realização de necropsia e envio do
material para análise no LACEN-RS.
A raiva é uma zoonose infecciosa viral aguda que acomete mamíferos e que se
caracteriza como uma encefalite progressiva, aguda e fatal. O RS apresenta uma situação
epidemiológica favorável quanto à raiva urbana mediada por cães (variantes 1 e 2), tendo sido
o último caso registrado nesta espécie animal em 1988. Em humanos, a doença não é
diagnosticada desde 1981. Ainda assim, anualmente são realizados muitos atendimentos
antirrábicos humanos na rede pública municipal, referentes a agressões por animais
potencialmente transmissores do vírus da raiva, sendo o cão a espécie agressora envolvida
em mais de 80% desses acidentes.
4. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
Para atender às necessidades de saúde da população de Viamão, torna-se
fundamental conhecer as doenças que causam as maiores taxas de internação hospitalar no
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município. Considerando a série histórica da taxa de internações pelo SUS e os capítulos da
CID-10, por 10.000 habitantes, verifica-se que nos anos de 2015 a 2021 as maiores taxas
ocorreram por Causas externas, Gravidez, parto e puerpério, Doenças do aparelho
respiratório, Doenças do aparelho circulatório e Doenças do aparelho digestivo.
Tabela 2: Série histórica de internações hospitalares pelo SUS, na população residente pelos capítulos
do CID-10, Viamão, 2015 – 2021.
Capítulo CID-10
Total
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas
externas
XV. Gravidez parto e puerpério
X. Doenças do aparelho respiratório
IX. Doenças do aparelho circulatório
XI. Doenças do aparelho digestivo
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
V. Transtornos mentais e comportamentais
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XXI. Contatos com serviços de saúde
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal
II. Neoplasias (tumores)
VI. Doenças do sistema nervoso
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide
VII. Doenças do olho e anexos

2015
159

2016
5985

2017
5882

2018
5844

2019
5644

2020
5134

2021 Total Posição
3636 32284

43
5
25
12
10
9
17
13
3
9

938
1025
1028
618
469
239
340
349
292
150

842
1025
966
652
506
217
372
369
317
157

959
1108
855
608
496
254
415
288
306
142

843
913
916
621
489
292
458
282
232
136

860
829
479
634
439
549
301
255
186
139

635
176
468
416
306
813
179
169
153
95

5120
5081
4737
3561
2715
2373
2082
1725
1489
828

4

106

87

64

104

96

67

528

1
1
2
4

112
72
56
55

78
82
69
49

112
61
47
42

92
62
77
46

94
69
64
52

29
35
34
23

518
382
349
271

1

52
59

48
33

37
35

30
36

44
30

25
12

236
206

-

13
10
2

6
5
2

5
9
1

6
8
1

9
2
3

1
-

39
35
9

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Na Figura 12 apresentam-se as cinco principais causas de internação SUS da
população residente, por grupo etário e capítulos CID-10. No grupo etário menores de 1 ano
as doenças do aparelho respiratório são a principal causa de internação. A partir do grupo
etário 1 a 9 anos as causas externas aparecem em todos os grupos entre as cinco maiores
causas de internação. Gravidez, parto e puerpério e causas externas ocupam respectivamente
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16º
17º
18º
19º
20º

a primeira e segunda posição nas faixas etárias 10 a 19 anos, 20 a 29 anos e 30 a 49 anos.
Neste mesmo grupo as causas externas ocupam a segunda posição e os transtornos mentais
e comportamentais está entre os cinco principais.
Figura 12: Cinco principais causas de internações pelo SUS da população residente, por grupo
etário e capítulo CID-10, Viamão, 2016-2021.
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XI. Doenças do
aparelho
digestivo

I. Algumas
doenças infecciosas
e parasitárias

XIV. Doenças do
aparelho
geniturinário

XIX. Lesões enven e
alg out conseq
causas externas

Fonte: SIH/DATASUS.

A Figura 13 apresenta-se as cinco principais causas de internação pelo SUS, da
população residente em Viamão, por grupo etário e capítulos da CID-10. Considerando-se as
faixas etárias da população residente em Viamão e os percentuais de causas de internações
conforme os capítulos da CID-10 verificamos que no ano de 2019, no grupo etário de menores
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de um ano, 53,1% das internações originaram-se das doenças do aparelho respiratório,
seguidas de algumas afecções originadas no período perinatal (24,8%).
No grupo etário de um a nove anos 54,6% das internações ocorreram por doenças do
aparelho respiratório, 10,7% por doenças da pele e do tecido subcutâneo e 8,1% causas
externas. No grupo de 10 a 19 anos, 41,7% das internações tiveram como causas a gravidez,
parto e puerpério, 19,3% causas externas e 10,8% os transtornos mentais e comportamentais.
No grupo 20 a 29 anos, 52,2% das internações tiverem como causa gravidez, parto e
puerpério, 18% causas externas, 11,4% transtornos mentais e comportamentais. Na faixa de
30 a 49 anos, 21,1% foram por causas externas, seguido de gravidez, parto e puerpério (21%),
transtornos mentais e comportamentais (18,5%).
No grupo 50 a 59 anos, 20,2% das causas de internação tiveram como causa as
doenças do aparelho circulatório, seguidas de causas externas (18%) e doenças do aparelho
digestivo (16,5%). Dos 60 aos 79 anos a principal causa de internação hospitalar foi doenças
do aparelho circulatório (25,2%), doenças do aparelho respiratório (19,2%) e as causas
externas (13,3%). No grupo de 80 anos e mais a causa mais frequente das internações foram
as doenças do aparelho respiratório (27,5%), seguido das doenças do aparelho circulatório
(16,6%) e as causas externas (13,3%).
Observando o quadro geral de internações chama a atenção o grande percentual de
internações por causas externas e sua presença entre as cinco principais causas de internação
a partir do primeiro ano de vida, alertando para os índices de violência no município. Outro
fator de internação de merece atenção são as internações por transtornos mentais que
iniciam aos 10 anos e permanece entre as principais causas até os 59 anos.
Figura 13: Cinco principais causas de internações pelo SUS da população residente, por grupo
etário e capítulo CID-10, Viamão, 2019.
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Fonte: SIH/DATASUS.

Em relação as Infecções Sexualmente Transmissíveis a Tabela 3 apresenta as novas
notificações realizadas no ano de 2020.
Tabela 3: Notificações de IST’s, Viamão, 2020.

Hiv/aids

Gestante
hiv

Hepatites
virais

Sífilis
adquirida

Sífilis em
gestante

Sífilis
congênita

Total de notificações
recebidas em 2020

224

46

150

500

150

76

Total de novos casos
em 2020*

138

32

134

459

143

73

*data de diagnóstico em 2020
FONTE: SINAN-NET, download em 24/03/2021, setor de vigilância epidemiológica/dvs, dados sujeitos à
alterações
40

Na Tabela 4 apresentamos a distribuição das IST’s por bairro de residência e por
região de saúde, observa-se que a região com maior número de notificações foi a região da
Santa Isabel com 41,3% das notificações, seguida da região Viamópolis com 30,4%, Centro
com 23%, Águas Claras 4,2% e Itapuã 0,6%.
Tabela 4: Distribuição das notificações de IST’s por bairro e região, Viamão, 2020.
HIV/AIDS

Gestante Hepatites
HIV
Virais

Sífilis
adquirida

Sífilis em
gestante

Sífilis
congênita

Centro

9

2

7

15

3

0

Fiuza

5

1

3

11

8

4

Querência

2

1

3

6

1

3

Sitio São Jose

1

1

3

8

2

0

Krahe

20

1

4

24

4

2

5

0

1

6

3

0

10

3

6

21

6

1

Jardim itapema

1

0

0

1

1

0

Vila Elsa

8

2

4

19

4

2

Estancia Grande

0

0

1

0

0

0

Jardim Viamar

2

0

2

3

1

0

Total da Região

63

11

34

114

33

12

Aparecida

3

1

4

17

6

2

Santa Isabel

20

7

12

60

12

9

Santa Cecília

23

4

20

64

17

4

13

2

5

18

8

9

5

0

4

13

3

0

Lomba do
Sabão

0

0

1

1

0

1

Vila Augusta

19

7

12

39

22

3

Região
Estalagem
Centro
267
Tarumã
notificações

Região Santa Parque Índio
Isabel
Jari
474
notificações Jardim
universitário

41

Monte alegre

2

0

0

2

0

0

Total da Região

85

21

58

214

68

28

Águas Claras

4

0

8

10

1

2

Morro Grande
Região
Águas Claras Capão da
49
Porteira
notificações
Passo do Vigário

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

12

2

3

Total da Região

7

0

11

23

3

5

Itapuã

5

0

0

1

1

0

Branquinha

2

0

3

4

0

1

Viamópolis

7

3

7

12

5

4

Esmeralda

7

1

3

12

4

4

São Lucas

17

2

10

30

11

4

12

2

13

30

7

8

2

1

1

9

1

1

3

1

0

13

4

0

Martinica

1

1

1

7

3

2

São Tomé

9

3

8

30

9

5

Universal

2

0

0

1

1

1

Lomba do
Pinheiro

2

0

1

0

0

1

Total da Região

64

14

47

148

45

31

Região
Itapuã
7
notificações

Santo Onofre
Região
Viamópolis Planalto
349
notificações Florescente

FONTE: SINAN-NET, download em 24/03/2021/Setor de vigilância epidemiológica/dvs.
Dados sujeitos a alterações

A Figura 14, apresenta a série histórica de casos novos de AIDS notificados no SINAN.
Apesar da redução de casos ocorrida nos últimos anos, o município ainda apresenta alta taxa
de incidência de casos, sendo em 2019 uma taxa de 39/100.000 habitantes, o que ainda é
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superior à média estadual (28,3 por 100 mil habitantes) e a média nacional (17,8 por 100 mil
habitantes).

Figura 14: Casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM, Viamão, 2015-2020.
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Fonte: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis.

O Ministério da Saúde apresenta um índice composto que foi construído para o
estabelecimento de um ranking entre municípios no Brasil. Este índice é o resultado de uma
combinação entre os seguintes indicadores: taxa média de detecção de Aids, taxa média de
mortalidade, taxa média de Aids em menores de 5 anos e média da primeira contagem de CD4
para os últimos 4 anos. Dentre o ranking dos 100 municípios brasileiros (acima de 100.000
habitantes) com os maiores índices, 10 municípios são gaúchos sendo Viamão o 9º colocado.
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Figura 15: Série histórica da taxa de detecção geral HIV/AIDS, Viamão, 2008-2019.

Em relação a mortalidade relacionada ao HIV/Aids observamos que em 2020 tivemos
notificados 42 óbitos com causa básica relacionada ao HIV e Viamão figura entre os municípios
com as maiores taxas de mortalidade por HIV do país. Com o objetivo de trabalhar estratégias
de investigação, o Ministério da Saúde encaminhou em 15 de abril de 2021 o ofício circular nº
91/2021/SVS/MS mostrando Viamão com um coeficiente de mortalidade de 18/100.000 hab,
sendo o segundo maior entre os municípios com mais de 100.000 habitantes do país.
Outro dado que preocupa é a taxa de detecção em gestantes tendo em vista o risco
de transmissão vertical e a taxa de detecção em menores de 5 anos que é superior ao estado
também, conforme mostram as Figuras 16 e 17.

Figura 16: Taxa de detecção de gestantes infectadas com HIV, Viamão, 2008-2019.
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Figura 17: Taxa de detecção de HIV/AIDS em menores de 5 anos, Viamão, 2008-2019.

Importante destacar outros dados como a taxa de detecção entre jovens e o
diagnóstico tardio que são indicadores preocupantes pelos seus impactos em perpetuação de
um cenário epidemiológico desfavorável. Considerando-se que o diagnóstico e o tratamento
imediato são fundamentais para a redução das novas transmissões.
Figura 18: Taxa de detecção de HIV/AIDS em jovens entre 15 e 24 anos, Viamão, 2008-2019.

Dados do monitoramento clínico do HIV mostram que apenas 28,5% das pessoas
diagnosticadas em 2020 tiveram início oportuno de TARV. Em relação à adesão, 1541 pessoas
(72,8%) tiveram adesão suficiente, enquanto 577 (27,2%) estavam com adesão insuficiente ou
em perda de seguimento, isto considerando pessoas que estavam em seguimento no ano de
2020. Este dado é muito importante pois para que tenhamos um controle epidemiológico
necessitamos ter 90% de indetectabilidade de carga viral e o município foi signatário da Carta
de Paris onde comprometeu-se a atingir 90-90-90 em 2020, sendo assim ficamos longe das
metas previstas para o atingimento dos ODS.
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Dados produzidos em censo do serviço pelo projeto AHF (Aids Healthcare
Foundation) atualizados em 13/09/2021 mostraram que o serviço municipal tem 1580
usuários em acompanhamento ativo, 844 em abandono de tratamento. Entre os usuários
ativos, 278 são novos, ingressaram a partir de setembro de 2020 sendo 155 transferidos de
serviços da capital que estão contra-referenciando pacientes para o município.
A média de tempo entre o diagnóstico de HIV e início de TARV estava em 61 dias, o
que significa demanda reprimida e perda de oportunidade de tratamento considerando que
o protocolo do Ministério da Saúde indica tratamento logo a seguir do diagnóstico e considera
oportuno o tratamento iniciado em até 14 dias após o diagnóstico.
Além disto observa-se uma crescente incidência de sífilis em todas as suas formas o
que pode contribuir para o incremento de novos casos de HIV tendo em vista o modo de
transmissão comum.
Observa-se que o aumento dos casos de sífilis em gestante, no ano de 2020 a taxa de
detecção foi de 63,5/1000 nascidos vivos, sendo a maior taxa de detecção nos últimos 10 anos.
Figura 19: Casos e taxa de detecção (por 1000 nascidos vivos) de sífilis em gestantes, Viamão,
2010-2020.
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Entre 2011 e 2020 Viamão apresentou taxa de detecção de média de 20,9 casos
novos de sífilis em menores de 1 ano a cada 1000 nascidos vivos. Observa-se que no ano de
2020 houve aumento de importante na taxa de detecção, como pode ser observado na Figura
20.
Figura 20: Taxa de incidência de Sífilis Congênita em menores de um ano, Viamão, 2010-2019.
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Entre os anos de 2014 e 2015 os casos de sífilis adquirida triplicaram no município,
passando de 31 casos para 89 e em 2019 foram registrados 647 casos no município, como
pode-se observar na Figura 21.
Figura 21: Casos e taxa de detecção (por 100.000 habitantes) de sífilis adquirida por ano de
diagnóstico, Viamão, 2011-2020.
647
499

265

11
4,5

53
21,5

53
21,4

31
12,4

89
35,5

126
50

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Casos

163
64,4

2017

253,5

194,7

104,3

2018

2019

2020

Taxa de detecção

FONTE: MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.
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Com o intuito de responder a epidemia de HIV/Aids e outras ISTs o município tem no
âmbito do Programa de IST/HIV/Aids o Centro de Testagem e Aconselhamento, responsável
pelas ações de testagem, tanto locais quanto na rede de saúde e o ambulatório especializado
que realiza atendimentos às Pessoas Vivendo com HIV (PVH) adultos, crianças e gestantes,
bem como aos bebês expostos ao HIV.
As ações de testagem estão capilarizadas em todo o território, sendo realizadas em
todas as unidades de saúde municipais, sob matriciamento e monitoramento pelo CTA. O
município conta com testagem para HIV, sífilis e hepatites virais em todas as unidades de
saúde do município.
No ano de 2020 em razão dos contingenciamentos relacionados à pandemia houve
uma queda no número de testagem. A partir de setembro de 2021 a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) fará testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites. Abaixo apresentamos tabela
com os quantitativos de testagem rápida, cabe destacar que nestes últimos anos não
ocorreram ações extra-muros de testagem e que, além do teste rápido, são realizadas
testagens de HIV nos laboratórios conveniados da rede com a metodologia convencional.
No final de 2020 foi incorporado, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde,
Universidade do Vale do Rio dos Sinos e financiamento da Aids Healthcare Foundation (AHF)
do Brasil, um ambulatório de retenção e vinculação de pacientes, cujo objetivo é vincular
oportunamente as pessoas em cuidado com início imediato de TARV (terapia antirretroviral)
e buscar usuários em abandono vinculando e retendo os mesmos em cuidados. Esta ação visa
reduzir a mortalidade por HIV no município e qualificar a atenção, colaborando para a
implantação da linha de cuidado.
No ano de 2021 foram instituídos dois comitês: Comitê de Transmissão Vertical do
HIV, Sífilis e Hepatites Virais - Portaria 1202/2021 e Comitê de Investigação de Óbitos HIV/Aids
- Portaria 1203/2021. Espera-se com as análises feitas pelos comitês subsidiar ações para
redução da Transmissão Vertical, considerando como meta a sua eliminação, bem como a
implantação de mais ações que contribuam com a redução da mortalidade.
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Na perspectiva da Prevenção Combinado do HIV, além do atendimento aos
infectados, o município conta com atendimento de PEP (Profilaxia pós-exposição) já
consolidado no hospital de Viamão e iniciando na UPA a partir de setembro de 2021.
No âmbito do serviço especializado existe uma iniciativa de realização de PrEP
(Profilaxia Pré-exposição) para gestantes sorodiferentes realizada pela pediatra e ainda
necessitamos ampliar esta ação para outros segmentos populacionais mais vulneráveis e
populações-chave.
Também é necessário atuar na intersetorialidade, especialmente com a educação e
a assistência social. No sentido de fortalecimento dessa resposta também cabe destacar a
necessidade de implantação da Linha de cuidado, uma maior atenção à co-infecção TB/HIV
em especial com incremento do tratamento da ILTB (infecção latente por tuberculose).
A incidência de Tuberculose, em 2019 foi de 35,7 casos/100.000 habitantes, muito
próxima ao índice do estado do RS onde a incidência em 2019 35,8 casos/100.000 habitantes.

Figura 22: Coeficiente de incidência de casos novos de tuberculose de todos os tipos (100.000
habitantes), Viamão, 2014-2019.
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Além de avaliar as principais causas de adoecimento no município é necessário
identificar as principais causas de mortalidade. Considerando a série histórica de cinco anos
as doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de óbito no município, seguido de
Neoplasias, Causas externas, doenças do aparelho circulatório e algumas doenças parasitárias.
Na Tabela 5 é possível observar as causa de óbito segundo o capítulo da CID-10.
Tabela 5: Ocorrência de óbitos (números absolutos) por capitulo da CID-10, Viamão, 20142019.
Capítulo CID-10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
IX. Doenças do aparelho circulatório
478
431
495 443
405
436 2688 1º
II. Neoplasias (tumores)
318
331
327 391
375
366 2108 2º
XX.
Causas externas de morbidade e
232
274
295 222
255
211 1489 3º
mortalidade
X. Doenças do aparelho respiratório
243
209
306 232
155
195 1340 4º
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
123
122
122 137
108
157
769
5º
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
143
100
136 139
131
80
729
6º
IV.
Doenças endócrinas nutricionais e
70
82
97
88
127
138
602
7º
metabólicas
XI. Doenças do aparelho digestivo
73
64
85
79
80
79
460
8º
VI. Doenças do sistema nervoso
56
37
50
60
91
73
367
9º
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
50
43
57
52
54
46
302 10º
XVI. Algumas afec originadas no período
22
27
11
17
20
26
123 11º
perinatal
V. Transtornos mentais e comportamentais
8
11
20
19
27
20
105 12º
XVII.Malf cong deformid e anomalias
4
13
8
15
7
19
66
13º
cromossômicas
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
6
11
7
7
11
14
56
14º
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
3
11
8
4
7
8
41
15º
imunitár
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
8
4
4
6
10
7
39
16º
XV. Gravidez parto e puerpério
1
4
3
2
1
11
17º
FONTE: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Na Figura 23, apresentam-se as cinco principais causas de mortalidade na população
residente por grupo etário e capítulos da CID-10 (%) no município de Viamão em 2019.
Destaca-se na primeira posição entre as causas de mortalidade o Capitulo XX – Causas
externas, nas faixas etárias de 10 a 19 anos, 20 a 29 anos e 30 a 49 anos, os valores atingidos
foram 71,4%, 81,5% e 31,1% respectivamente. Ainda na faixa etária menores de 1 ano este
capitulo figurava na 5ª posição com 4,8% e na faixa etária dos 50 aos 59 anos na 3ª posição
com 9,7% das causas de óbito.
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Em menores de 1 ano, a mortalidade se concentrou no Capítulo XVI Algumas afecções
originadas no período perinatal com 58,5% e Capítulo XVII Malformações congênitas,
deformidades e anomalias cromossômicas com 31,7%, que juntas são responsáveis por 90,2%
da mortalidade proporcional da faixa etária.
Com relação ao Capítulo II Neoplasias e tumores, estes ocupam a 5ª posição da faixa
etária de 1 a 9 anos com 10% das causas, passando para 3ª posição na faixa dos 10 aos 19
anos com 7,1%, 20 a 29 anos (1,5%), 30 a 49 anos 3ª posição (15,3%), na faixa etária dos 50 a
59 anos ocupa a primeira posição com 29,1%, 60 a 79 anos (24,7%) e na faixa etária dos 80
anos e mais é causa de mortalidade em 13,4% dos óbitos.
Doenças do aparelho circulatório (capítulo IX) aparecem como 4ª causa de
mortalidade proporcional na faixa etária de 30 a 49 anos (8,6%), passando para segunda
posição na faixa etária dos 50 aos 59 anos (21,8%), e primeira posição nas faixas etárias dos
60 aos 79 anos e a partir dos 80 anos com 27,8% e 29,3% respectivamente.
O capítulo X Doenças do aparelho respiratório, ocupam a 4ª posição em menores de
1 ano (4,8%), 4ª posição na faixa etária dos 20 aos 29 anos (3%), subindo para 3ª posição dos
60 a 79 anos (11,7%) e para 2ª posição na faixa etária dos 80 anos e mais com 15,8%.
Destaca-se o Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias, presente entre as
cinco principais causas de óbito em todas as faixas etárias. Neste capítulo estão dispostas as
doenças como a Doença do Vírus da Imunodeficiência Humana, Hepatites, Sífilis, Tuberculose
entre outros e sua ocorrência se distribuiu na faixa etária dos menores de 1 ano ocupou a 3ª
posição com 4,8%, de 1 a 9 anos a 4ª posição com 10%, 10 a 19 anos a 2ª posição com 7,1%,
20 a 29 anos a 3ª posição com 4,6%, 30 a 49 anos a 2ª posição com 18,3%, dos 50 a 59 anos a
4ª posição com 8,5%, dos 60 aos 79 anos e a partir dos 80 anos ocupa a 5ª posição com 6,1%
e 8,7% respectivamente.
Por fim, aparece o Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas na
quinta posição com 3,5% na faixa dos 10 aos 19 anos e na faixa dos 50 aos 59 anos com 6%,
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na faixa de 60 a 79 anos na 4ª posição com 8,5% e a partir dos 80 anos ocupa a 4ª colocação
com 9,3%.
Figura 23: Cinco principais causas de mortalidade da população residente, por grupo etário e
capítulo CID-10 (%), Viamão, 2019.
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A taxa de Mortalidade Infantil reflete as condições de desenvolvimento
socioeconômico e da infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos
disponíveis para atenção à saúde materna e infantil. Expressa um conjunto de causas de
morte, cuja composição é diferenciada entre os subgrupos de idade (neonatal precoce,
neonatal tardia e pós-neonatal). A Figura 24 apresenta o acompanhamento dos óbitos em
menores de 1 ano no período de 5 anos, observa-se que os números oscilam ano a ano, sem
uma estabilização.

Figura 24: Mortalidade Infantil (nº absolutos), Viamão, 2014-2019.
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FONTE: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

A Figura 25, apresenta a taxa de mortalidade infantil por 1000 nascidos vivos. A
redução da mortalidade infantil requer ações de qualificação do pré-natal e estratégias que
garantam o parto e o nascimento em serviços com infraestrutura adequada e recursos
humanos qualificados.
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Figura 25: Taxa de mortalidade infantil, Viamão, 2014-2019.

FONTE: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
A razão de mortalidade é o principal indicador para avaliar a qualidade da assistência
às mulheres durante o parto e nascimento. No ano de 2016 registramos a maior razão de
mortalidade e apesar da não linearidade dos dados a partir de 2016 observamos a queda dos
números.
Tabela 6: Número de óbitos maternos, nascimentos e razão de mortalidade materna, Viamão, 20142019.
Ano do Óbito Óbitos maternos Nascimentos Razão por 100.000
2014
1
3435
29,11
2015
2
3489
57,32
2016
3
3363
89,2
2017
2
3137
63,75
2018
0
3038
0
2019
1
2739
36,5
Fonte: SIM; SINASC/DATASUS.

4.1 Pandemia de COVID-19
Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em
animais ou humanos. Nos humanos existem vários coronavírus conhecidos que causam
infecções respiratórias. Estes coronavírus variam da constipação comum a doenças mais
graves, como a síndrome respiratória aguda grave (Severe Acute Respiratory Syndrome,

54

SARS), a síndrome respiratória do Médio Oriente (Middle East Respiratory Syndrome, MERS)
e a COVID-19. (4)
A COVID-19 foi identificada em Wuhan, China, em dezembro de 2019. A COVID-19 é
causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2).
Para doenças respiratórias, os casos leves são chamados, no Brasil, de síndrome
gripal (SG) e correspondem aos casos de influenza-like illness (ILI). Tanto no Brasil quanto no
resto do mundo, são considerados casos de SG/ILI pacientes que buscaram atendimento
ambulatorial com sintomas de febre e tosse (ou dor de garganta), tipicamente. Já os casos
graves, aqueles que necessitam hospitalização, no Brasil, são classificados como síndrome
respiratória aguda grave (SRAG). Assim como os coronavírus, os vírus Influenza, vírus sincicial
respiratório (VSR), adenovírus, dentre vários outros, também podem levar à SRAG/SARI,
inclusive o novo coronavírus SARS-CoV-2, cuja manifestação classificamos como COVID-19.
Como no caso da vigilância de SG para casos leves de vírus respiratórios, o uso da
vigilância de SRAG para monitoramento, alerta de situação, tomada de decisão para
enfrentamento de surtos de doenças respiratórias, e classificação de temporadas sazonais não
é uma prática somente brasileira, mas uma prática mundial. A definição de casos de SRAG no
Brasil segue o padrão internacional que inclui a combinação de diversos fatores, sendo eles:
(I) presença de febre, (II) tosse ou dor de garganta, (III) sinal de dificuldade respiratória, e (IV)
necessidade de hospitalização ou indivíduo que veio a óbito tendo apresentado os sintomas
I, II e III sem ter outra causa definida para o óbito. (5)
A COVID-19 é principalmente transmitida de pessoa para pessoa através de gotículas
respiratórias. Estas gotículas são libertadas quando alguém com COVID-19 espirra, tosse ou
fala. As gotículas infecciosas podem pousar na boca ou no nariz de pessoas que estão próximas
ou podem ser inaladas para os pulmões. É recomendada uma distância física de pelo menos 1
metro entre pessoas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar infecções,
enquanto o CDC recomenda manter uma distância física de pelo menos 1,8 metros entre
pessoas. As gotículas respiratórias podem ficar nas mãos, objetos ou superfícies em torno da
pessoa quando tosse ou fala, e as pessoas podem então ficar infectadas com COVID-19 de
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tocar nas mãos, objetos ou superfícies com gotículas e depois tocar nos seus olhos, ou nos
olhos, ou nos olhos.
Dados recentes sugerem que pode haver transmissão da COVID-19 através de
gotículas dos doentes com sintomas ligeiros ou de pessoas que não se sentem doentes. Os
dados atuais não sustentam a transmissão por via aérea de longo alcance do SARS-CoV-2,
como ocorre com o sarampo ou a tuberculose. A inalação de curto alcance pelas vias
respiratórias é uma possibilidade para a COVID-19, tal como acontece com muitos agentes
patogénicos respiratórios. No entanto, isto não pode ser facilmente distinguido da
transmissão por “gotículas” com base nos padrões epidemiológicos. A transmissão de curto
alcance é uma possibilidade, especialmente em enfermarias e espaços ventilados
inadequadamente. Determinados procedimentos em instalações de saúde podem gerar
aerossóis finos e devem ser evitados sempre que possível.
Foi comunicada uma vasta gama de sintomas para a COVID-19. Estes incluem:


Febre ou calafrios



Tosse



Falta de ar ou dificuldade em respirar



Fadiga



Dor de cabeça



Congestão nasal ou corrimento nasal



Dores musculares ou no corpo



Dor de garganta



Nova perda de olfato ou paladar



Náuseas ou vómitos



Diarreia
O período de incubação calculado é entre 2 e 14 dias com uma mediana de 5 dias. É

importante notar que algumas pessoas ficam infectadas e não desenvolvem quaisquer
sintomas ou nem se sentem doentes.
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Conforme a situação epidemiológica do município de Viamão, desde a primeira
notificação de suspeito de Covid, foram confirmados 13.713 casos, com 749 óbitos. (Dados
até 22/09/2021). A população de Viamão está estimada em 255.224 habitantes, e apresenta
uma incidência de 5372,9/100 mil habitantes, e uma mortalidade de 293,5/100 mil habitantes.
O município de Viamão pertence a Região 10, no sistema de monitoramento
implantado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dos 3As (Aviso, Alerta e Ação). O
Sistema 3As de Monitoramento utiliza dados epidemiológicos e de acompanhamento do
sistema de saúde para subsidiar o processo de tomada de decisão dos gestores. Esse sistema
de monitoramento utiliza três indicadores de decisão, os “3 As”: Aviso, Alerta e Ação.
Nesse contexto de avaliação dos dados, a região é a primeira do Estado em número
de casos, incidência e mortalidade conforme dados abaixo:


Casos confirmados: 247.295 - Incidência por 100 mil habitantes: 10437,9;



Óbitos: 8494 - Mortalidade por 100 mil habitantes: 358,5. (2)

O impacto da pandemia nos trabalhadores da saúde, em geral, foi e está sendo
desgastante. O adoecimento da população, como um todo, demandou imensa energia e
dedicação das equipes, jornadas de trabalho prolongadas, a insegurança em relação às
condições de trabalho e a perda de colegas e familiares. A Figura 26 apresenta a série histórica
de testes positivos para COVID-19 no ano de 2020 de acordo com a realização de exames de
PCR no município.
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Figura 26: Número de casos de Covid notificados, segundo exame PCR realizado – janeiro a
dezembro de 2020.

Fonte: Gal (gal.riograndedosul.sus.gov.br) 22/09/2021. / DVS Vig. Epidemiológica Viamão 22/9/2021.

Na Figura 27 podemos observar o avanço da pandemia e ampliação da testagem no município.
Figura 27: Número de casos de Covid notificados, segundo exame PCR realizado – janeiro a
setembro
de
2021.

Fonte: Gal (gal.riograndedosul.sus.gov.br) 22/09/2021. / DVS Vig. Epidemiológica Viamão 22/9/2021.
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A Figura 28 apresenta o acompanhamento da pandemia de COVID-19 no ano de 2021
de acordo com a semana epidemiológica (SE), observa-se que entre a SE 09 e 12 foi o período
mais crítico da pandemia, sendo a SE 10 o pico da pandemia no município com 878 casos
positivos.

Figura 28: Número de casos de Covid notificados, segundo resultado de PCR, por Semana
Epidemiológica - 2021

Fonte: Gal (gal.riograndedosul.sus.gov.br) 06/12/2021. / DVS Vig. Epidemiológica Viamão 06/12/2021.

O monitoramento da pandemia durante o ano de 2021 se deu por região de saúde.
Na Figura 29 apresentamos o acompanhamento dos casos nos meses de março onde deu-se
o pico da pandemia e a partir de abril, mês a mês o achatamento dos casos. Na região do
centro destacamos como ação mais significativa a reabertura da Unidade do Centro para
atender exclusivamente demandas de COVID, além do centro a outra unidade de referência
COVID foi a Unidade de Saúde Vila Elsa.
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Figura 29: Número de casos e taxa de positivos, segundo Região Notificadora, Região Centro,
Viamão, 2021.

Fonte: Atenção Básica de Viamão / GAL / DVS Vig. Epidemiológica – 22/09/2021.

Na Figura 30 apresentamos a distribuição dos casos na região da Viamópolis, na
região as unidades de referência foram Unidade São Lucas, São Tomé e Esmeralda.
Figura 30: Número de casos e taxa de positivos, segundo Região Notificadora, Região
Viamópolis, Viamão, 2021.

Fonte: Atenção Básica de Viamão / GAL / DVS Vig. Epidemiológica – 22/09/2021.
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Na Figura 31 observa-se a distribuição dos casos na Região da Santa Isabel, na região
havia duas unidades de referência COVID, a Unidade Santa Isabel e a Augusta Meneguine.
Figura 31: Número de casos e taxa de positivos, segundo Região Notificadora, Santa Isabel,
Viamão, 2021.

Fonte: Atenção Básica de Viamão / GAL / DVS Vig. Epidemiológica – 22/09/2021.

Na Figura 32 observa-se a distribuição dos casos na região rural Águas Claras e Itapuã,
nestas regiões havia duas unidades de referência, a unidade de Águas Claras e a Itapuã.
Figura 32: Número de casos e taxa de positivos, segundo Região Notificadora – Viamão, 2021.

Fonte: Atenção Básica de Viamão / GAL / DVS Vig. Epidemiológica – 22/09/2021.
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Com relação às coberturas vacinais destacamos algumas informações importantes:

Em crianças o que mais chama a atenção observando os dados, é a QUEDA DA
COBERTURA VACINAL de rotina, em alguns imunizantes, como a BCG, Febre Amarela, Hepatite
e outras. Desde 2017, o país vem apresentando queda de sua cobertura vacinal, sendo
estudado e citado por várias Instituições, como preocupante.
Até chegar aos cidadãos, as vacinas passam por um rigoroso processo de produção,
começando com estudos e pesquisas, passando por inúmeros testes até ser validada e
disponibilizada nos postos de saúde. Esse esforço também passa pelos gestores da saúde,
responsáveis pela distribuição dos imunizantes e pela preparação dos profissionais de saúde
para a aplicação da vacina. Apesar dos números inegáveis que demonstram a eficácia e
importância da vacina, cresce o número de pessoas que se recusam a vacinar seus filhos,
fomentando um movimento perigoso que pode trazer de volta doenças como o sarampo e a
poliomielite.
No Brasil, a redução das coberturas vacinais ultrapassa o contexto da pandemia e
pode ser notada nos números dos últimos cinco anos. Em 2015, a BCG – considerada uma das
vacinas mais importantes por prevenir formas graves de tuberculose – aplicada em crianças
de zero a menores de cinco anos, teve uma taxa de imunização de 105,08%. Mas, em 2020, a
procura pela vacina caiu para 73,78%.
Abaixo apresentamos as coberturas vacinais em Viamão de 2018 a 2020.

VACINAS

2018

2019

2020

BCG

35,68%

59,23

14,38

DTP- 1º REF

28,01%

20,18

31,21

DTP- 4 ANOS

32,22%

20,74

21,41

FA-< 1 ANO

15,14%

33,47

18,11

HEPATITE A

17,93%

56,58

32,01

HEPATITE B < 1 ANO

30,57%

57,95

26,11

HEPATITE B< 30 DIAS

0,68%

3,22

0,73
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MENINGOCÓCICA < 1 ANO

38,86%

56,68

35,16

MENINGOCÓCICA > 1 ANO

37, 26%

67,20

35,13

PENTAVALENTE< 1 ANO

30,57%

57,95

26,11

PNEUMOCÓCICA > 1 ANO

41,33%

57,06

34,08

PNEUMOCÓCICA < 1 ANO

41,63%

72,90

38,48

POLIOMIELITE < 1 ANO/VIP

38,92%

66,37

32,74

POLIOMIELITE - 1º REF//VOP

30,57%

43,35

27,83

POLIOMIELITE - 2º REF//VOP

27,09 %

38,89

21,09

ROTAVÍRUS

38,66%

67,23

33,73

TETRA VIRAL 15 MESES

31,67%

47,63

30,25

TRÍPLICE VIRAL- 1 ANO

35,77 %

60,09 %

33,95

VARICELA

32,08

50,56

30,38

DTPA

3,41

41,72

13,39

O problema das baixas coberturas vacinais dados imunizantes de rotina, podem ser
provenientes pelo menos neste último ano, da pandemia de Covid; porém, como vêm sendo
observado, em anos anteriores já havíamos observado essa queda, o que pode estar associado
aos grandes números de pessoas que concordam com o movimento anti-vacinas, e que se faz
necessário intensificação das campanhas de vacinação em todo o ambiente nacional, o
combate às Fake News, e o incentivo à procura de informações técnicas em sites e publicações
confiáveis, de forma oficial, do Ministério da Saúde ou de órgãos de referência.
Campanha de vacinação da Influenza foi operacionalizada em meio a campanha de
vacinação contra covid, importante em relação a estes dados, é citar que até meados de
outubro, foi priorizada a imunização dos grupos prioritários, respeitando o intervalo de 14 dias
entre as doses da Covid e a de Influenza. Com a liberação do MS para que as doses Covid e
Influenza fossem administradas concomitantes (Nota Técnica 1203/2021 – MS) veio logo em
seguida, a aprovação para que fossem digitadas as doses como Campanha de Vacinação,
aumentando assim, a cobertura vacinal, que estava entre 70 e 75% no máximo, Na Tabela 7
apresenta-se a série histórica da cobertura vacinal.
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Tabela 7: Cobertura vacinal influenza, Viamão, 2018-2021.
COBERTURA VACINAL GRUPOS 2018
2019
2020
2021
PRIORITÁRIOS
(Crianças, 86,41%
91,54% 105,69% 96,5%
gestantes, puérperas, idosos,
povos indígenas, trabalhadores
de saúde)
Fonte:https://infoms.saude.gov.br/extensions/Influenza_2021/Influenza_2021.html

Campanha de Vacinação contra COVID-19 avançou de forma rápida no município,
alcançando todas as faixas etárias de maiores de 18 anos com primeira dose ainda em agosto,
na sequência avançando para imunização dos adolescentes e mais recentemente com a dose
de reforço para todas as faixas etárias.

Tabela 8: Percentual de vacinados por faixa etária-2021.
Idade

Meta

80 anos +
75 a 79 anos
74 a 70 anos
65 a 69 anos
64 a 60 anos
50 a 59 anos
40 a 49 anos
30 a 39 anos
18 a 29 anos
12 a 17 anos
Total

5215
4667
7382
10125
12711
30387
33667
37205
42089
19979
203427

Faixas de Idade Idoso Viamão
%
Dose 1
4733
4059
6880
9869
12547
24732
26951
27499
44439
18277
194434

90,76%
86,97%
93,20%
97,47%
98,71%
81,39%
80,05%
73,91%
105,58%
91,48%
95,58%

Dose 2

%

4056
3524
6903
9381
12353
23316
25444
21984
31009
7719
154449

85,70%
86,82%
100,33%
95,06%
98,45%
94,27%
94,41%
79,94%
69,78%
42,23%
79,44%

Todas as Unidades de Saúde do município possuem salas habilitadas para realizar a
vacinação Covid. Está sendo realizada, pelo Programa de Imunizações, em conjunto com a
Atenção Básica, busca ativa para captar as pessoas que não realizaram a segunda dose do
imunizante, conforme registro no Sistema de Informação de Vacinação, além da imunização
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com reforço ( 3ª dose para a Coronavac, Pfizer e AstraZeneca ) para a população, conforme
calendário do MS e municipal, e a disponibilidade de doses.
O desafio com relação às imunizações é qualificar os registros vacinais e ampliar as
coberturas.
5. REDES DE ATENÇÃO E LINHAS DE CUIDADO
Neste capítulo apresentaremos as Redes de Atenção à Saúde (RAS) e como elas se
organizam no município de Viamão.
As RAS organizam-se por meio de pontos de atenção à saúde, ou seja, locais onde são
ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção
secundária e terciária. Nas RAS o centro de comunicação é a Atenção Primária à Saúde (APS),
sendo esta ordenadora do cuidado.
A estrutura operacional das RAS expressa alguns componentes principais: centro de
comunicação (Atenção Primária à Saúde); pontos de atenção (secundária e terciária); sistemas
de apoio (diagnóstico e terapêutico, de assistência farmacêutica, de telemedicina e de
informação em saúde); sistemas logísticos (registro eletrônico em saúde, prontuário clínico,
sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de transporte em saúde); e sistema de
governança (da rede de atenção à saúde)(6).
A Rede de serviços do município é composta por: 19 Unidades de Saúde (US), 1
Unidade de Saúde Digital, 1 Centro de Especialidades, 2 Centros de Atenção Psicossocial
adulto Tipo II, 1 Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS i), 1 Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), 1 Hospital Geral (Contratualizado SES), 1 UPA 24h.
5.1 Atenção Primária a Saúde
A Atenção Primária de Viamão é composta por 19 Unidades de Saúde distribuídas em
5 regiões. Em cada uma das regiões uma US é referência no território e o desafio é que ela
seja composta por uma equipe ampliada e possa dar suporte para a região tendo alguns
especialistas e cuidados complementares.
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Tabela 9: Distribuição das unidades de saúde nas regiões de saúde do município de Viamão.
Região
Unidade de Saúde
Capão da Porteira
Águas Claras
Águas Claras
Itapuã
Itapuã
Estalagem
Krahe
Centro
Vila Elsa
Policlínica Central
Orieta
São Lucas
Viamópolis
São Tomé
Planalto
Esmeralda
Lomba do Sabão
Luciana
Santa Isabel
Santa Isabel
Monte Alegre
Cecilia
Augusta Marina
Augusta Meneguine
Importante destacar que além das Unidades de Saúde o município conta com um
ônibus de atendimento médico-odontológico que atende às comunidades localizadas em
vazios assistências, até 2020 o ônibus atendia 7 comunidades (Castelinho, Passo dos Negros,
Espigão, Jardim Cocão, Canta Galo, Universal, Capororoca) atuando de segunda a quinta-feira,
no ano de 2021 a Secretaria Municipal de Saúde modernizou o serviço trocando o ônibus e
implantando acessibilidade na nova unidade e passou a atender de segunda a sexta-feira
acrescentando ao roteiro a comunidade da Vida Nova.
Seguindo as recomendações da Política Nacional da Atenção Básica o modelo de
atenção prioritário adotado por esta gestão é a Saúde da Família, sendo está a estratégia
prioritária para consolidação da Atenção Primária no município. Equipe de Saúde da Família
(eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no
país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão,
qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo
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de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (7).
Cada eSF é composta minimamente por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar e/ou
técnico de enfermagem e 2 agentes comunitário de saúde (ACS), podendo variar para mais
profissionais de acordo com o perfil de cada população. Na Figura 33 observa-se que a partir
de 2014 a implantação e ampliação das eSF vinha crescendo de maneira gradual, quando em
2019 o número de equipes reduz 50% e em 2020 zera. Em 2021 com a troca da gestão
municipal se retoma a implantação das equipes e passamos de zero equipes em janeiro para
32 equipes em agosto de 2021.

Figura 33: Série histórica de implantação de equipes de Saúde da Família e cobertura (%) de
ESF na população, Viamão, 2014-2021.
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Fonte: e-gestor/MS.

No contexto da Atenção Primária e na consolidação das eSF o profissional chave e
que desempenha papel de mediador entre os saberes técnicos e populares, entre equipe de
saúde e comunidade é o Agente Comunitário de Saúde (ACS). Ao mesmo tempo que faz parte
da equipe de saúde, também faz parte da comunidade, ao mesmo tempo que seu exercício é
para comunidade, é também da comunidade, ao mesmo tempo que se alimenta de saberes
técnico-científicos, também está embebido da cultura local de saúde.(8)
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Uma das potencialidades inerentes ao trabalho do ACS está na possibilidade de
superação da dicotomia existente entre os saberes técnicos e os saberes da população, em
direção a construção de discursos que promovam compreensões e vivências ampliadas do
conceito de saúde. Dessa forma, ele se destaca como agenciador de ações e práticas
emancipadoras em saúde.(9)
Os Agentes Comunitários de Saúde possuem papel de destaque enquanto
profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família e na Atenção Primária à Saúde, no
que compete à promoção, prevenção e controle de agravos. A Figura 34 apresenta a
distribuição dos ACS no município ao longo dos anos e podemos observar que o ano com
maior número de profissionais foi 2016 e o ano com menor número de profissionais foi 2020.
Figura 34: Quantitativo de ACS ao ano, Viamão, 2014-2021.
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No que se refere à Saúde Bucal na Atenção Primária está sendo estruturada para
fazer parte das Equipes de Saúde da Família. Atualmente são 17 unidades de saúde, além da
unidade móvel médico-odontológica e da unidade móvel odonto que contam com
atendimento odontológico básico de forma fragmentada. Ao todo compõem a rede de saúde
27 odontólogos. O desafio além da atenção básica em odontologia e compor equipes de saúde
bucal é fortalecer as ações preventivas que vêm sendo desenvolvidas em conjunto com a
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Secretaria de Educação no âmbito do Programa Saúde na Escola com foco na prevenção
trabalhando com escovação supervisionada e atendimento dos escolares.

5.2 Atenção Ambulatorial – Especializada
Os serviços especializados ambulatoriais estão inseridos na rede de saúde em caráter
complementar à APS, proporcionando ao usuário a continuidade do tratamento e apoio
diagnóstico e/ ou assistência, com tecnologia compatível à sua capacidade. É premissa básica
que estejam integrados à rede de atenção e ainda inseridos em linhas de cuidado de modo
que ampliem a capacidade resolutiva da APS.
Tendo em vista que o município de Viamão está na Gestão Plena da Atenção Básica,
que as formas de acesso dos atendimentos especializados ocorrem através da solicitação via
sistema informatizado Gercon. No qual, a solicitação passa por um processo regulatório que
autoriza a marcação, conforme disponibilidades de vagas.
A principal referência é o município de Porto Alegre, diante disso o município não
possui governabilidade sobre o quantitativo de vagas disponibilizadas. A SMS através de seus
recursos próprios, disponibiliza alguns atendimentos especializados que seriam de
competência da SES, mas que complementam e agilizam os atendimentos dentro do próprio
município, a fim de não deixar a população desassistida.
Em 2015 a SES implantou um novo sistema de regulação Estadual – Gercon, neste
sistema todos os médicos tem acesso ao sistema e durante a consulta mesmo, já inserem a
solicitação do especialista, nele os pedidos são regulados e solicitados reavaliações clínicas de
cada paciente
Para solicitações no sistema de regulação Estadual – Gercon é exigido uma série de
informações sobre o paciente, conforme o protocolo de cada especialidade. Cada solicitação
é analisada por um médico regulador da SES e o pedido é autorizado ou não para marcação.
Quando os pedidos não se enquadram nos protocolos de regulação, são encaminhados para
o Telessaúde, que fazem apoio aos profissionais da atenção primária à saúde no SUS com o
69

objetivo de fortalecer, orientar a Atenção Primária em Saúde (APS) e avaliar a necessidade de
encaminhamento.
A Tabela 10 a seguir, demonstra o elenco de especialidades disponibilizadas através
do Sistema Gercon, o qual é gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde que regula os
acessos de consulta ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos, bem como todos os exames,
interconsultas e procedimentos dentro da linha de cuidados da especialidade.
Tabela 10: Especialidades ofertadas pela SES via Gercon.
Especialidades disponibilizadas pela SES
Adolescência
Andrologia
Oncologia
Geriatria
Ginecologia
Hematologia
Imunologia
Reabilitação
Medicina Interna
Nefrologia
Neurologia
Oftalmologia
Ortopedia
Fonte: DCAA/SMS.

Cardiologia
Cirurgia Odontopediatrica Com Anestesia Geral
Cirurgia Bucomaxilo Facial
Cirurgia Cardíaca
Cirurgia Do Aparelho Digestivo
Cirurgia Geral
Cirurgia Obesidade
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Cirurgia Vascular
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia

Dermatologia
Endocrinologia
Estomatologia
Gastroenterologia
Genética
Pré Natal Alto Risco
Proctologia
Psiquiatria
Reumatologia
Tratamento Da Dor
Urologia
Ginecologia

A Secretaria Estadual de Saúde criou protocolos de acesso para diversas
especialidades, com a finalidade de regular a distribuição de cotas. Com base nestes
protocolos o município de Viamão utiliza de diversas formas para fazer o envio de solicitações:
exames e consultas pelo SISREG, Planilhas por e-mail, Ofícios enviados para 1ª CRS e consultas
via sistema de regulação estadual – Gercon que segue protocolos de regulação do Telessaúde.
A partir deste modelo de gestão é de responsabilidade do Estado em ofertar as vagas
e gerenciar os contratos. Na Tabela 11 apresentamos a relação de especialidades
contratualizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).
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Tabela 11: Especialidades contratualizadas com prestador contratualizado pela SES, 2021.
Serviço

Regulação

Forma contratante

Oftalmologia

SISREGIII

SES

Traumatologia

SISREGIII

SES

Ginecologia geral

SISREGIII

SES

Tomografia sem contraste

SISREGIII

SES

Tomografia com contraste

Ofício 2ª CRS

SES

Endoscopia

SISREGIII

SES

Audiometria

Planilha SISREGIII

SES

Ecocardiograma

Planilha SISREGIII

SES

Cintilografia ossea

Planilha SISREGIII

SES

Cintilografia renal

Planilha SISREGIII

SES

Cintilografia miocardio

Planilha SISREGIII

SES

Cateterismo

Planilha SISREGIII

SES

Colonoscopia

Planilha SISREGIII

SES

Densitometria óssea

Oficio 2ª CRS

SES

Eletroencefalograma

Planilha SISREGIII

SES

Holter 24horas

Planilha SISREGIII

SES

Teste ergométrico

Planilha SISREGIII

SES

Ressonância magnética

Oficio 2ª CRS

SES

Fonte: SMS/DCAA.

Nos últimos anos houve uma ampliação dos serviços de Atenção Básica, com
implantação de equipes de Estratégia da Saúde da Família, bem como aumento da oferta de
serviços de urgência e emergência através do Instituto de Cardiologia – Hospital de Viamão,
UPA 24hs e do SAMU. Implicando no aumento de encaminhamentos para os atendimentos de
média e alta complexidade.

Entretanto, a contratualização para atendimentos especializados é realizada pelo
Estado através de chamamento público dos prestadores de serviço SUS, atualmente por parte
do Estado há uma contratualização com prestadores para o município de Viamão de: três
clínicas de Fisioterapia, quatro laboratórios de análises clínicas e uma clínica de exame de
imagem.
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A fim de melhorar o serviço, o município de Viamão inaugurou no ano de 2016, o
Centro de Especialidades que possui atualmente as especialidades de Ginecologia e
Obstetrícia, Psiquiatria, Pediatria, Neuropediatria, Fonoaudiologia, Nutrição, exames de
Ultrassonografia e Radiografia.
Devido à grande demanda reprimida para várias especialidades geradas pela
paralisação das agendas eletivas em decorrência da pandemia de COVID-19, principalmente
oftalmologia e exames de ultrassonografia, no ano de 2021 o município comprou exames de
ultrassonografia e realizou chamamento público de Pessoa Jurídica para prestar serviços
médicos na área de oftalmologia, a projeção é que no primeiro semestre de 2022 não se tenha
mais demanda reprimida para essas especialidades.
Em janeiro de 2021 as especialidades disponíveis no Centro de Especialidades
municipal estavam com demanda represada de um ano de pandemia, após avaliação das
prioridades foram contratados um pediatra e um neuropediatra, além da reorganização das
agendas dos profissionais já atuantes no município permitiu a redução da fila de espera nas
especialidades de ginecologia, psiquiatria, fonoaudiologia e neurologia adulto e permitiu zerar
as filas de espera de pediatria, obstetrícia e neuropediatria.
Na Tabela 12 apresentam-se as 12 especialidades ofertadas pela SMS, bem como o
quantitativo de profissionais, local de atendimento e fila de espera.
Tabela 12: Relação de especialidades médicas e exames ofertados pela SMS, Viamão, 2021.
Serviço

Regulação

Nº de profissionais

Local de atendimento

Ginecologia

Viamão Saúde

6

Centro de especialidades e UR Lomba do
Sabão

Obstetrícia

Viamão Saúde

6

Centro de Especialidades

Urologia

Viamão Saúde

1

US Santa Isabel

Pediatria

Viamão Saúde

5

Centro de especialidades, US Santa Isabel,
UR Lomba do Sabão

Neurologia Infantil

Viamão Saúde

2

Psiquiatria

Viamão Saúde

1

Centro de especialidades e UR Lomba do
Sabão

Psicologia infantil

Viamão Saúde

2

Centro de especialidades

Centro de especialidades
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Fonoaudiologia

Viamão Saúde

2

Centro de especialidades

Nutrição

Viamão Saúde

4

Centro de especialidades e SAE/CTA

Cirurgia
ambulatorial

Viamão Saúde

1

UR Lomba do sabão

Radiografia

Viamão Saúde

-

Centro de especialidades e UPA

Ultrassonografia

Viamão Saúde

3

Centro de especialidades

Colposcopia

Viamão Saúde

1

Centro de especialidades

Fonte: DCAA/SMS.

O objetivo de assumir a gestão dos exames laboratoriais em 2021, teve que ser
adiada, pois a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a 1ª CRS a revisão do teto financeiro de
exames para aí então assumir a gestão deste bloco. Além dos exames laboratoriais a SMS
busca assumir a gestão dos atendimentos fisioterápicos, para melhorar a forma de
gerenciamento dos contratos, otimização de vagas e maior agilidade nos processos de
contratação, renovação e alteração de cláusulas contratuais. Sendo assim o município terá
maior governabilidade sobre os seus prestadores, em especialidades que dão suporte para a
linha de cuidados da atenção primária.

5.3 Atenção Hospitalar
O Município conta com dois hospitais cadastrados no CNES, sendo um deles
psiquiátrico com modelo asilar e não atende a demanda da população do município. O outro,
Instituto de Cardiologia Hospital Viamão, possui 150 leitos e no ano de 2012 contratualizou
com a Secretaria Estadual de Saúde para ampliar a oferta de serviços à população de Viamão.
Se considerarmos a recomendação do Ministério da Saúde que estima 2 leitos hospitalares
para cada 1.000 habitantes, existe déficit de 350 de leitos no município.
O Hospital de Viamão possui emergência 24h com atendimento de urgência e
emergência nas especialidades clínica médica, pediatria, cirurgia geral, traumatologia e
neurocirurgia, sendo referência nesses atendimentos também para os municípios de Alvorada
e Cachoeirinha. Além da emergência o hospital também é referência para os atendimentos e
cirurgias de oftalmologia, cirurgias de média complexidade de traumatologia, cirurgia geral.
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Com relação aos ambulatórios o hospital oferta pela central de regulação estadual consultas
ambulatoriais nas especialidades: oftalmologia, neurologia, traumatologia e cirurgia geral.
No ano de 2021 a gestão municipal ingressou com projeto de desapropriação de uma
área no entorno do hospital com objetivo de construir no novo bloco para atendimentos e
internação junto ao Instituto de Cardiologia Hospital Viamão, quando concretizado, diminuirá
significativamente a dependência da população de Viamão dos serviços hospitalares de Porto
Alegre e demais cidades da região metropolitana.

5.4 Rede de Urgência e Emergência – RUE
A rede de urgência é composta pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU), pela UPA 24 horas e pelas portas abertas da emergência 24h do Hospital de Viamão.
O Serviço de Atendimento Pré-hospitalar Móvel - APH deste município, teve início
em janeiro de 2006, conta com 2 ambulâncias de atendimento básico, composta por técnicos
de enfermagem e condutores, supervisionados pelo Enfermeiro Responsável Técnico,
atuando em regime de plantões de 12 horas por equipe, sendo duas equipes por dia, dentro
das 24 horas. As contratações são realizadas mediante concurso público.
Desde sua implantação, o serviço de atendimento móvel de urgência atende uma
média de 4800 pessoas/ano como pode-se observar na Figura 35 em situações excepcionais
o serviço conta como apoio das ambulâncias municipais, que realizam o transporte de
pacientes eletivos com debilitações e/ou transportes intra e inter-municipal.
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2017
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2019

2020

4140

4800

2016

5040

4910

2015

4770

4830

2014

5200

4920

Figura 35: Série histórica dos atendimentos na Unidade de Suporte Básico (USB-SAMU),
Viamão, 2014-2021.

2021

Fonte: SIA/SUS/MS.

A Unidade de Pronto Atendimento 24h - UPA 24h, está em funcionamento no
município desde 19 de dezembro de 2015, desde este dia os serviços são ininterruptos,
conforme a adesão da população se realizou ajustes e melhorias no quadro de recursos
humanos, implantação de fluxos, criação de protocolos, assim como todos os ajustes
necessários para respeitar as exigências estabelecidas pelas Portarias e Resoluções do
Ministério da Saúde.
Com base na série histórica dos atendimentos no ano de 2020 a UPA realizou ao todo
65.854 atendimentos, sendo a média de atendimentos mensais de 5.487 atendimentos. No
ano de 2021, observamos queda no número de atendimentos no mês de março que com o
pico da pandemia de COVID-19 foram organizadas 9 unidades de referência para atendimento
de sintomáticos, logo após, a partir do mês de maio com a reorganização dos fluxos de
atendimento na UPA já podemos observar a ampliação no número de atendimentos,
conforme pode ser observado na Figura 36.

75

5872

7590
6255

7491
5771

6608
5021

5136

6783

4375
5140

5147
3962

3959
4520

5152

2021
6564

2020
6503
4263

6239
5323
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Figura 36: Distribuição dos atendimentos mês a mês na UPA 24h, Viamão, 2020-2021.

Fonte: DAS/RUE/SMS.

A UPA é hoje é principal porta de entrada da Rede de urgência e emergência do
município, o desafio posto é a qualificação da UPA com ampliação dos atendimentos
minimamente 8000 atendimentos ao mês e idealmente 9000 atendimentos mensais.
5.5 Rede de Atenção Psicossocial – RAPS
A Rede de Atenção Psicossocial - RAPS tem como finalidade a criação, ampliação e
articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental
e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS).
A rede de saúde mental de Viamão conta hoje com 04 Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) tipo II, sendo CAPS CASA AZUL e CAPS RENASCER (que atendem aos usuários com
transtornos mentais severos e persistentes, dividindo o território do município) e contam com
CAPS II AD NOVA VIDA, na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e um CAPS Infanto
juvenil AQUARELA (CAPS i) contemplando a população da infância e adolescência do
município.
Conta ainda com uma EQUIPE COMPLEMENTAR (especializada em realizar ações de
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Desinstitucionalização e de Matriciamento, que está sendo habilitada junto ao Ministério da
Saúde como uma Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental AMENT.
5.5.1 Atenção à Saúde Mental na Infância
O CAPS II Infanto Juvenil Aquarela é um serviço que tem a função de acolher usuários
de 0 a 17 anos e 11 meses com sofrimento psíquico severo e persistente e/ou uso prejudicial
de substâncias psicoativas.
Este serviço é o regulador do cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes,
articulando a rede intersetorial para o cuidado integral dos usuários, a partir da acolhida
aberta.
Localizado na Rua Açores nº 500, no Bairro Tarumã; atende todo o território do
município, com horário de funcionamento das 08 às 18 horas, exceto nas quintas feiras a tarde
que o serviço trabalha internamente, atendendo apenas urgências e emergências.
5.5.2 Atenção à Saúde Mental do Adulto
Estes serviços são os reguladores do cuidado em saúde mental de adultos, articulando
a rede intersetorial para o cuidado integral dos usuários, a partir do acolhimento aberto.
O município de Viamão conta com 02 CAPS II Transtorno Mental (RENASCER e CASA
AZUL) os quais têm a função de acolher usuários a partir dos 18 anos com sofrimento psíquico
severo e persistente.
Os CAPS tipo II funcionam das 08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto nas
quintas feiras a tarde onde os serviços trabalham internamente, atendendo apenas urgências
e emergências. O CAPS RENASCER está localizado na Rua Açores, nº 762, Bairro Tarumã;
atende metade do território de Viamão (da parada 45 até o Morro Grande).
O CAPS CASA AZUL fica na Rua Leopoldo Migues, nº 55, Bairro São Lucas; atende
metade do território municipal (da parada 31 até 45).
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O CAPS AD Nova Vida tem a função de acolher usuários a partir dos 18 anos com
sofrimento psíquico severo e persistente decorrente do uso prejudicial de álcool e outras
drogas. Funciona das 08 às 21 horas, exceto nas quintas feiras à tarde, atendendo apenas
urgências e emergências e reabrindo a partir das 18 horas.
Quanto ao cuidado com o usuário de álcool e outras drogas, o município conta com a
Política de Redução de Danos, como uma das diretrizes de trabalho, considerando a
possibilidade de encaminhamento para Comunidades Terapêuticas conveniadas e
regularizadas, quando for expressamente solicitada pelo usuário.
5.5.3 Equipes Complementares/AMENT
As Equipes Complementares da Saúde Mental de Viamão atuam no município a partir
de dois focos de intervenção que funcionam de maneira articulada entre si: as ações de
matriciamento e as ações de desinstitucionalização. Estão em processo de habilitação para
uma equipe Ament com as propostas de trabalho (com base na Nota Técnica SES/RS nº
01/2020):


Matriciamento



Atendimentos (coletivos e individuais)



Desinstitucionalização
Os CAPS visam promover a qualidade de vida das pessoas que apresentam transtorno

mental grave, severo e persistente e/ou uso prejudicial de substâncias psicoativas, bem como
de seus familiares em uma atenção comunitária e territorializada, voltada para o cuidado e a
reabilitação psicossocial.
Desta forma, tem como objetivos: estruturar formas de tratamento na perspectiva
biopsicossocial, considerando não só a condição clínica do paciente, mas promovendo sua
recuperação, autonomia, reinserção social e reabilitação profissional; atender na lógica
Psicossocial das pessoas com transtorno mental, prestando cuidados em momentos de crise,
acompanhando-os e buscando a sua reinserção social na comunidade; acompanhar
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continuamente o usuário ao longo do seu tratamento, facilitando sua integração na família e
comunidade; fortalecer a assistência farmacêutica ambulatorial na saúde mental (com base
na REMUME de Viamão); incrementar as ações intersetoriais de prevenção, promoção e
recuperação em Saúde Mental, buscando parceria com outros órgãos, secretarias, instituições
ou pessoas, participando de redes de apoio e mobilizando a comunidade no resgate da
cidadania (BRASIL, 2004).
Atendimento porta aberta (sem necessidade de prévio agendamento), urgência e
emergência, acolhimento por equipe multiprofissional (com instrumento de avaliação),
projeto terapêutico singular, atividades coletivas, atividades individuais.
A unidade é responsável pelo atendimento de pessoas com problemas psiquiátricos
visando a recuperação da saúde mental e a integração do paciente com sua família e
comunidade. Para alcançar esse objetivo, o Caps conta com uma equipe multiprofissional e
com atividades coletivas e individuais, além do tratamento médico.
O RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde, institui uma nova lógica de
registro da atenção realizada pelo CAPS, propondo procedimentos potencialmente mais
sensíveis às diretrizes de funcionamento deste serviço. Na Tabela 13 podemos observar a série
histórica dos atendimentos de saúde mental no município, no ano 2020 podemos observar
queda importante no número de atendimentos, tal modificação se deu em função da
pandemia de COVID-19. Já no ano de 2021, mesmo com resultados parciais observamos um
aumento importante na procura por serviços de saúde mental
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Tabela 13: Série histórica de atendimentos realizados pelas equipes de saúde mental e
registrados na RASS, Viamão, 2017-2021.
RAAS
N.º

Atendimento ao Usuário:

Descrição:

2017

2018

2019

2020

2021

Total

1

03.01.08.002-0
Acolhimento noturno de
paciente em centro de
atenção psicossocial,
serviços 24 horas.

Serviços 24 horas

0

0

0

0

0

0

2

03.01.08.019-4
Acolhimento diurno de
paciente em centro de
atenção psicossocial, das
8h00 às 18h00.

Atendimento das 8 às 18
horas

1758

4726

7148

4688

7297

25.617

3

03.01.08.003-8
Acolhimento em terceiro
turno de paciente em
Atendimento das 18 às 21
centro de atenção
horas
psicossocial, das 18h00 às
21h00.

5

45

113

41

224

428

4

03.01.08.020-8
Atendimento individual
de paciente em centro de
atenção psicossocial.

Direcionado à pessoa
incluindo cuidados
clínicos; diferentes
modalidades

5703

19854

14955

12059

16974

69.545

5

03.01.08.021-6
Atendimento em grupo
de paciente em centro de
atenção psicossocial

Grupos. Atividades
coletivas destinadas aos
usuários dos CAPS.

2275

8390

14328

3501

4693

33.187

6

03.01.08.022-4
Atendimento familiar em
centro de atenção
psicossocial

Grupo de Familiares;
atendimento às famílias:
individual ou coletivo

950

3415

3635

2090

2549

12.639

7

03.01.08.024-0
Atendimento domiciliar
Visitas domiciliares;
para pacientes de centro
Atendimento prestado no
de atenção psicossocial
local de morada da pessoa
e/ou familiares, visitas
domiciliares.

404

1295

1844

628

813

4.984

8

03.01.08.027-5 Práticas
corporais em centro de
atenção psicossocial

Oficinas: Atividade
corporal; autoimagem;
coordenação psicomotora
e os aspectos somáticos e
posturais;

752

2896

5859

1211

1630

12.348
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9

Rádio. Cinema. Sarau
Cultural. Cuidado que
03.01.08.028-3 Práticas
queremos. Atividades
expressivas e
dentro ou fora do serviço;
comunicativas em centro ampliação do repertório
de atenção psicossocial
comunicativo e
expressivo; novos lugares
sociais e culturais

3261

14687

8569

1218

1781

29.516

84

787

856

377

591

2.695

Intenso sofrimento e
desorganização; CAPS,
domicílio ou território;
exige escuta atenta para
compreender e mediar

10

03.01.08.029-1 Atenção
às situações de crise

11

Ações no campo do
trabalho/economia
solidária; habitação;
03.01.08.034-8 Ações de
educação; cultura; direitos
reabilitação psicossocial
humanos. Novas
possibilidades para
projetos de vida.

701

1394

862

216

153

3.326

12

Atividades do AT e RD.
03.01.08.035-6 Promoção Acompanhamento dos
de contratualidade
usuários nos cenários da
vida cotidiana

144

431

1107

481

1424

3.587

38.12
9

197.884

16.049 57.920 59.276 26.510

Totalidade:

Sobre o BPA/i e BPA/C - Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado e
Consolidado, registramos os procedimentos realizados quando um usuário acessa pela
primeira vez o serviço e o consolidado são atividades realizadas pelos CAPS, respectivamente.
Na Tabela 14 observamos que mesmo com dados parciais o ano de 2021 já apresenta números
de atendimentos superior a 2019, último ano antes da pandemia.
Tabela 14: Série histórica dos atendimentos individualizados das equipes de saúde mental,
Viamão, 2017-2021.
BPA/i
N.º

Atendimento ao
Usuário:

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

1

03.01.08.023-2
Acolhimento inicial
por CAPS

1180

3542

3667

2413

3089

13.891

BPA/C
81

1

03.01.08.026-7
Fortalecimento do
Protagonismo de
Usuários de Centro de
atenção psicossocial e
seus familiares

100

769

457

87

87

1.500

2

03.01.08.025-9 Ações
de articulação de
redes intra e inter
setoriais

53

706

2659

2843

5226

11.487

3

03.01.08.039-9
Matriciamento de
equipes dos pontos de
atenção da urgência e
emergência, e dos
serviços hospitalares
de referência para
atenção a pessoas
com sofrimento ou
transtorno mental e
com necessidades de
saúde decorrentes do
uso de álcool, crack e
outras drogas

53

285

148

79

178

743

4

03.01.08.031-3 Ações
de redução de danos

12

46

272

5179

1341

6.850

5

03.01.08.030-5
Matriciamento de
equipes da atenção
básica

14

455

1455

615

205

2.744

6

03.01.08.032-1
Acompanhamento de
serviço residencial
terapêutico por centro
de atenção
psicossocial

0

9

13

20

20

62

7

03.01.08.033-0 Apoio
à serviço residencial
de caráter transitório
por centro de atenção
psicossocial

12

19

80

218

156

485

1.424

5.779

5.261

9.041

7213

34.673

Totalidade:
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Na Figura 37 podemos observar que nos anos de 2018 e 2019 o número de
acolhimentos iniciais, que é o primeiro acesso dos usuários, vinha aumentando, apresentando
queda de 34% no número de atendimentos no ano de 2020 e 2021 mesmo com dados parciais
até o mês de novembro já apresenta ampliação dos atendimentos.

2019

1180

3089

3667

2018

2413

3542

Figura 37: Série histórica dos acolhimentos iniciais realizado nos CAPS, Viamão, 2017-2021.

2017

2020

2021

Fonte: DAS/RAPS/SMS Viamão.

No ano de 2021 iniciamos através das RAAS alguns levantamentos de dados para
diagnóstico da rede de saúde mental. Podemos observar na Figura 38 que a população
masculina e feminina se equipou no gráfico, mas a diferença se dá devido ao tipo de procura
gênero/comorbidade. O CAPS AD atende em maior número a população masculina, já a
população feminina vence nos CAPS II de transtornos, como observamos nas Figuras XX e XX.
Figura 38: Percentual de atendimentos nos serviços de saúde mental por sexo, Viamão, 2021.

Fonte: DAS/RAPS/SMS Viamão.
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Figura 39: Distribuição da população feminina nos serviços de saúde mental, Viamão, 2021.

População feminina maior nos CAPS II de transtornos mentais.

Fonte: DAS/RAPS/SMS Viamão.

Figura 40: Distribuição da população masculina nos serviços de saúde mental, Viamão, 2021.

Na Figura 41 podemos observar que a maior parte da população que busca os
serviços de saúde mental são da região do Centro, visto que os serviços estão concentrados
nesta região, facilitando este acesso.
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Figura 41: Procura por atendimento de saúde mental de acordo com o bairro de residência,
Viamão, 2021.

Fonte: DAS/RAPS/SMS Viamão.

Na Figura 42 apresentamos o levantamento feito através das RAAS nos mostrou os
principais CID´s de cada tipo de serviço, sendo no CAPSD AD CID F19: Uso de múltiplas drogas,
no CAPS Casa Azul CID F20 – Esquizofrenia, no CAPS Renascer CID F32- Transtornos
depressivos e no CAPS infantil CID F93.9 – Transtornos da Infância.
Figura 42: Principais CID’s de atendimento por serviço de saúde mental, Viamão, 2021.

Fonte: DAS/RAPS/SMS Viamão.
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Olhando o ano de 2021 como um todo, analisando os atendimentos de janeiro a
novembro de 2021, observamos que 3.089 usuários novos acessaram os 04 CAPS e 1.777
permaneceram em plano terapêutico, ou seja, mais da metade dos usuários que acessaram
os serviços ficaram em plano terapêutico, sendo a média de 58% dos acessos. Com reação ao
atendimento a crise, durante o ano foram 591 crises de pacientes que estavam plano
terapêutico e 70 novas crises atendidas de pacientes que nunca haviam acessado o serviço,
total 661 atendimentos.
O desafio que está posto é a necessidade de adequação das equipes da estrutura de
atendimento diante da demanda de atendimento em franca ampliação e considerando a
extensão territorial do município ofertar de atendimento de saúde mental nas regiões rurais
é uma das necessidades prioritárias.
5.6 Cuidado Integral à Saúde da Criança e do Adolescente
O cuidado à saúde da criança na atenção primária sem fundamenta
principalmente na puericultura, acompanhando a criança desde o nascimento até os 02 anos
de idade com consultas regulares, favorecendo um diagnóstico e tratamento precoce de
agravos mais frequentes para a idade, realizando a acompanhamento do desenvolvimento e
crescimento; visando qualidade de vida, promoção ao aleitamento materno e uma
alimentação saudável, prevenção a obesidade infantil, a prevenção de acidentes e o cuidado
da criança na prevenção a violência.
É desenvolvida no município seguindo os eixos estruturantes da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Criança e tem como principais pontos de atenção:


Atenção humanizada e qualificada durante todo ciclo gravídico-puerperal;



Estímulo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses;



Atenção integral a crianças nos agravos mais prevalentes na infância;
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Promoção e acompanhamento do desenvolvimento na primeira infância por
meio do Criança Feliz – PIM;

Um dos principais desafios no atendimento ao neonato é a primeira consulta
puerperal até o 5º dia de vida tendo como principal objetivo a identificação precoce de
anormalidades ou acompanhamentos necessários após o nascimento, como o apoio ao
aleitamento materno, cuidados com o coto umbilical, icterícia neonatal e outros problemas
que podem surgir após a alta. Assim como a vinculação da US com a família e
acompanhamento da mãe após o parto.
Nesta primeira visita à US realiza-se a Triagem Neonatal, também conhecido como
“Teste do Pezinho), implantado pelo Ministério da Saúde em 2003, faz o rastreamento de 6
patologias: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, fibrose cística,
hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.
As orientações sobre a coleta são iniciadas para as gestantes durante o pré-natal. O
teste consiste na coleta de gotas de sangue do calcanhar do bebê no cartão de coleta do teste.
O período ideal para a coleta é do 3º ao 5º dia de vida. O “Teste do Pezinho” permite o
diagnóstico precoce e a prevenção de doenças que podem trazer sequelas irreversíveis,
contudo evitáveis a partir do diagnóstico no período adequado. As coletas são realizadas, na
em todas as Unidades de Saúde e á também ocorre a retirada do resultado do exame. Na
Figura 43 podemos observar os quantitativos de exames coletas por US no primeiro semestre
de 2021, a unidade com maior número de coletas é a US São Lucas, seguida da US Estalagem
e US Santa Isabel.
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Figura 43: Coletas de Teste do Pezinho realizadas no primeiro semestre de 2021, por
Unidade de Saúde, Viamão.

Fonte: DAS/Saúde da Criança e do adolescente/SMS.

Na Figura 44 podemos observar as recoletas e alterações identificadas nas coletas de
teste do pezinho realizadas no primeiro semestre de 2021. Das recoletas o maior motivo de
recoletas é por material insuficiente, sinalizando a necessidade de capacitação das equipes,
no que se refere às alterações por diagnósticos a maior prevalência é de anemia falciforme.
Figura 44: Coletas de Teste do Pezinho realizadas com necessidade de recoleta e alterações
por diagnóstico no primeiro semestre de 2021, Viamão.

Fonte: Fonte: DAS/Saúde da Criança e do adolescente/SMS.
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Concomitante às ações de prevenção e promoção realizadas pela rede de atenção à
saúde da criança, Viamão aderiu e executa a Política Pública estadual do Primeira Infância
Melhor (PIM) desde 2013, e em 2017 quando a política estadual ganha força e torna-se
programa federal Criança Feliz, passando a se chamar “Criança Feliz – PIM”, ação estratégica
e transversal, de caráter intersetorial, desenvolvida e coordenada conjuntamente entre
saúde, educação e assistência social, preventivo e protetivo, com foco na promoção do
desenvolvimento integral infantil, da identificação de potencialidades e necessidades das
famílias com crianças de 0 a 6 anos incompletos e gestantes, em situação de vulnerabilidade
social e beneficiárias do Programa Bolsa Família.
No município de Viamão, o Programa Criança Feliz – PIM se desenvolve por meio de
visitas domiciliares e atividades grupais periódicas de caráter lúdico, que são realizadas a
partir de planos singulares de atendimento e da articulação com ações em rede. As ações do
programa impactam na melhoria das condições de saúde, educação e desenvolvimento social,
através do acesso a direitos sociais básicos, do fortalecimento da parentalidade positiva e da
prontidão para a aprendizagem, incidindo na ampliação dos anos de estudo, na redução da
mortalidade materno-infantil, das violências, das desigualdades e na ruptura dos ciclos
intergeracionais de pobreza.
O desenho e estruturação do programa são para atender até 500 famílias, entre os
atendimentos estão as crianças e gestantes, atualmente implantado em núcleos de
atendimentos, na US Augusta Meneguine, US Augusta Marina, CRAS Monte Alegre, CRAS São
Tomé/Martinica (contempla as regiões abrangidas por estes serviços).

Cada núcleo é

composto por um monitor/supervisor (profissional de nível superior na área da saúde,
assistência social ou educação) e até 11 visitadores (estagiário de nível técnico ou superior
nos cursos da área da saúde, assistência social ou educação). Cada visitador realiza em média
12 atendimentos de criança e 2 de gestantes.
Neste momento, o Criança Feliz - PIM está atravessando nova reestruturação de
profissionais, estando com sua capacidade de operacionalização reduzida pela ausência de
monitoria para acompanhar as ações executadas pelos visitadores nos territórios de atuação.
89

O desafio para o próximo período é ampliar o número de visitadores para 45 e passar de 223
para 500 acompanhamentos por mês.
Quando falamos em saúde do adolescentes e olhamos os dados de morbidade chama
a atenção que entre as principais causas de internação de adolescentes na faixa etária dos 10
aos 19 anos está doenças relacionadas a gravidez, parto e puerpério com 41,7% das
internações, seguido de causas externas com 19,3% e transtornos mentais e comportamentais
com 10,8% doenças, já olhando os dados de mortalidade na mesma faixa etária 71,4% dos
óbitos são por causas externas, mostrando que a principal causa de adoecimento e
mortalidade é a violência. Nesta perspectiva, ações de promoção da cultura de paz e
prevenção de violências e acidentes, assim como o fortalecimento da rede de saúde mental
são ações que podem ter impacto positivo na prevenção dos eventos que têm levado a óbito
tantos adolescentes.
Para qualificação no atendimento aos adolescentes buscaremos intensificar
desenvolvimento de ações estratégicas voltadas para essa faixa etária e intensificar as ações
de maneira conjunta com as escolas e o território, tendo como principais ações o Gabinete
Integrado de Cuidado com as Pessoas na escola (GIP na Escola) e o Programa Saúde na Escola.

5.6.1 GIP na Escola
O GIP, Gabinete Integrado de Cuidado com as Pessoas, foi criado neste ano para
promover, acompanhar e deliberar as ações de cuidado com as pessoas, na busca do bem
estar social, visando a redução de prejuízos decorrentes da pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19) dando apoio e realizando atendimentos de ordem psicossocial. Compõem o GIP
as secretarias de Educação, Saúde, Cidadania e Assistência Social. Secretaria Municipal da
Cultura e secretaria de esporte e lazer.
Esta proposta de trabalho visa estabelecer políticas de atendimento as pessoas e as
famílias; destinar a ocupação de cada espaço público de forma integrada; organizar
regionalmente os serviços das Secretarias utilizando o território pré-estabelecido da
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Secretaria Municipal de Saúde e sistematizar todas as informações das diferentes Secretarias
para planejar a gestão do cuidado com as pessoas.
Implantar o GIP nas escolas tem como foco os atendimentos sócios afetivos,
dificuldades de aprendizagem e vulnerabilidade social, conjugado com oficinas e laboratórios
de estudos, afim da melhor adaptação dos alunos e comunidade escolar ao ambiente pós
pandêmico, reforçando os laços escolares e o resgate aos conhecimentos essenciais.
A Rede Municipal de Viamão possui hoje 8 (oito) polos com um corpo
pedagógico/clínico composto de psicólogas, fonoaudiólogas, professores de educação
especial, assistente sociais, assistentes educacionais e monitores de educação especial.
As crianças e os adolescentes que são direcionados para atendimento no GIP
possuem atendimento psicológicos com parecer pedagógico; suporte às famílias de maior
vulnerabilidade, desenvolvendo projetos de assistência voltados para crianças, adolescentes,
jovens e adultos que se encontram em alguma situação de risco; tratamento fonoaudiológico
para os problemas de linguagem, audição, fala, fluência, articulação, deglutição, mastigação e
respiração e ainda é ofertado, oficinas potencializadoras da aprendizagem, com planejamento
por grupo de mesma característica.
O GIP foi implantado no mês de setembro de 2021 e até o momento já foram
realizados 1200 atendimentos pela equipe multiprofissional.
5.6.2 Saúde na Escola
O Programa Saúde na Escola (PSE) foi implantado no município em 2013, e tem como
objetivo contribuir para uma formação integral dos estudantes, utilizando os territórios da
Atenção Primária e seus equipamentos, assim como a articulação entre os setores da saúde e
da educação. É estratégia do PSE combater as vulnerabilidades das crianças e adolescentes
através da promoção, educação e atenção à saúde, considerando os contextos social e escolar
do território.
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A intersetorialidade das redes públicas de saúde e de educação e das demais redes
sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que ofertas de serviços num
mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação
de redes de corresponsabilidade. A articulação entre Escola e Atenção Primária à Saúde é a
base do PSE, sendo ele uma estratégia de integração da saúde e educação para o
desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas.
PSE tem como componentes:


Avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens que
estão na escola pública;



Promoção da saúde e de atividades de prevenção;



Educação permanente e capacitação dos profissionais da educação e da saúde
e dos Jovens;



Monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes;



Monitoramento e avaliação do programa.

A Pactuação do PSE é feita por biênios. Para o biênio 2021-2022, foram pactuadas 47
escolas da rede municipal e um total de 12.113 alunos.
O Programa possui 13 ações elencadas pelos Ministério da Saúde, com a ação de
Prevenção Covid-19 como prioritária, devendo-se executar pelo menos duas entre as demais:


Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.



Verificação e atualização da situação vacina.



Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas.



Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas.



Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil.



Prevenção à Covid-19 nas escolas.



Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos.



Prevenção das violências e dos acidentes.



Identificação de educandos com possíveis sinais de doenças em eliminação.
92



Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor.



Promoção da saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de alteração.



Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS.



Promoção da saúde ocular e identificação de possíveis alterações.

5.7 Cuidado Integral a Saúde do Adulto
A população adulta representa uma parcela significativa da população assistida pelas
equipes de saúde. Isso decorre das mudanças demográficas que vêm ocorrendo nas últimas
décadas no Brasil, relacionadas à queda da mortalidade infantil e da fecundidade, ao aumento
da expectativa de vida, assim como aos movimentos migratórios e de urbanização que
levaram a um significativo aumento do número de adultos e idosos.
O cuidado com a saúde do adulto tem como principal atividade implementar políticas
de saúde direcionadas a assistência integral à saúde do adulto, sendo os eixos prioritários a
saúde da mulher, saúde do homem e o monitoramento de algumas condições específicas
deste público como a diabetes e a hipertensão.
5.7.1 Saúde da Mulher
As mulheres constituem a maior parte da população brasileira e são as principais
usuárias dos serviços de saúde no SUS. A política nacional de atenção integral à saúde da
mulher, garante a implementação de ações que assegurem o cumprimento dos direitos
humanos da mulher e a redução da mortalidade em razão de doenças preveníveis e evitáveis.
Viamão possui uma população de 123.828 mil mulheres, sendo 76.563 mil em idade
fértil. Por meio de ações de prevenção, educação, proteção, tratamento e reabilitação, o
programa da saúde da mulher emprega todas as ações para promover saúde e prevenir as
doenças.
A atenção à saúde da mulher no município de Viamão, contempla ações educativas
e preventivas, abrangendo a assistência ginecológica, diagnóstico e tratamento, rastreamento
de câncer de mama e rastreamento de câncer colo do útero, planejamento familiar, pré-natal,
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parto, puerpério, prevenção da violência contra mulher e climatério.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer - INCA, o câncer do colo do útero é
causado pela infecção de alguns tipos de Papilomavírus Humano - HPV. O rastreamento do
câncer do colo do útero no Brasil, é realizado através da coleta do exame citopatológico
(exame de Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres, na faixa etária de 25 a 64 anos
e que já tiveram atividade sexual.
A coleta do exame citopatológico é realizada em todas as unidades de saúde, do
município de Viamão, por meio de demanda imediata ou consulta agendada tanto na unidade
de saúde como pelo 0800.
Para as mulheres com diagnóstico de lesões de alto grau, é realizado o
encaminhamento para o centro de especialidade do município para atendimento com
ginecologista e realização de colposcopia. Se a demanda for, para além dos recursos do
município de Viamão, a paciente será encaminhada para atenção terciária. Na Figura 45
podemos observar o quantitativo de exames realizados ao ano no município nos anos de 2018
a junho de 2021, houve queda significativa, do rastreamento no ano de 2020 em relação aos
anos anteriores. A situação pandêmica justifica a queda no rastreamento do câncer do colo
do útero. Já no primeiro semestre de 2021, houve um aumento de 46 % desta cobertura em
relação a 2019.
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Figura 45: Total de coletas de exame citopatológico do colo uterino, Viamão, 2018-2021.

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS

Das alterações do citopatológico em 2019 foram evidenciados 30 casos de NIC II e III,
já em 2020 observou uma diferença de 56% na redução de NIC II e III. No primeiro semestre
de 2021 a queda foi de 30%, como podemos observar na Figura 46.
Figura 46: Resultados de citopatológico alterado por categoria NIC, Viamão, 2018-2021.

Fonte: Ministério da Saúde / DATASUS - Departamento de Informática do SUS

Rastreamento do Câncer de Mama é um método que visa a detecção precoce e o
tratamento da doença do Câncer de Mama. Segundo orientações do ministério da saúde,
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mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, devem realizar exame clínico das mamas anualmente
e mamografia a cada 2 anos, para as mamas jovens em mulheres com idade inferior a 40 anos
o exame recomendado é Ultrassonografia mamaria, sempre que identificando alterações no
exame clínico das mamas, complementa -se com a mamografia e se necessário ecografia
mamária.
O rastreamento do câncer de mama pode ser realizado em consulta de enfermagem,
quando realizado o rastreamento do câncer do colo do útero ou em demanda imediata se a
mulher observar alguma alteração que necessite a avaliação de um profissional de saúde.
Apresentando alguma alteração nos exames de imagem (mamografia e ecografia mamária) é
realizado imediatamente o encaminhamento da mulher para o serviço de alta complexidade
do município para acompanhamento e tratamento.
Anualmente no mês de outubro a Secretaria Municipal de Saúde promove o Outubro
Rosa, com objetivo de conscientizar a população sobre a importância do exames e do cuidado
com a saúde da mulher e de intensificar as ações de saúde para este público.
5.7.1.1 Atenção ao ciclo gravídico puerperal
A Atenção ao ciclo gravídico puerperal se divide em três momentos: atenção ao prénatal, parto e nascimento e puerpério.
O objetivo da atenção pré-natal é acolher as gestantes e acompanhar o
desenvolvimento gestacional extemporaneamente, garantindo o conjunto de práticas,
materno, paterno e neonatal, que englobam a nutrição, ganho de peso, crescimento uterino
e todas as transformações que pode acontecer neste período e o acompanhamento pós parto.
A atenção pré-natal no município de Viamão, se desenvolve de acordo com as
diretrizes do Ministério da Saúde e o acompanhamento das gestantes é realizado por médico
e enfermeiro. O roteiro das consultas inclui visitas mensais a unidade de saúde até a 28ª
semana de gestação, a cada 15 dias da 28ª até a 36ª semana de gestação e semanal da 36ª
semana de gestação até a data do parto.
96

Durante as consultas a gestante é avaliada com relação a idade gestacional, data
provável do parto, ganho de peso, aferição de pressão, avaliação e solicitação de exames,
realização de testes rápidos, realização da coleta de citopatológico de colo uterino e exame
clínico das mamas, classificação de risco da gravidez, se é de baixo risco ou de alto risco, bem
como esclarecimento de dúvidas, orientações sobre amamentação, cuidados com as mamas,
sinais de alarme e primeiros cuidados com o RN.
Historicamente as gestantes de Viamão não realizam seus partos na cidade, assim
mesmo é muito importante que a gestante seja informada sobre as referências de urgência e
emergência obstétrica e referência do parto, na Figura 47 podemos observar o total de
nascidos vivos e o quantitativo de nascimentos ocorridos no Hospital de Viamão.

Figura 47: Série histórica de nascimentos de Viamão e nascimentos ocorridos no município,
Viamão, 2014-2019.
Nascidos em Viamão

3435

3489

718

765

2014
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3363

Nascidos Vivos

3137

3038

885

877

1012
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2016

2017

2018

2019

2739

Fonte: MS/SVS/SINASC.
Em 2021 com o agravamento da Pandemia de COVID-19 a Secretaria Estadual de
Saúde optou por referenciar os partos de Viamão para o Hospital Materno-Infantil de Alvorada
e ampliar os leitos para atendimento de COVID no município e hoje está permanece sendo a
referência para partos na cidade.
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Após o nascimento vem o puerpério, este período vai do momento pós-parto
imediato e se estende até 45 dias do parto. Neste período a mulher passa por
acompanhamento na US, recebe informações sobre a nova fase, sobre os primeiros cuidados
com bebê, bem como avaliação dos lóquios, apoio para reorganização psíquica, incentivo a
amamentação pois o ato de amamentação confere o vínculo entre a mãe e bebe, informações
sobre cuidados com o recém-nascido, estímulo a aceitação das mudanças do corpo e
retomada do planejamento familiar.
Os desafios para atenção ao ciclo gravídico puerperal são:


Captação precoce das gestantes com 1ª consulta de PN até as 12ª semana;



Garantia de realização dos exames de rotina e resultado em tempo

oportuno;


Realização de 1 ultrassonografia durante o PN, preferencialmente no 1º

trimestre;


Realização de testagem rápida no pré-natal, puerpério e enquanto durar a

amamentação;


Realizar testagem rápida dos parceiros;



Realizar busca ativa de todos os casos de sífilis em gestante;



Implantação de grupos de gestantes nas Unidades de Saúde;



Promover ações de promoção ao aleitamento materno exclusivo;



Intensificar as ações de planejamento familiar e reprodutivo.

Violência contra a mulher

Violência contra mulher é um conceito utilizado para definir os diferentes tipos de
violência que as mulheres sofrem por serem mulheres, desde o Bullying até o feminicídio. Em
tempo de pandemia as mulheres passam mais tempo em casa em contato com seus parceiros,
irmão e tutores, aumentando o número de casos de violência contra a mulher.
Em Viamão o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de
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Violência (CRM) atende todos os tipos de violência, não apenas casos de violência doméstica
ou de gênero. O CRM atende violência física, patrimonial, psicológica e sexual ou moral.
A mulher pode ser encaminhada, pela unidade de saúde de referência ou pode
procurar atendimento por livre escolha, sem agendamento prévio.
As unidades de saúde do município de Viamão desenvolvem ações de identificação e
enfrentamento à violência contra mulher articuladas com o CRM. As mulheres são orientadas
sobre seus direitos e onde devem procurar atendimento em situação de violência,
independente do tipo, podendo procurar atendimento se preferência em uma delegacia de
polícia, para realizar registro da ocorrência e investigação do caso. Na Figura 48 podemos
observar os principais tipos de violência contra mulher no ano de 2020 e primeiro semestre
de 2021

Figura 48: Tipos de violência contra a mulher no município de Viamão 2020 - 2021/1

Fonte: https://www.pc.rs.gov.b

5.7.2 Saúde do Homem
No Brasil, conforme a Portaria Ministerial GM-MS, nº 1.944 de 27 de agosto de 2009,
institui-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). No Estado do
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Rio Grande do Sul, institui-se a partir da Resolução nº 236 CIB/RS de 2014, a Política Estadual
de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), com enfoque na população masculina com
idade entre 18 e 59 anos, ambas dão diretrizes e objetivos que visam a ampliar e melhorar o
acesso da população masculina adulta aos serviços de saúde. Viamão, incorpora as ações da
política nacional de atenção integral à saúde da população masculina, oferecendo acesso e
acolhimento, paternidade e cuidado, prevenção de doenças prevalentes, prevenção de
violência e acidentes, e saúde sexual e reprodutiva.
O câncer de próstata é uma das neoplasias, que acomete os homens, evolui
lentamente, portanto se o processo for diagnosticado e tratado precocemente, contudo ela
não é a principal causa de morte neste público. No mês de novembro, mês de atenção à saúde
do homem, a Secretaria da Saúde do Município de Viamão, conta com ações voltada para o
público masculino, tais como: Solicitação de exames (laboratoriais e imagem), oferta de testes
rápido para IST’s, consultas odontológicas, pré-natal do parceiro, prevenção de doenças
crônicas, aferição de pressão arterial, controle de glicemia capilar e planejamento familiar.
Estas ações estão disponíveis em todas as unidades de saúde durante todo o ano, mas
no mês de novembro existe uma programação especial, com o objetivo de estimular a adesão
do homem ao serviço de saúde de referência e promover a melhoria das condições de saúde
da população masculina.
É sabido que os homens tendem a evitar os serviços de saúde, acessando
preferencialmente níveis que não o da Atenção Primária e quando o fazem, são demandas
focadas em doenças já instaladas ou situações de Urgência e Emergência, sendo desafio posto
a intensificação dos cuidados à saúde do homem tendo como eixos prioritários: facilitação do
primeiro acesso na Atenção Primária com foco em nem perder oportunidade de contato com
a unidade, prevenção de violências e monitoramento de doenças mais prevalentes e IST’s.
5.8 Cuidado Integral à Saúde do Idoso
Segundo o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) em relação aos direitos
fundamentais “o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito
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social”, portanto o Estado deve garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, com
promoção de políticas sociais públicas que ofereçam envelhecimento saudável e digno. A
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006)
reforça estas diretrizes ao predizer que a finalidade principal é a recuperação, manutenção e
promoção da autonomia e a independência dos indivíduos idosos, por meio de medidas
coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes
do SUS. É considerada como população idosa dessa política todo cidadão brasileiro com 60
anos de idade ou mais.
A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e
cria o Conselho Nacional do Idoso, determinando as competências dos órgãos e entidades
públicos da saúde. Determina a garantia de assistência nos diversos níveis de atendimento
no SUS e de normas de funcionamento das Instituições de Longa Permanência (ILP) e
similares, com fiscalização pelos gestores do SUS, bem como também, de serviços geriátricos
hospitalares.
O envelhecimento populacional é uma realidade observada nas pesquisas e censos
demográficos, representado por um significativo crescimento da população idosa em relação
aos demais grupos etários. Essa realidade é apontada como resultado da diminuição das taxas
de fertilidade e redução da mortalidade, aliadas a um aumento na expectativa de vida. Nesse
contexto, um dos principais desafios para a sociedade concentra-se em garantir que a velhice
e o envelhecimento sejam processos orientados e bem assistidos, sendo imprescindível que
o aumento da expectativa de vida seja acompanhado por ganhos na qualidade de vida,
satisfação e bem-estar de todos os sujeitos, reforçando a demanda por políticas públicas e a
distribuição dos recursos disponíveis.
O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da realidade da
maioria das sociedades. O mundo está envelhecendo. Tanto isso é verdade que se estima
para o ano de 2050 que existam cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais
no mundo, a maioria delas vivendo em países em desenvolvimento. Na Figura 49
apresentamos a evolução da população no Brasil e a projeção da pirâmide etária para 2060.
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Figura 49: Evolução das pirâmides etárias no Brasil e projeção para 2060, Brasil.

Com o avanço da idade a redução da capacidade cognitiva ocorre quando há o
comprometimento das funções encefálicas superiores (atenção, memória, linguagem,
comportamento, capacidade de julgamento) suficiente para prejudicar a funcionalidade da
pessoa. Devido às particularidades do envelhecimento, as síndromes geriátricas são uma
mistura complexa de doenças e de condições fisiológicas, que tornam o idoso mais vulnerável
a complicações. São algumas delas:
o Incontinência urinária é definida como a queixa de qualquer perda involuntária de
urina, seja por urgência, por esforço ou mista. A sua prevalência aumenta com a idade,
uma entre três mulheres e um entre cinco homens acima de 60 anos apresentam
incontinência urinária.
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o Instabilidade postural é o comprometimento do equilíbrio afetando diretamente a
independência do indivíduo, com predisposição a quedas e suas graves
consequências. Somadas às alterações naturais do envelhecimento, doenças agudas
e crônicas, medicamentos e fatores ambientais são fatores contribuintes para quedas.
o Imobilidade é mais que uma restrição dos movimentos, mas o conjunto de alterações
que ocorrem no indivíduo acamado. O paciente restrito ao leito e/ou cadeira de forma
irreversível, por diversas causas (demência, trauma, sequela neurológica) apresenta
comprometimento progressivo de praticamente todos os sistemas orgânicos (déficit
cognitivo, lesões por pressão, obstipação e intolerância alimentar, dificuldade de
deglutição, dor crônica, contraturas).
o Incapacidade comunicativa pode ser considerada importante causa de perda ou
restrição da participação social, compromete a capacidade de tomada de decisões e
afeta diretamente a independência do indivíduo.
o Depressão entre as pessoas idosas têm impacto negativo em sua vida. Quanto mais
grave o quadro inicial, aliado à não existência de tratamento adequado, pior o
prognóstico. As pessoas idosas com depressão tendem a apresentar maior
comprometimento físico, social e funcional afetando sua qualidade de vida.
o A constipação intestinal pode ser identificada por meio da redução dos movimentos
intestinais, dificuldade de evacuar, necessidade de aumento no esforço para evacuar,
movimentos intestinais dolorosos, fezes endurecidas e esvaziamento intestinal
incompleto. A constipação está associada a fatores modificáveis como, estilo de vida
sedentário, consumo insuficiente de fibras alimentares e ingestão hídrica insuficiente.
Outros fatores ainda para a constipação são o uso de
o A osteoporose é uma doença sistêmica que resulta em reduzida massa óssea e
deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando à fragilidade mecânica e
consequente predisposição a fraturas com trauma mínimo, atingindo a todos, em
especial a mulheres após a menopausa. Aumentando o risco de óbitos em idosos.
o Infecção Urinária pode se manifestar com sinais e sintomas de forma atípica como, o
aparecimento ou agravo da incontinência urinária, sem a presença de febre ou outros
sintomas típicos do processo infeccioso, dificultando o diagnóstico precoce nesta faixa
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etária. É importante ressaltar na mulher idosa, o enfraquecimento do assoalho
pélvico, a redução da capacidade vesical, a secreção vaginal, contaminação fecal e as
alterações tróficas do epitélio pela queda dos níveis hormonais, a ausência de
estrogênio (hormônio feminino) favorece o desaparecimento de lactobacilos vaginais,
propiciando a colonização de enterobactérias, causando as infecções urinárias.
o Doenças cardiovasculares entre os problemas decorrentes do envelhecimento
considerados fatores de risco para as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial,
infarto, insuficiência cardíaca congênita, angina, arritmia, valvulopatia entre outras
podem

ser

consideradas causas de

morbi mortalidade

e

complicações

cardiovasculares.
o Diabetes doença crônica bem presente na população idosa é o diabetes, caso não haja
o devido controle, essa doença poderá acarretar outras doenças cardiovasculares,
bem como o comprometimento funcional do idoso, dentre outros problemas.
o Dislipidemias também são consideradas relevantes fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, assim como o estilo de vida
sedentário.
o Obesidade aliada ao sedentarismo, predispõem de outros fatores de risco, como a
dislipidemia, HAS, diabetes aumentando o risco de problemas vasculares. Assim a
preocupação da unidade de saúde é voltada para a capacidade funcional dos idosos
emergindo como novo destaque.
o Acidente Vascular Cerebral o AVC, ocorre quando há um entupimento ou o
rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro provocando a paralisia da área
cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada; sendo Isquêmico:
entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro e Hemorrágico: rompimento do
vaso provocando sangramento no cérebro. Muitos fatores de risco contribuem para
o seu aparecimento. Alguns desses fatores não podem ser modificados, como a idade,
a raça, a constituição genética e o sexo. A adequação dos hábitos de vida diária é
primordial para a prevenção do AVC. Responsável por 85% dos o AVC é a principal
causa de morte e incapacidades no Brasil. A cada 6 segundos uma pessoa no mundo
morre decorrente de um AVC. Nos casos de confirmação de pacientes com AVC
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isquêmico deve ser sempre encaminhado ao Hospital de Viamão, hospital de
referência para linha de cuidado do AVC e para utilização de trombolítico, nestes casos
tempo é vida.
o Doença pulmonares Obstrutiva Crônica (DPOC) é atualmente definida como uma
doença caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo de
ar nos pulmões. A DPOC abrange entidades historicamente conhecidas como
bronquite crônica e enfisema. Dentro os fatores de risco clássicos discutidos como
associados à DPOC, destacam-se o tabagismo atual ou prévio e a exposição à fumaça,
como a de fogão de lenha. É importante destacar ainda que, na população idosa, a
presença de alterações cardiovasculares, osteoarticulares e neurológicas podem
tornar os sintomas da DPOC subclínicos, como consequência das limitações nas
atividades físicas, ou por sobreposição dos sintomas semelhantes presentes também
em outras doenças crônicas.
A preservação da funcionalidade global é um dos eixos norteadores para
planejamento em saúde da população idosa. Para tanto, é primordial o planejamento de ações
voltadas à prevenção de doenças e agravos não transmissíveis (Dants) que causam doenças
incapacitantes prejudicando a autonomia e independência das pessoas idosas e,
consequentemente, o seu bem estar. É conhecida a influência de alguns hábitos nocivos à
saúde que predispõe às Dants como tabagismo, má alimentação, sedentarismo que devem
ser combatidos, pois são fatores predisponentes para doenças cerebrovasculares, doenças
isquêmicas, câncer de pulmão e cólon. É importante destacar a prevenção de quedas (casa
segura) e acidentes de trânsitos que podem comprometer a qualidade de vida dos idosos.
Para tanto, um dos desafios é a implementação da avaliação multidimensional,
estratificação de risco, definição de plano de cuidado individual para o acompanhamento
longitudinal da pessoa idosa na Atenção Primária principalmente o acompanhamento de
idosos afetados pelas Grandes Síndromes Geriátricas (Imobilidade, Instabilidade Postural,
Iatrogenia, Incontinência, Insuficiência Cognitiva e Insuficiência Familiar) com o objetivo de
oferecer cuidados específicos de preservação de bem-estar em saúde e social.
Com o advento da pandemia de Covid-19, ações de controle, monitoramento e
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prevenção devem ser reforçadas a partir de ampliação das visitas e atendimentos domiciliar
ao idoso com limitações funcionais ou fragilidade, visando diminuir a exposição ao risco de
infecção, além do acompanhamento de idosos que residem sozinhos, com suporte e estímulo
à criação de estratégias de apoio na comunidade.
O atendimento integral em saúde aos idosos residentes em instituições de
acolhimento ou Instituições de Longa Permanência (ILPI) e o suporte às equipes dessas
instituições para o desenvolvimento de ações de prevenção à infecção pelo Sars-Cov-2, com
a finalidade de adequação de práticas sanitárias a essas instituições. Para isso, é necessário
potencializar as ações da vigilância para Covid-19 em ILPIs para prevenção, identificação e
controle de surtos.
Para a viabilidade dessas ações de saúde é necessário manter Rede de Atenção à
Saúde articulada entre os diferentes níveis de atenção, como também promover um trabalho
intersetorial com diversas entidades responsáveis pela proteção à pessoa idosa.
Com a adesão do município a Rede Bem Cuidar, programa estadual de qualificação
da Atenção Primária no RS, o município passará a ter uma Unidade de Saúde amiga do idoso
implementando um conjunto de ações que visam oferecer assistência às pessoas idosas
organizada a partir de avaliações centradas na pessoa. Na US Santa Isabel, os cuidados
prestados pela equipe multiprofissional priorizarão a recuperação ou manutenção da
capacidade funcional, tendo em conta a multidimensionalidade do processo de
envelhecimento.
5.9 Cuidado Integral à Pessoa com Deficiência
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
A Lei n° 13.146, Lei Brasileira de inclusão da pessoa com Deficiência está em vigor
desde 2015, tem por objetivo amparar as pessoas que sofrem de alguma restrição
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permanente ou transitória, seja ela física, mental, intelectual ou sensorial e que tenha
limitações para exercer suas atividades essenciais diárias.
A abordagem da deficiência caminhou de um modelo médico, no qual a deficiência é
entendida como uma limitação do indivíduo, para um modelo social e mais abrangente, que
compreende a deficiência como resultado das limitações e estruturas do corpo, mas também
da influência de fatores sociais e ambientais do meio no qual está inserida. Nesta nova
abordagem, utiliza-se como ferramenta a Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF/OMS), no âmbito da avaliação biopsicossocial.
De acordo com o Censo 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da
população, declararam ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades
investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental /
intelectual. No município de Viamão o número de PCD’s ativos é de 3.028 até o atual
momento de acordo com dados obtidos através da Secretaria Municipal de Assistência Social
(ACESSUAS).
Através do censo no Brasil a deficiência visual estava presente em 3,4% da população
brasileira; a deficiência motora em 2,3%; deficiência auditiva em 1,1%; e a deficiência
mental/intelectual em 1,4%.
O desafio para atenção integral a pessoa com deficiência está em consolidar está
como uma política pública que seja capaz de reduzir as diferenças e ampliar o acesso dessa
população aos serviços de saúde.

5.10 Atenção Domiciliar
O Ministério da Saúde ampliou a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). Por meio da Portaria 963/2013, os pacientes do SUS passam a ter acesso ao Serviço de
Atenção Domiciliar (SAD), que é prestado na residência e com a garantia de continuidade dos
cuidados à saúde do paciente. O SAD é substitutivo ou complementar à internação hospitalar
e ao atendimento ambulatorial, com foco na assistência humanizada e integrada às redes de
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atenção disponíveis na rede pública de saúde.
A Atenção Domiciliar (AD) é definida como uma modalidade de atenção à saúde que
envolve ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e paliação em
domicílio, de forma integrada com as Redes de Atenção à Saúde. Essa modalidade tem se
expandido em resposta às mudanças demográficas, epidemiológicas, sociais e culturais que
vêm tomando lugar, tanto no Brasil quanto no cenário mundial, para atender à necessidade
de viabilidade e sustentabilidade econômica dos sistemas de saúde, bem como pela busca de
uma proposta de cuidado que promova maior bem-estar aos usuários e às suas famílias,
reduzindo as iniquidades em saúde.
O município de Viamão, dispõe do Programa Melhor em Casa (PMC), o programa foi
instituído em dezembro de 2020 por meio da Portaria 3.943/2020. O Programa Melhor em
Casa é um programa de atenção domiciliar que tem por objetivos:


Promover a desospitalização dos pacientes estáveis, que possam ter seus
cuidados de saúde

continuado no domicílio, cujo nível de complexidade do

cuidado é maior do que aquele que atenção primária é capaz de ofertar;


Evitar a hospitalização de pacientes oriundos da Atenção Primária ou da UPA;



Evitar reinternações hospitalares;



Humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários;

Viamão possui duas equipes sendo elas, equipes de apoio- EMAP, com carga horária
mínima de 90 horas, composta por Fisioterapeuta, Psicólogo e Farmacêutico. E também a
equipe de atenção domiciliar- EMAD, composta atualmente por 2 Enfermeiros de 30 horas, 1
Técnico de Enfermagem de 40 horas, 1 Fisioterapeuta 30 horas e 1 Médico de 40 horas. A
atuação das equipes multiprofissionais com enfoque interdisciplinar visa proporcionar
resultados positivos na vida das pessoas, possibilitando o cuidado compartilhado, humanizado
e integral entre a equipe, paciente, família e cuidador, tornando-se resolutivo e eficaz.
O programa atende pacientes classificados em níveis de cuidado AD2 e AD3, conforme
a portaria de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, e que preencham os critérios de
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inclusão no programa: Residir no Município de Viamão e existência de familiar cuidador(se
dependente). Pacientes classificados com AD1 a prestação de assistência é de
responsabilidade da UBS/ESF, por meio de visitas regulares ao domicílio.
A modalidade AD1 destina-se a pacientes que possuam problemas de saúde
controlados/ compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma
unidade de saúde; necessitem de cuidado de menor complexidade.
A modalidade AD2, destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde e
dificuldade ou impossibilidade física até uma unidade de saúde, que necessitem de maior
frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundo
de diferentes serviços da Rede de Atenção à Saúde.
Já a modalidade AD3, destina-se a pessoas com problemas de saúde e dificuldade ou
impossibilidade física até uma unidade de saúde, acompanhamento contínuo e uso de
equipamento, podendo ser oriundo de diferentes serviços da RAS. Nas três modalidades AD,
as equipes responsáveis têm como atribuição:


trabalhar em equipe multiprofissional integrada com a RAS;



identificar, orientar e capacitar o cuidador(es) do usuário em atendimento,
envolvendo(os) na realização dos cuidados, respeitando seus limites e
potencialidades, considerando(os) como sujeito do processo;



acolher a demanda de dúvidas queixas dos usuário, familiares ou cuidadores;



promover espaços de cuidado e trocas de experiências para cuidadores e
familiares;



utilizar linguagem acessível, considerando o contexto;



pactuar fluxos atestado de óbitos, devendo ser preferencialmente emitido
pelo médico da EMAD ou da equipe

Os critérios de exclusão do programa melhor em casa são:


indicada permanência do cuidado em nível hospitalar;



necessidade de monitorização contínua;
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necessidade de assistência contínua de enfermagem;



necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para
realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência com
urgência;



necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência;



necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva contínua

O Programa Melhor em Casa deu início às suas atividades em fevereiro de 2021, até o
momento foram avaliados 83 pacientes, a partir dos critérios de inclusão e exclusão. O
Instituto Cardiologia Hospital Viamão é responsável por cerca de 56% dos encaminhamentos
para avaliações no PMC. Neste momento, 32 pacientes seguem em acompanhamentos até o
momento, sendo classificados em AD1: 14 paciente, 16 pacientes AD2 e 2 pacientes AD3.
As principais demandas de atendimento até o momento foram:


uso de curativos especiais por múltiplas lesões de pressão;



Cuidado paliativos intensivos;



Uso de anticoagulante



Paciente internado em hospital, com quadro clínico estabilizado, com necessidade de
cuidados especiais possíveis de serem realizado em domicílio de maneira imediata à
alta.



Pós-operatório fratura de fêmur;



Oxigenoterapia domiciliar que necessitam de cuidados frequentes devido à condição
do quadro clínico.

5.11 Populações Vulneráveis e vazios assistenciais
Atualmente a equipe de saúde da família (ESF) Itinerante é formada por 1 médico, 1
enfermeira, 1 técnica de enfermagem, 1 motorista e 3 agentes comunitárias de saúde. São
responsáveis por prestar assistência aos pacientes que pertencem aos quilombos e
assentamentos rurais da cidade. Ao todo, realizam visitas regulares a 3 quilombos e 4
assentamentos rurais.
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A população bastante diversificada em cada uma das comunidades, sendo elas muito
heterogêneas. Dentro de uma mesma comunidade sendo possível identificar indivíduos com
diferentes perfis socioeconômicos. Por se tratar de comunidades rurais, a agricultura familiar
é o foco econômico das comunidades dos assentados, embora haja muitos indivíduos que
trabalham fora de suas propriedades.
No município de Viamão existem três comunidades de quilombolas, sendo elas o
Quilombo da Anastácia, Cantão das Lombas e Peixoto dos Botinhas, localizadas na zona rural
do município de Viamão/RS. Os quilombolas são bastante heterogêneos entre si, cada um dos
3 quilombos tem suas particularidades. Há muita desigualdade mesmo dentro destas
comunidades, sendo que se nota maior vulnerabilidade em diferentes áreas das comunidades.
O Quilombo da Anastácia está localizado na Estr. Estância Grande - Viamão, RS, para
acessar o território é de difícil acesso pela ausência de transporte público até o local, assim
acessando somente por meios próprios. Para chegar no Quilombo Anastácia é preciso acessar
a RS 118 e após percorrer estradas vicinais, o que totaliza aproximadamente 22 km rodados,
outra via de acesso é via fluvial, pelo rio Gravataí, necessitando de um barco para realizar a
travessia. As comunidades quilombolas Cantão das Lombas e Peixoto dos Botinhas estão
localizadas no nordeste do município.
As possibilidades de acesso até a comunidade Cantão das Lombas se dão através de
transporte coletivo três vezes ao dia, uma pela manhã, tarde e outro a noite, ou de carro pela
rodovia RS 040 cruzando pelo bairro Boa Vista as condições desta estrada são precárias, o solo
é arenoso. A comunidade localiza-se na divisa de Viamão com a comunidade de Tapumes 6º.
Distrito de Santo Antônio da Patrulha. Distância de 40 km do centro de Viamão. É uma
comunidade com deficiências de saneamento básico, energia elétrica e moradias.
A comunidade Peixoto dos Botinhas localiza-se próximo da rodovia RS 040, parada
135, estrada Capão da Porteira. O acesso a comunidade é fácil, pois transporte coletivo atende
em sete horários distribuídos entre manhã, tarde e noite e são poucas as famílias pertencentes
ao quilombo que residem em local de difícil acesso. O território da comunidade é extenso e
faz divisa com a comunidade de Tapumes 6º. Distrito de Santo Antônio da Patrulha.
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Há problemas sérios com habitação e saneamento básico. Muitos dos usuários não
têm nenhuma fonte de renda senão a que vem como auxílio do governo ou doações. A taxa
de analfabetismo é bastante alta e mesmo os que possuem algum nível de escolaridade
possuem um nível intelectual e de compreensão bastante limitado.
As queixas e motivos de consulta dentro das comunidades são bem diversas, as
principais patologias abordadas são hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus
do tipo 2 (DM2).
Unidade Móvel Médico-Odontológica
Com vistas reduzir os vazios assistenciais a SMS possui um Unidade Móvel MédicoOdontológica, a estrutura que comporta uma equipe de unidade básica de Saúde móvel,
sendo composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um dentista
e um motorista, com capacidade para realizar consultas médicas, consultas odontológicas,
acolhimentos e atendimentos de enfermagem, também oferta vacinas, curativos,
procedimentos e medicamentos, além de exames rápidos e outros atendimentos para
usuários do Sistema Único de Saúde do município.
As principais doenças apresentadas pelos pacientes são hipertensão, diabete e
hipotireoidismo.
A média atendimentos diários por comunidade é de 10 consultas clínicas eletivas, 8
consultas odontológicas, 5 acolhimentos, 30 atendimentos de enfermagem, 25 liberações de
medicamentos, administração de injetáveis, administração de medicação oral, curativos, em
média 30 aplicações de vacinas, além dos acolhimentos que resultam em consulta médica,
mas que variam de acordo com as necessidades da população.
São atendidas 8 comunidades: Castelinho, Jardim Cocão, Universal, Capororoca,
Canta Galo (Passo D’Areia), Passo dos Negros, Espigão e Vida Nova de segunda à sexta-feira
das 8 às 17 horas.
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5.12 Assistência Farmacêutica
Os medicamentos que compõem o rol terapêutico do Município de Viamão estão
padronizados na Relação Municipal de Medicamentos, a REMUME. Essa listagem é resultado
de um trabalho multidisciplinar, que envolve profissionais de várias áreas gestoras e
prescritoras de medicamentos (farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos e médicos), que
trabalham nos diversos serviços da Secretaria de Saúde e com participação da população por
representante do Conselho Municipal de Saúde.
A REMUME tem como sua principal base de formação o componente Básico da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME e as principais doenças que afetam
nossa comunidade. Os produtos que estão nas listas se caracterizam por serem seguros,
efetivos, eficazes e terem boa relação custo-benefício. A cada 02 anos ocorre revisão da
REMUME, onde é possível fazer exclusão, substituição e inclusão de medicamentos, a última
revisão foi realizada em 2019 e atualmente já possuímos Comissão de Farmácia e Terapêutica
(CFT) constituída, discutindo possíveis alterações da relação, e elaborando material de
consulta aos profissionais da Rede.
Tabela 15: Listagem da Relação Municipal de Medicamentos- REMUME

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

REMUME
Fármaco

Apresentação
Aciclovir 200 mg
Comprimido
Ácido acetilsalicílico 100mg
Comprimido
Ácido fólico 5 mg
Comprimido
Ácido folínico 15mg* Protocolo Toxoplasmose – Unidade São Comprimido
Lucas
Albendazol 400mg
Comprimido
Albendazol suspensão oral 40 mg/ml
Frasco
Alopurinol 300mg
Comprimido
Amiodarona 200mg
Comprimido
Amoxacilina+Clavulanato de potássio 500mg/125mg
Comprimido
Amoxacilina+Clavulanato de potássio suspensão oral Frasco
50mg/12,5mg/ml
Amoxicilina 500mg
Cápsula
Amoxicilina pó para susp.250mg/5ml
Frasco
Anlodipino (besilato) 5mg
Comprimido
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Atenolol 50mg
Azitromicina 500mg
Azitromicina susp. Oral 40mg/ml
Cabergolina 0,5mg * Retirada na Unidade São Lucas
Captopril 25mg
Carbonato de cálcio+colecalciferol 500 mg+400 UI
Carvedilol 12,5 mg
Carvedilol 6,25 mg
Cefalexina 500mg
Cefalexina pó para susp. oral 250 mg/5 ml
Cetoconazol (xampu) 2%
Clindamicina 300 mg
Cloreto sódio 9,0mg/ml (descongestionante nasal infantil
Dexametasona creme 0,1%
Digoxina 0,25mg
Dipropionato de beclometasona 250 mcg, inalatório
Dipropionato de beclometasona 50 mcg, inalatório
Doxiciclina 100mg
Enalapril (maleato) 10 mg
Espiramicina 500mg * Protocolo Toxoplasmose – São Lucas
Espironolactona 25mg
Estriol creme vaginal 1mg/g + aplicador
Estrogênios conjugados Naturais 0,3 mg
Fluconazol 150mg
Furosemida 40mg
Gentamicina (sulfato) colírio 5mg/ml
Glibenclamida 5mg
Gliclazida 30mg
Hidralazina (cloridrato) 25mg
Hidroclorotiazida 25 mg
Ibuprofeno 600mg
Ibuprofeno suspensão oral 50 mg/mL
Insulina humana NPH 100UI
Insulina regular 100UI
Isossorbida 40 mg
Isossorbida 5mg
Itraconazol 100 mg
Ivermectina 6mg
Levonorgestrel+etinilestradiol 0,15mg+0,03mg
Levonorgestrel 0,75 mg
levotiroxina sódica 25 mcg
Levotiroxina sódica 50mcg
Levotiroxina sódica 100 mcg

Comprimido
Comprimido
Frasco
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Frasco
Frasco
Comprimido
Frasco
Bisnaga
Comprimido
Spray oral
Spray oral
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Bisnaga
Drágea
Cápsula
Comprimido
Frasco
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Frasco
Frasco
Frasco
Cápsula
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Drágea
Comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

loratadina 10mg
Comprimido
Loratadina 5mg/5ml, xarope
Frasco
Losartana potássica 50 mg
Comprimido
Medroxiprogesterona (acetato) 10mg
Comprimido
Medroxiprogesterona (acetato) solução injetável 150 mg/ml
Ampola
Metformina 850mg
Comprimido
Metildopa 250mg
Comprimido
Metoclopramida 10mg
Comprimido
Metoclopramida sol. oral 4mg/ml
Frasco
Metoprolol tartarato 100mg
Comprimido
Metronidazol 250mg
Comprimido
Metronidazol geléia vaginal 500mg/5g + aplicador
Bisnaga
Miconazol creme vaginal 20mg/g +aplicador
Bisnaga
Nifedipina 10mg
Nistatina susp. Oral 100.000UI/ml com copo/colher medida
Frasco
Nitrofurantoína 100 mg
Noretisterona (enantato) +estradiol (valerato) sol. Injetável 50 Ampola
mg 5 mg
Noretisterona 0,35mg
Óleo mineral
Frasco
Omeprazol 20mg
Cápsula
Paracetamol 200mg/ml, solução oral gotas
Frasco
Paracetamol 500mg
Comprimido
Pasta d'água
Frasco
Penicilina G benzatina 1.200 000 UI
Frascoampola+diluente
Penicilina G benzatina 600. 000 UI
Frascoampola+diluente
Permanganato potassio 100mg
Comprimido
Permetrina loção 10mg/ml
Frasco
Pirimetamina 25mg * Protocolo Toxoplasmose - São Lucas
Comprimidos
Prednisolona sol. Oral 15mg/5ml com copo/colher de medida
Frasco
Prednisona 20mg
Comprimido
Prednisona 5mg
Comprimido
Propranolol 40mg
Comprimido
Sais para reidratação oral, pó para sol. Oral
Envelope
Salbutamol aerosol oral 100mcg/dose
Spray Oral
Sinvastatina 20 mg
Comprimido
Sulfadiazina 500mg * Protocolo Toxoplasmose - São Lucas
Comprimido
Sulfadiazina de prata creme 1%
Frasco
Sulfametoxazol+trimetoprima 400+80mg
Comprimido
Sulfametoxazol+trimetoprima susp. oral 40 mg + 8 mg/5ml
Frasco
Sulfato Ferroso equivalente a 40mg de ferro elementar
Comprimido
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97
98
99
100
101

Sulfato ferroso sol. Oral equivalente a 25mg/ml de ferro Frasco
elementar
Tiamina (cloridrato) 300 mg
Comprimido
Timolol (maleato) solução oftálmica 0,5%
Frasco
Varfarina sódica 5mg
Comprimido
Verapamil 80mg
Comprimido

MEDICAMENTOS - PROGRAMA DE COMBATE AO TABAGISMO (Fornecidos pelo Ministério
da Saúde)
Programa de Combate ao Tabagismo
Item
Fármaco
Apresentação
1
Bupropiona (cloridrato) 150 mg
Comprimido
2
Nicotina (adesivo) 14 mg
Adesivo
3
Nicotina (adesivo) 7mg
Adesivo
4
Nicotina (adesivo) 21mg
Adesivo
MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fármaco

Apresentação
Adrenalina 1mg/ml
Ampola
Água estéril para injeção
Ampola
Aminofilina 24 mg/1 ml, solução injetável
Ampola
Amiodarona 50mg/ml, solução injetável
Ampola
Atropina 0,25mg
Ampola
Betametasona (acetato) + fosfato dissódico de Ampola
betametasona 3mg+3mg/ml
Bicarbonato de sódio 8,4%
Ampola
Biperideno 5mg/ml
Ampola
Cetoprofeno 50 mg/ml intramuscular
Ampola
Cloreto de Sódio 20%
Ampola
Clorpromazina 5mg/ml
Ampola
Dexametasona 4mg/ml
Ampola
Dexclorfeniramina 2mg
Comprimido
Diazepam 10mg
Comprimido
Diazepam 5mg/ml
Ampola
Diclofenaco de sódio 75mg
Ampola
Dimenidrinato 50mg+cloridrato piridoxina 50mg/ml Ampola
Dipirona 500mg
Comprimido
Dipirona 500mg/ml injetável
Escopolamina 10mg
Comprimido
Escopolamina 20mg/ml
Ampola
Fenitoína 50 mg/ml
Ampola
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Fenobarbital 100mg/ml
Fenoterol bromidrato solução para nebulização 5
mg/ml
Furosemida 10mg/ml
Glicose hipertônica 50%
Haloperidol 5mg/ml
Heparina 5.000 UI/ml
Hidrocortisona 100 mg
Hidrocortisona 500mg
Ipratrópio (brometo) sol. p/ inalação 0,25 mg/ml
Lidocaína 2% sem vasoconstritor
Lidocaína 2%, geléia
Metoclopramida 5mg/ml
Midazolam 25 mg/3ml
Morfina 10mg/ml
N-butilescopolamina+dipirona
sódica
4mg+500mg/ml
Prometazina 25mg/ml
Ranitidina 25mg/ml
Sulfato de magnésio 50%
Terbutalina 0,5mg/mg
Tramadol (cloridrato) 5 mg/ml

Ampola
Frasco
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Frasco
Ampola
Bisnaga
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola
Ampola

Desde 2019 há o acompanhamento mensal do número de receitas dispensadas nas
farmácias e dispensários e cálculo da média relacionada por estabelecimento. Abaixo
apresentamos a série histórica desse monitoramento, onde é possível perceber a partir de
2020 a redução dos atendimentos em função da pandemia, distanciamento social e seus
consequentes impactos para gestão pública e fornecedores de materiais. Em 2021 temos
observado a tendência de retorno das médias para valores semelhantes a 2019,
provavelmente já relacionados aos resultados da vacinação da população e consequente
diminuição dos números de casos suspeitos, internações e óbitos causados pelo SARS-Cov-2.
Destacam-se como unidades que mais dispensam no município:
● Farmácia Básica dos Medicamentos Controlados, por centralizar a dispensação de
todos os medicamentos de controle especial do município;
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● Unidade de Saúde São Lucas, por estar também na parada 44 junto da Farmácia Básica
dos Controlados e Secretaria de Saúde e históricamente ser reconhecida como um
“dispensário central” do município;
● Unidade de Saúde Santa Isabel, por ser uma das regiões mais populosas do município;
● UPA 24h, por ser uma unidade de urgência e emergência e funcionar em horários
ampliados.
Entre os principais desafios da assistência farmacêutica está a manutenção de 95%
dos itens da REMUME disponíveis em todos os dispensários de medicamentos e a
descentralização da farmácia de medicamentos especiais e controlados.
6. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
As ações de Vigilância em Saúde (VS) devem se dar de maneira articulada com as
demais ações desenvolvidas e ofertadas no SUS, buscando a integralidade da atenção à saúde
da população e devem estar inseridas no cotidiano das equipes de AB, com atribuições e
responsabilidades definidas em território único de atuação, integrando os processos de
trabalho de ambas as equipes.
A prática de trabalho da VS orientada pela territorialização aumenta a compreensão
dos processos de saúde-doença e a eficácia das ações realizadas. As estratégias e formas de
atuar sobre os determinantes do processo saúde-doença devem ser discutidas e planejadas
em conjunto: gestores, profissionais da UBS, VS e a população.
A vigilância em saúde deve integrar no processo de trabalho as ações da vigilância
epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador, buscando atuação de forma
complementar e junto com as equipes da atenção básica, que devem se reconhecer como
agentes de vigilância, na identificação dos riscos, das populações vulneráveis, propondo e
fazendo intervenções para o controle, prevenção e promoção à saúde.
Os dados trabalhados pela vigilância devem ser compartilhados e discutidos com a
AB para subsidiar processos de melhoria ou tipos de intervenção no território e,
principalmente, para subsidiar o planejamento das intervenções baseado em evidências. O
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uso da epidemiologia nos serviços de saúde e a sua apropriação pelos profissionais de saúde
da UBS devem contribuir para a missão de produzir saúde individual e coletiva, produzindo
conhecimento e desenvolvimento de ações de impacto coletivo na comunidade. As
estratégias e formas de atuar sobre os determinantes do processo saúde-doença, sempre que
possível, devem ser discutidas e planejadas juntamente com a população.
Trazendo um breve histórico da VISA de Viamão, no ano de 1998, de acordo com a
Lei nº 2.646/98, a VISA deixou de ser um Setor da Secretaria Municipal de Saúde e passou a
ser reconhecido como: Departamento de Vigilância à Saúde (DVS).Desde então muitos
avanços ocorreram neste ponto de atenção em saúde. Em 2000, A Vigilância Epidemiológica
e Vigilância Ambiental passaram a atuar com a certificação Tipo III, já que assumiu o
compromisso de realização das ações de alta complexidade frente às suas atribuições.
Já a Vigilância Sanitária teve ampliação de determinadas ações de baixa
complexidade quando efetuou pactuação em atendimento à Resolução Nº 030/2004-CIB/RS.
De acordo com a legislação vigente, Viamão encontra-se na Gestão Plena da Vigilância
Sanitária através da Resolução CIB publicada no de 2012
6.1 Vigilância Sanitária
Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde
(Lei Federal, 8.080/1990, artigo 6º, parágrafo 1º).
A prática cotidiana da Vigilância Sanitária traz consigo a responsabilidade do Estado
em adequar o sistema produtivo de bens e serviços de interesse sanitário às demandas sociais
e às necessidades do sistema de saúde, desenvolvendo ações de promoção e proteção à
saúde, prevenção, controle, fiscalização, regulação e gerenciamento de risco.
6.1.1 Vigilância de Serviços e Produtos de Saúde e de Interesse à Saúde
A Equipe de Vigilância de Serviços e Produtos de Saúde e de Interesse à Saúde –
EVSPIS responsável pela fiscalização e licenciamento dos serviços de saúde e produtos de
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saúde e de interesse à saúde e se divide em seis áreas, são elas:


Serviços de Alta Complexidade, faz a regulamenta os serviços de saúde com
alta complexidade, tais como hospitais, laboratórios clínicos, patologia e
moleculares, diálise, entre outros;



Serviços de Média Complexidade, regulamenta os serviços de saúde com
complexidade média, tais como as clínicas e serviços odontológicos, postos
de coleta laboratoriais, clínicas de estética, entre outras;



Serviços de Baixa Complexidade, regulamenta os serviços de saúde com
menor complexidade, tais como as escolas de educação infantil, Instituições
de Longa Permanência de Idosos - ILPI’s, serviços de embelezamento,
lavanderia hospitalar, clínicas de vacinas estúdios de tatuagem e piercing,
transporte de pacientes, saúde mental, entre outras;



Vigilância em Radiações Ionizantes, regulamenta as clínicas com serviços de
imagem, radioterapia e raio-X;



Núcleo de Produtos para Saúde e Correlatos, que faz a fiscalização do
comércio de produtos de interesse à saúde, investigando instalações e
capacidade técnico operacional em produtos de saúde/correlatos,
cosméticos e saneantes. Os estabelecimentos licenciados e fiscalizados pelo
núcleo são as distribuidoras, transportadoras, importadoras e indústrias de
saneantes e cosméticos e as controladoras de pragas.



Núcleo de Medicamentos, que faz a regulamentação de serviços de baixo ou
alto risco à saúde pública, respectivamente: drogarias e farmácias de
manipulação e farmácias hospitalares. Faz análise de processos e pareceres
técnicos, também para as ações de vigilância sanitária de Produtos de
Interesse à Saúde (medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso
humano).

6.1.2- Alimentos
Programa Segurança Alimentar: O Programa Segurança Alimentar do Ministério
Público do Rio Grande do Sul iniciou em maio de 2014, a partir do trabalho de um grupo
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formado por membros do Ministério Público/RS, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Secretaria Estadual da Saúde através da Divisão de Vigilância Sanitária Núcleo de Vigilância de Produtos - setor de alimentos - NVP - alimentos/DVS/CEVS/SES/RS, do
PROCON/RS, da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul e do Fórum Interamericano de
Defesa do Consumidor, com intuito de otimizar a atuação dos Órgãos responsáveis pela
fiscalização dos alimentos comercializados no território gaúcho.
Neste contexto, a Secretaria Estadual da Saúde, por meio dos servidores do setor de
alimentos da Divisão de Vigilância Sanitária do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS)
e das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) participam das operações da força-tarefa do
Programa em diversos municípios.
Nestas ações de fiscalização são apreendidos alimentos impróprios para o consumo
(alimentos sem identificação de procedência, ou com prazo de validade vencido, ou que se
encontrem em condições inadequadas de armazenamento) no comércio dos municípios
sendo que as promotorias do Ministério Público passaram a acompanhar as adequações
realizadas pelos estabelecimentos autuados pela vigilância sanitária junto às secretarias
municipais de saúde.
A Vigilância Sanitária de Alimentos tem como principal atribuição a fiscalização de
estabelecimentos que produzem, transportam, manipulam, fabricam e comercializam
alimentos com vistas a promover as boas práticas na produção e manipulação dos mesmos,
possibilitando assim, minimizar ou eliminar os potenciais riscos à saúde da população.
A Vigilância Sanitária de Alimentos deve trabalhar em conjunto com todos os outros
setores da Vigilância, atuando como um centro de referência para regionais e municípios,
orientando e direcionando os mesmos nas várias ações que executam, visando a proteção à
saúde dos indivíduos.
6.2 Vigilância Epidemiológica
Por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975, o
Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), por
meio de legislação específica (Lei nº 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76). Esses instrumentos
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legais tornaram obrigatória a notificação de doenças transmissíveis selecionadas, constantes
de relação estabelecida por portaria.
Em 1977, o Ministério da Saúde elaborou o primeiro Manual de Vigilância
Epidemiológica, reunindo e compatibilizando as normas técnicas então utilizadas para a
vigilância de cada doença, no âmbito de programas de controle específicos.
O atual Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou o SNVE, definindo em seu texto
legal (Lei nº 8.080/90) a vigilância epidemiológica como “um conjunto de ações que
proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.
Além de ampliar o conceito, as ações de vigilância epidemiológica passaram a ser
operacionalizadas num contexto de profunda reorganização do sistema de saúde brasileiro,
caracterizada pela descentralização de responsabilidades e integralidade da prestação de
serviços.
Por propósito, a vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica
permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a
execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim,
informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores
que a condicionam, numa área geográfica ou população definida.
Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se importante instrumento
para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, bem como a
normatização das atividades técnicas correlatas.
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a
cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, de
forma que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com
oportunidade e eficácia.
122

São funções da vigilância epidemiológica:


coleta e processamento dos dados coletados; análise e interpretação dos
dados processados;



recomendação das medidas de controle apropriadas;



promoção das ações de controle indicadas;



avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;



divulgação de informações pertinentes.

Todo o sistema de vigilância é organizado tendo como objetivo o controle, a
eliminação ou a erradicação de doenças, ou seja, a Vigilância Epidemiológica somente se
justifica se for capaz de servir para a adoção de medidas que impactem as doenças no sentido
da redução da morbi-mortalidade.
Dessa forma, após a análise dos dados, deverão ser definidas imediatamente as
medidas de prevenção e controle mais pertinentes à situação. Isso deve ocorrer no nível mais
próximo da ocorrência do problema, para que a intervenção seja mais oportuna e,
consequentemente, mais eficaz.
Pela grande vulnerabilidade das doenças imunopreveníveis pelo uso de vacinas,
estas, historicamente são objeto de vigilância. O Programa Nacional de Imunizações
estabelece, através de portaria n.º 527/04, a relação das vacinas a serem utilizadas no
Calendário Básico de Vacinação da criança, adulto e idoso. Pelo grande número e
complexidade dos produtos imunobiológicos em uso atualmente o nível nacional criou o
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI.
As ações executivas são inerentes ao nível municipal e seu exercício exige
conhecimento analítico da situação de saúde local. Por sua vez, cabe aos níveis nacional e
estadual conduzirem ações de caráter estratégico, de coordenação em seu âmbito de ação e
de longo alcance, além da atuação de forma complementar ou suplementar aos demais níveis.
A eficiência do SNVE depende do desenvolvimento harmônico das funções realizadas
nos diferentes níveis. Quanto mais capacitada e eficiente a instância local, mais
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oportunamente poderão ser executadas as medidas de controle.
O município de Viamão possui um Núcleo de Vigilância Epidemiológica, que faz parte
do Departamento de Vigilância em Saúde. Dentro da VE, temos o NIS (Núcleo de Informações
em Saúde), que gerencia os Nascidos Vivos e mortalidade, por meio de ferramentas utilizadas
para registro (DO/DN - Declaração de óbito e Declaração de nascido Vivo). O sistema de
informação utilizado para controle é o SIM (mortalidade) e o SINASC (natalidade).
Possuímos também o Programa de Vigilância das Violências, que é articulado com o
Departamento de Atenção em Saúde, por meio da Atenção Básica, Caps, Rede de Urgências,
Assistência Social, Conselho Tutelar e outros colaboradores. Tem por objetivo interligar os
programas, de forma a proporcionar resposta rápida à pessoa que necessite de assistência, e
proporcionar dados que possam subsidiar ações de prevenção e redução dos níveis de
violência no município.
O Programa da Vigilância dos Agravos Transmissíveis, compreende as Doenças de
notificação compulsória, recebidas da rede de saúde do município, por meio da Ficha de
Notificação, e digitada pela VE municipal no SINAN (Sistema de Agravos de Notificação).
Desde o início da pandemia de Covid-19, a Vigilância Epidemiológica vem
trabalhando no intuito de organizar o serviço, que não existia, na otimização dos Dados,
publicação de relatórios diários, minimizando subnotificação, capacitando os servidores nos
diversos âmbitos da doença. Participa ativamente do COES, realiza ações em conjunto com a
Vigilância Sanitária, visando conter o avanço da Covid nas ILPI, Residenciais Terapêuticos, e
outros locais.
Fornece apoio técnico para todos os setores da Prefeitura, e população, acerca de
sintomatologia, rotinas e fluxos de atendimento, atualizações das Notas Informativas e
Decretos Estaduais e Municipais, e quaisquer novas condutas a respeito da Covid.
Utiliza dois sistemas para notificação dos casos, que são realizados pelo profissional
que realizou atendimento, seja ele da rede privada ou pública de saúde SRAG (Síndrome
Respiratória Aguda Grave), pela UPA Viamão, Hospital Viamão e Vigilância Epidemiológica
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municipal.
O Sinan é o sistema responsável pelos dados das doenças de notificação compulsória,
para apoiar processos de investigação e análise pelo sistema de vigilância epidemiológica.
Foi implantado de forma gradual a partir de 1993 e hoje abrange todo o território nacional.
Para cada notificação devem ser utilizadas duas fichas: a ficha individual de notificação (FIN)
da doença e a ficha de investigação (FII).
O Sinan tem como objetivos coletar, transmitir e disseminar dados gerados na rotina
do sistema de vigilância epidemiológica das três esferas de governo, fornecer informações
para análise do perfil da morbidade e, consequentemente, facilitar a formulação e avaliação
das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisões.
O sistema é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que
constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.
Casos notificados de doenças e agravos de notificação compulsória de residentes de
Viamão conforme tipo de fonte notificadora do município, Viamão, 2020.
O Sinasc foi implantado a partir de 1990 e é o sistema que coleta e consolida os dados
sobre a ocorrência dos nascimentos, permitindo avaliar o perfil dos nascidos vivos através de
uma série de variáveis sobre a mãe, pré-natal, parto e criança que estão presentes na
Declaração de Nascido Vivo (DNV).
A importância na qualificação dos dados de nascidos vivos deve ser contínua,
principalmente com relação à completude dos campos do formulário. O número de nascidos
vivos constitui-se em relevante informação para o campo da saúde pública, pois a partir do
mesmo podem-se construir inúmeros indicadores, voltados para avaliação de riscos à saúde
do segmento materno-infantil.
O Sinasc tem como instrumento padronizado de coleta de dados a declaração de
nascido vivo (DNV), cuja emissão, a exemplo da DO, é de competência exclusiva do Ministério
da Saúde. Tanto a emissão da DNV como o seu registro em cartório são realizados no
município de ocorrência do nascimento.
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Deve ser preenchida pelos hospitais e por outras instituições de saúde que realizam
parto e nos Cartórios de Registro Civil, quando o nascimento da criança ocorre no domicílio.
Nas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), as Declarações
O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) foi criado em 1975 e é o sistema que
consolida os dados sobre os óbitos ocorridos e tem como fonte de dados o formulário único
de Declaração de Óbito (DO). Através da consolidação destes dados é possível obter
importantes informações sobre o perfil de mortalidade da população.
Os principais desafios para melhorar a qualidade do sistema são: sub-registro de
óbitos e qualidade de preenchimento das DOs. O sub-registro dos óbitos no Brasil tem uma
forte variação com um percentual maior na região Norte e Nordeste do país.
Com relação ao preenchimento qualificado, é importante trabalhar para a redução
de causas básicas de óbito mal definidas e causas inespecíficas sem importância
epidemiológica (garbage codes).
Ações para qualificação do sistema nos municípios é a capacitação periódica dos
médicos que fornecem os dados dos óbitos, busca ativa para recuperação de óbitos e
investigação dos casos para melhoria da classificação das causas
6.2.1 Imunizações

O Programa de Imunizações atua com importante papel no SUS, sua política
corrobora e impacta diretamente na redução, eliminação e erradicação de doenças
imunopreveníveis, por meio das vacinas e da vigilância (Brasil, 2017). Está vinculado ao
Departamento de Vigilância em Saúde, realiza ações articuladas com a Vigilância
Epidemiológica, e com os diferentes níveis de atenção à saúde, no município de Viamão.
Dentre as atribuições do Programa Municipal de Imunizações estão:
● Coordenar, planejar, normatizar, supervisionar e executar ações de imunizações
no âmbito do município de Viamão;
● Armazenar e distribuir Imunobiológicos de maneira segura para as salas de vacinas,
e demais serviços que realizem o processo de imunização, de acordo com
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protocolos de manutenção da cadeia de frio;
● Garantir ações extramuros em consonância com as necessidades locais, diante do
quantitativo populacional de sua abrangência e metas de cobertura, garantindo a
segurança no acondicionamento, durante o processo de imunização;
● Educação Permanente em Saúde, através de capacitações aos profissionais
envolvidos com atividades de imunização.
● Notificar, avaliar e monitorar eventos adversos pós vacinação e possíveis erros
programáticos
A Rede de Frio (Instância Municipal), é composta por uma central de recebimento,
armazenamento e distribuição de imunobiológicos, além de 18 salas de vacinas, nas quais são
realizadas a imunização de rotina, necessárias nas diferentes faixas etárias da população e
Campanhas Nacionais.
Na tabela abaixo, estão descritos os locais onde encontram -se as câmaras de
refrigeração, a capacidade de armazenamento para 30 litros, 140 litros, 280 litros, mantendo
os Imunobiológicos em temperaturas de +2 a + 8 graus.
Tabela 16: Locais onde encontram-se as câmaras de refrigeração, quantitativos e a capacidade
de armazenamento
Local

Equipamento

Capacidade (0,5ml/Dose)

Núcleo de Imunizações

7

92.300 doses

Águas Claras

1

13.700 doses

Capão da Porteira

1

3.200 doses

Estalagem

1

13.700 doses

Vila Elsa

1

13.700 doses

Krahe

1

13.700 doses

Augusta Marina

1

13.700 doses

Augusta Meneguine

1

13.700 doses

Monte Alegre

1

13.700 doses
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Cecília

1

13.700 doses

Esmeralda

1

13.700 doses

São Lucas

1

13.700 doses

Planalto

1

13.700 doses

São Tomé

1

13.700 doses

Santa Isabel

1

13.700 doses

Luciana

1

3.200 doses

Lomba do Sabão

1

13.700 doses

Itapuã

1

13.700 doses

CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO

290. 500 doses

O Calendário Nacional de Vacinação, está regulamentado pela Portaria nº 1.498 de
19 de julho de 2013, em todo território nacional, sendo atualizado sistematicamente através
de informes e notas técnicas emitidos pela Coordenação Geral do Programa Nacional de
Imunizações (CGPNI).
Considerando risco, vulnerabilidades e especificidades sociais, os calendários são
definidos com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes
e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para mais de 20 doenças, cuja
proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. As vacinas
são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças
transmissíveis. No âmbito da saúde pública, são ferramentas potentes para controle e
erradicação de doenças imunopreviníveis, sendo consideradas estratégicas do ponto de vista
do custo-benefício. Principais campanhas nacionais:
Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da Influenza
Tem como principal objetivo, reduzir complicações, internações e mortalidade
decorrentes das infecções causadas pelo vírus da Influenza. Os grupos prioritários, são
definidos pelo Ministério da Saúde, de acordo com dados epidemiológicos e potencial de
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exposição.
Em geral: crianças maiores de 6 meses, gestantes, puérperas, trabalhadores da
saúde, povos indígenas, idosos acima de 60 anos, idosos institucionalizados, pessoas com
comorbidades, professores, pessoas com deficiência, trabalhadores do transporte coletivo,
caminhoneiros, forças armadas e de salvamento, pessoas privadas de liberdade, portuários e
trabalhadores sistema prisional. Ocorre com frequência anual, em período sazonal, de abril à
julho, a meta de cobertura vacinal a ser alcançada é de 90% do público prioritário.

Campanha Nacional contra Poliomielite e Multivacinação de crianças e adolescentes
Objetivos principais reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país,
oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais
e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o
controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças. Esta ação ocorre anualmente,
normalmente no mês de outubro, com meta de 90% do grupo prioritário.

Campanha Nacional contra o Sarampo
Tem por objetivo reduzir, eliminar o vírus do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola
congênita, através da vacinação. Anualmente no período de agosto, com ênfase nas crianças
de 06 meses a 5 anos incompletos. Público adulto, também é contemplado, com idade até 59
anos. Um dos indicadores, para avaliar ações de bloqueio de oportuna reintrodução do vírus,
é a taxa de cobertura vacinal. A meta a ser atingida é de 95% da população alvo.
O Sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, transmissível e
extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em
crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa,
por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do aparecimento
do exantema até quatro dias.
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Campanha Nacional de Operacionalização de vacinação contra Covid 19.
Tem como objetivo principal, a redução da morbimortalidade, através de estratégias
de imunização, controlando a transmissibilidade do SARS-CoV2, bem como corroborar com a
qualidade no trabalho de profissionais e equipes dos serviços de saúde. A meta de cobertura
vacinal é de 90% para cada grupo prioritário descrito no PNO.
Diante da pandemia do novo Coronavírus, para viabilizar a operacionalização da
Campanha contra a Covid 19, foi necessário capacitar profissionais e ampliar o atendimento
de vacinação, proporcionando, o acesso a imunização segura nas 19 Unidades de Saúde do
município. Tendo em vista, a logística de alcance das metas e ampliação de coberturas
vacinais, foram abertas mais 22 salas de vacinas para atender a demanda da população, de
acordo com protocolos sanitários (RDC nº 197,2017).
A base populacional de acordo com estimativa do IBGE, 2010, e Campanha da
Influenza 2020, para imunização do grupo prioritário na vacinação contra a Covid 19 é de
191.250 habitantes. Atualmente, o município de Viamão aplicou 179. 524 doses de vacina,
entre primeira e segunda dose, atingindo cobertura vacinal de 78%.
Do ponto de vista de ações estratégicas para avanço da vacinação, o planejamento é
que até final de dezembro de 2021, a população esteja com esquema vacinal completo,
dependendo das remessas de doses recebidas do Estado.
Considerando o cenário atual, no tocante à alta transmissibilidade do vírus Sars Cov
2 e suas variantes, a eficácia de algumas vacinas vem sendo avaliada com objetivo de elucidar
dados para possibilitar redução da mortalidade e reinfecção. Nesse sentido, em consonância
com evidências epidemiológicas, estima-se que nos próximos anos haja continuidade da
Campanha de vacinação contra Covid 19, todavia com possibilidades de inclusão de novos
grupos populacionais, de acordo com o risco de exposição para contaminação do vírus.
A vacinação contra a Covid, iniciou em 19 de janeiro de 2021 no município de Viamão.
Teve início pelos grupos prioritários da chamada fase 1: trabalhadores de saúde, pessoas
institucionalizadas (que residem em asilos) com 60 anos de idade ou mais, pessoas
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institucionalizadas com deficiência e população indígena aldeada.
Os imunizantes disponibilizados durante a operacionalização da campanha são:


Coronavac: Desenvolvida pela empresa Sinovac Life Sciences Co., LTD (China); seu
insumo farmacêutico ativo biológico é o antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2.
Eficácia total (conforme desfecho primário): 50,39% (IC 95 : 35,26 – 61,98), em estudo
realizado de 21/7/2020 com data de corte em 16/12/2020. Aprovada para uso
emergencial pela Gerência Geral de Medicamentos da ANVISA, em 17/01/2021.
Reações Adversas: podem ocorrer dor de cabeça, cansaço, dor no local da aplicação,
enjoo, diarreia, dor muscular, dor ao engolir, calafrios, perda de apetite, tosse, dor nas
articulações, coceira, coriza e congestão nasal, vermelhidão, inchaço e coceira no local
da aplicação.



Covishield / AstraZeneca: Vacina monovalente composta de um único vetor de
adenovírus recombinante de chimpanzé, deficiente para replicação (ChAdOx1), que
codifica a glicoproteína S de SARSCoV-2. Após a administração, esta glicoproteína S é
expressa localmente e estimula uma resposta imune humoral e celular.Importadas do
fabricante Serum Institute of India Pvt. Ltd., como produto acabado armazenado em
frasco-ampola contendo 10 doses.
Eficácia total (conforme desfecho primário): 70,42% (54,84%, 80,63%), aprovada para
uso emergencial pela Gerência Geral de Medicamentos da ANVISA.
Pessoas que tomaram a dose do imunizante AstraZeneca relatam dores no corpo, mal
estar e febre e as reações podem ir de sensibilidade, dor, sensação de calor,
vermelhidão, coceira, inchaço ou hematomas no local da aplicação, sensação de
indisposição de forma geral, sensação de cansaço, calafrio ou sensação febril, dor de
cabeça, enjoos, dor nas articulações ou dor muscular, febre acima de 38 °C, dor de
garganta, coriza e tosse. Os sintomas, que já estavam previstos nos testes clínicos,
costumam começar algumas horas depois da aplicação da dose e podem durar até 48
horas.



Janssen: A vacina da Janssen contra a COVID-19 foi autorizada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio de uma Autorização para Uso Emergencial (AUE),
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para a prevenção da COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 em indivíduos a partir de
18 anos de idade. É composto de um vetor recombinante, não replicante, de adenovírus
tipo 26 (Ad26), construído para codificar a proteína S (Spike) do SARS-CoV-2.


Pfizer: A vacina da Pfizer é baseada em mRNA, que utiliza RNA mensageiro sintético,
auxiliando o organismo a gerar anticorpos. A tecnologia de mRNA permite que a vacina
seja desenvolvida em menos tempo que as demais e é administrada em duas doses, com
intervalo de 21 dias entre elas. De acordo com os dados do estudo de Fase 3 da Pfizer,
a eficácia global é de 95%
A Pfizer pode apresentar como reação vacinal, dor e inchaço no local de aplicação,
cansaço, dor de cabeça, diarreia, dor muscular, dor nas articulações, calafrios, febre,
vermelhidão no local de injeção, náusea e vômito.
O Programa de Imunizações utiliza dos seguintes sistemas de informações:
SI PNI: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, na Campanha

Nacional de Vacinação contra a covid-19, o Ministério da Saúde desenvolveu módulo
específico nominal, para registro de cada cidadão vacinado com a indicação da respectiva dose
administrada (Laboratório e lote), além da implementação do módulo de movimentação de
imunobiológico para facilitar a rastreabilidade e controle dos imunobiológicos distribuídos.
Esta nova plataforma do SIPNI também foi implementada, para o registro
consolidado das pessoas vacinadas na Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da
Influenza. Acesso em: https://si-pni.saude.gov.br
SIPNI web- Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(plataforma antiga), permite realizar notificações de EAPV referente às vacinas de rotina do
Calendário Nacional de Vacinação, acompanhamento de coberturas vacinais de crianças,
adolescentes, adultos, idosos e gestantes.
Portal BI Saúde/Departamento de Gestão da Tecnologia da Informação- base de
dados referente a coberturas vacinais, de acordo com cada indicador e período selecionado.
Acesso em: http://bipublico.saude.rs.gov.br/index.htm
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E-SUS- plataforma utilizada para realizar notificação de eventos adversos pós
vacinação (EAPV) e erros de imunizações, possibilitando o monitoramento e desfecho dos
casos. Também disponibiliza módulo para emissão de relatórios de pessoas vacinadas contra
Covid 19, o que corrobora no planejamento de ações estratégicas em situações de busca
ativa, para casos de atraso do esquema vacinal e acompanhamento de situações de EAPV
Acesso em: https://notifica.saude.gov.br/
E SUS PEC- Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) que contempla informações
clínicas e administrativas do paciente, o mesmo está em processo de implantação na Atenção
Básica, inclusive em uso nas salas de vacinas.
SIES- Sistema de Informação de Insumos Estratégicos, utilizado para solicitação de
imunobiológicos de rotina, campanha e insumos em geral (seringas, cadernetas entre outros).
Através deste sistema, é realizado controle de estoque da rede de frio, no tocante aos
imunobiológicos, com execução de inventário ao final do mês . Acesso em:
http://sies.saude.gov.br/senha.asp

Farmacovigilância
Entende-se como farmacovigilância de vacinas e outros Imunobiológicos o processo
de detecção, avaliação, compreensão, prevenção e comunicação de eventos adversos pósvacinação (EAPV) ou de qualquer outro problema relacionado à vacina ou à imunização (Brasil,
2020, 4ª edição).
Um EAPV é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação, não possuindo
necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico
(imunoglobulinas e soros heterólogos). Um EAPV pode ser qualquer evento indesejável ou
não intencional, isto é, sintoma, doença ou achado laboratorial anormal.
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Os Evento Adverso Pós-Vacinação são classificados:
1.
2.

Quanto ao tipo de manifestação: Local e sistêmico.
Quanto à gravidade:

Evento Adverso Pós-Vacinação Grave:


Hospitalização



Possa comprometer o paciente, ou seja, que ocasione risco de morte e que exija
intervenção



clínica imediata para evitar o óbito;



Cause disfunção significativa e/ou incapacidade permanente;



Resulta em anomalia congênita



Ocasione o óbito.

Evento Adverso Pós-Vacinação não grave (esperados após vacinação)
Não representam risco potencial para a saúde do vacinado:
Normalmente, ocorrem dentro das primeiras 48 horas: dor local, febre, mialgias, fadiga,
congestão nasal, náuseas/vômitos, diarreia, eritema no local da aplicação.
Avalia-se a “Intensidade” do EAPV, que pode ser leve, moderado ou intenso, indiferente de
ser grave ou não.
Podem ser caracterizados também, de acordo com relação causal:


Reação relacionada ao produto: composição do Imunobiológico;



Reação relacionada à qualidade da vacina: composição e insumos utilizados na
administração do imunobiológico;



Erro de imunização: posologia, administração inadequada



Reação de ansiedade relacionada a imunização: síncopes vasovagais;



Coincidente: eventos causados por outro motivo, que não o produto da vacina.
De maneira geral, qualquer agravo à saúde que ocorra em até 30 dias após a

vacinação é considerado um evento adverso, supostamente associado à vacinação,
independentemente de ter sido causado ou não pela vacinação.
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No entanto, os eventos adversos graves (EAG) deverão ser comunicados pelos
profissionais de saúde dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, ao Núcleo de
Imunizações, através de formulário de notificação. No tocante aos eventos adversos não
graves com início em até 72 horas, notificar e tratar com sintomáticos. Já nos casos que o
paciente, tem início de sintomas após 72 horas e ou persistência deles, AVALIAR sinais e
sintomas sugestivos de Síndrome Gripal (SG). Na Figura 50 apresenta-se o fluxograma de
EAPV.
Figura 50: Fluxograma de Evento Adverso Pós-Vacinação.

Fonte: RS/CEVS/março, 2021.

A observação sistemática de eventos adversos a medicamentos termolábeis é
imprescindível para que seja realizada a avaliação periódica da relação benefício-risco em
comparação aos eventos adversos já conhecidos, bem como para o conhecimento de eventos
adversos raros e não descritos em bula que, porventura, possam surgir.
O Núcleo de Imunizações de Viamão, viabiliza canais de comunicação, através de
contato telefônico, e-mail e reuniões periódicas para suporte técnico para os profissionais de
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saúde, no que se refere aos processos de vacinação, inclusive, referente aos eventos adversos
pós vacinação, tendo como embasamento teórico, os Manuais do Ministérios da Saúde, e
notas técnicas encaminhadas tanto do MS quanto da 1ª CRS.
Tendo em vista, a pactuação do indicador 4 (RS, 2017-2021), no tocante a proporção
de vacinas selecionadas no Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos
de idade - Pentavalente 3ª dose - Pneumocócica valente 2ª dose -Poliomielite 3ª dose- Tríplice
viral 1ª dose, e também a vacina Meningocócica C, Rotavírus Humano e Febre Amarela o
desafio do programa de imunizações é alcançar cobertura vacinal preconizada, entre 90% a
95%.

6.3 Vigilância Ambiental
É um conjunto de ações que visam ao conhecimento, análise e intervenção dos
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente relacionados a saúde humana,
planejando e implementando práticas voltadas a prevenção e o controle dos mesmos.
Trabalha em articulação direta e constante com as outras vigilâncias e demais atores
institucionais do setor público e privado e com a comunidade, destinando a garantia de tais
agentes atuem de forma efetiva sobre os problemas de saúde e de ambiente, em suas
respectivas áreas e responsabilidades, tendo como itens de maior relevância a identificação
de riscos ambientais prováveis ou existentes que possam vir a interferir na saúde humana e
nas inter-relações entre o homem e o ambiente (e vice-versa). Formada pelo: Programa de
Combate as Endemias; Laboratório de Entomologia; Controle de Zoonoses e; VIGIÁGUAS.
O trabalho de tais equipes ocorre de forma ordenada e rotineira, atendendo a
denúncias/reclamações ou através das notificações de casos suspeitos/confirmados feita pela
vigilância epidemiológica e pela comunidade.
A implantação da Vigilância Ambiental em Saúde, com um novo modelo de atenção,
significa um avanço fundamental nas ações de promoção e proteção à saúde da população.
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Ela se dá por meio do monitoramento e do controle de uma variedade de problemas
decorrentes do desequilíbrio do meio ambiente, visando a eliminar ou a reduzir a exposição
humana a fatores prejudiciais à saúde.
Controle de endemias - Vigilância Ambiental
Além das ações previstas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, entre as
quais estão os Levantamentos de Índice mais tratamento em 100% dos imóveis, os
Levantamentos Rápidos para obter-se panorama amostral em uma semana no município e,
ainda, vigilância nos Pontos Estratégicos (borracharias, lojas de materiais de construção,
ferros-velhos), bem como os bloqueios de transmissão no aparecimento de casos suspeitos
de dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, além das Pesquisas Vetoriais Especiais
associadas aplicação de adulticida.
A Vigilância Ambiental faz a Pesquisa Vetorial Especial (PVE), caso seja a primeira a ser
notificada avisará a Vigilância Epidemiológica sobre o caso.
A PVE consiste na visita domiciliar realizada pela Vigilância Ambiental com o objetivo
de procurar focos do mosquito na residência e em um raio de 150 m do imóvel suspeito. Em
caso de coleta larvária positiva para Aedes aegypti é realizado pulverização com adulticida
preventivamente, em caso de confirmação de caso de Dengue, Chikungunya ou Zika é
realizado mais 4 aplicações de adulticida.
Todas as ações realizadas pela equipe da vigilância ambiental são registradas no
sistema SISPNCD.
O município conta com o apoio da Assessoria de Imprensa para executar estratégias
de informação, entre elas:
● Cobertura dos eventos.
● Produção de conteúdo pré e pós campanha;
● Divulgação da intervenção municipal através das redes sociais, rádios e demais mídias;
As atividades de combate às endemias são desenvolvidas pelo Agente de Combate à
Endemias (ACE), suas atividades foram regulamentadas em 2006. As diretrizes Nacionais do
Ministério da Saúde para o controle da epidemia de dengue preconizam como ideal 01 ACE
para cada 800-1000 imóveis (corresponde em média a 20 à 25 imóveis/dia), realizando seu
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trabalho diretamente com a população.
Dentre suas atividades estão:
●

ampliar o acesso às ações e aos serviços de informação de Saúde, de Promoção

Social e de Proteção à Cidadania.
●

Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos

comerciais; investigar focos endêmicos, inspeção cuidadosa de caixa d'água, calhas e
telhados; orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas; aplicação de
larvicidas e inseticidas.
●

Desenvolvem ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à

prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACS e as equipes
de Atenção Básica.
●

Realizar ações de campo para pesquisa entomológica e malacológica e coleta

de reservatórios de doenças;
●

Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de

estratégias de prevenção e controle de doenças.
●

Executar ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de

medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de controle
integrado de vetores; executar ações de campo em projetos que visem a avaliar novas
metodologias de intervenção para a prevenção e controle de doenças, com a utilização de
medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de controle
integrado de vetores.
●

Registrar as informações referentes às atividades executadas, de acordo com

as normas do SUS, identificam e cadastram situações que interfiram no curso das doenças ou
que tenham importância epidemiológica, relacionada principalmente aos fatores ambientais,
mobilizam a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras
formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
Na aplicação do Plano de Contingência Municipal para Epidemias de Dengue,
Chikungunya, Zika e Febre Amarela, serão realizadas atividades específicas a serem
implementadas em quatro níveis, de acordo com documento orientador publicado pelo
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Ministério da Saúde, que são eles: nível zero, nível 1, nível 2, nível 3.

Nível zero:
Deve ocorrer quando a incidência permanecer em ascensão por três semanas
consecutivas e quando for detectada a introdução/reintrodução de novo sorotipo, ou quando
o IIP ultrapassar o limite de 1% ou houver aumento de tendência relativa de rumores nas redes
sociais na última semana.

Nível 1:
Deve ocorrer quando a incidência permanecer em ascensão por quatro semanas
consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
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Nível 2:
Deve ocorrer quando o número de casos notificados para o ano ultrapassar os do
limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou
ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.

Nível 3:
Deve ocorrer quando o número de casos notificados para o ano ultrapassar os do
limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de
mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil
habitantes.
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6.3.1 VIGIAGUA
O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(VIGIAGUA) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de
saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade
compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente.
As ações vinculadas ao Programa VIGIAGUA visam atuar como parte integrante das
ações de prevenção dos agravos transmitidos pela água e de promoção da saúde, previstas no
Sistema Único de Saúde (SUS).
Para execução das ações inerentes ao Programa VIGIAGUA, são obedecidas às
diretrizes para a vigilância da qualidade da água para consumo humano estabelecida pela
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e implementadas de forma complementar pelos
Estados e executadas pelos municípios, respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), bem como prioridades, objetivos, metas e indicadores do VigiÁgua.
Dentre as ações do Programa:
Monitoramento da qualidade da água consumida pela população por meio da coleta,
análise e gerenciamento dos dados e providências.
• Realização de inspeções em Sistemas de Abastecimento de Água e Soluções
Alternativas Coletivas com objetivo de avaliar a eficiência do tratamento d a água e os riscos à
saúde associados com pontos críticos e vulnerabilidades detectadas.
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6.3.2 Resíduos
Conforme consta na Lei 12305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), resíduo sólido é material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou
se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
A PNRS se baseia no conceito de responsabilidade compartilhada. Nesta concepção,
a sociedade passa a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos:
● Cidadão: é responsável pela disposição correta dos resíduos que gera;
● Setor privado: é responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos
resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos
produtos que tragam benefícios socioambientais;
● Governos federal, estaduais e municipais: são responsáveis pela elaboração e
implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos demais
instrumentos previstos na PNRS.
Além disso, a PNRS refere que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
● Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso constitua resíduo perigoso;
● Pilhas e baterias;
● Pneus;
● Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
● Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
● Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
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6.4 Vigilância à Saúde do Trabalhador
Tem seu objeto de trabalho centrado na busca de identificação e eliminação dos
riscos existentes nos ambientes de trabalho. Desta forma, pode atuar através da realização de
pesquisa, busca e sistematização de informações em saúde, inspeção nos ambientes de
trabalho, articulação da assistência à saúde para portadores de agravos e doenças
relacionados ao trabalho e na promoção da educação em saúde relacionada às atividades dos
trabalhadores.
Suas atribuições incluem apoiar investigações de maior complexidade, assessorar a
realização de convênios de cooperação técnica, subsidiar a formulação de políticas públicas,
fortalecer a articulação entre a atenção básica, de média e alta complexidade para identificar
e atender acidentes e agravos relacionados ao trabalho, em especial, mas não exclusivamente,
aqueles contidos na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho ou de notificação
compulsória.(Portaria nº 2.728/GM de 11 de novembro de 2009).

7. CONTROLE SOCIAL
Constituição Federal de 1988, no âmbito da saúde, teve como grande intuito a
descentralização, ou seja, o fortalecimento da gestão local para atender as necessidades da
população. Seus princípios doutrinários são a universalidade, equidade, integralidade. Seus
princípios

organizativos

são

a

regionalização,

hierarquização,

resolutividade,

descentralização, a participação da comunidade e a complementaridade do setor privado.
Lei Federal nº 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e
sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. A
participação dos cidadãos é a garantia constitucional de que a população, por meio de suas
entidades representativas, participará do processo de formulação e avaliação das políticas de
saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. Essa
participação ocorre por meio dos conselhos de saúde que têm poder deliberativo, de caráter
permanente, compostos com a representatividade de toda a sociedade. Sua composição deve
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ser paritária, com metade de seus membros representando os usuários, e a outra metade, o
conjunto composto por governo, profissionais de saúde e prestadores privados de serviços.
Os conselhos devem ser criados por lei do respectivo âmbito de governo, em que
estão definidas a composição do colegiado e outras normas de seu funcionamento. Deve ser
também considerado como elemento do processo participativo o dever de as instituições
oferecerem as informações e conhecimentos necessários para que a população se posicione
nas questões pertinentes à saúde.
Outras formas de participação são as Conferências de Saúde, que são fóruns com
representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a
situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde. Ocorrem nas três esferas de
governo periodicamente, constituindo as instâncias máximas de deliberação. Cabe às
instituições fornecerem informações e conhecimentos necessários para que a população se
posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde.
Os Conselhos de Saúde foram constituídos para formular, fiscalizar e deliberar sobre
as políticas de saúde. Para atingir esse fim, de modo articulado e efetivo, conhecer o SUS
passou a ser imprescindível.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIAMÃO

O Conselho Municipal de Saúde de Viamão, criado pela lei primeira vez em 1994 e
alterado pelas Leis Municipais nº 3879/2011 é composto por 28 instituições com a seguinte
composição atual: 25% Representantes do Governo e Prestadores, 25% Representantes do
Profissionais e 50% Representantes Usuários.
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As entidades que fazem parte do Conselho são:

Segmento
Governo
Governo
Prestador
Prestador
Prestador
Prestador
Prestador
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Usuário
Usuário
Usuário
Usuários
Usuário
Usuário
Usuário
Usuário
Usuário
Usuário
Usuário
Usuário
Usuário

Entidade
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete da Saúde
Clinicap
Emater
ICHV
Mayer Biomedicina Laboratório
Clínica Higia
COREN
CREFITO
CREMERS
CRF RS
CRM2
CRO RS
CRMV RS
ACIVI
ACOSÍTIO
ASCONVI
APAE
ASCOQUE
ATAPIV
CDL
Clube de Mães Colmeia
LIONS CLUBE VIAMAO
Loja Conciliação
OAB
Rotary
Sindicato Rural

Membro
Titular
Titular
Titular
\titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

8. DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS
Como instrumento central do planejamento da política pública de saúde, o PMS 2022
– 2025 é resultado da compatibilização de diversos instrumentos de gestão, como ilustrado
na Figura 51.
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Figura 51 . Instrumentos utilizados na construção do Plano Municipal de Saúde 2022 -2025.
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Cabe destacar que na construção do PMS 2022-2025 foram consideradas as
recomendações definidas na 8ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2019 antes da
elaboração deste documento. Com base no relatório da conferência foram avaliadas as
necessidades de saúde apontadas e compatibilizadas com o momento atual de saúde do
município.
A Diretriz deste Plano “Fortalecer e aperfeiçoar o SUS no município de Viamão, com
base nos princípios da universalidade, equidade, integralidade, gratuidade, participação social
de forma descentralizada e regionalizada, visando à promoção da saúde e à prevenção de
doenças e agravos, tendo como eixo estruturante a Atenção Primária”, por exemplo, é a
expressão direta dos eixos da última Conferência Municipal de Saúde em especial da diretriz
"Saúde como Direito" (primeiro eixo), "Com base nos Princípios do SUS" (eixo central) além
disso, todas as considerações da conferência que estão sob governabilidade do gestor
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municipal foram contempladas. Sendo uma diretriz o eixo norteador de todos os demais
objetivos do Plano e tendo sido ela construída a partir dos eixos norteadores da 8ª Conferência
Estadual de Saúde, entende-se que o PES 2020-2023 está alinhado às expectativas do controle
social em saúde.
Considerando ainda o momento pandêmico que vivemos e que as necessidades de
saúde da população mudam forma incluídas no PMS também as novas sugestões do CMS para
integrar o plano, tais sugestões estão em anexo.
Diretriz: Fortalecer e aperfeiçoar o SUS no município de Viamão, com base nos princípios
da universalidade, equidade, integralidade, gratuidade, participação social de forma
descentralizada e regionalizada, visando à promoção da saúde e a prevenção de doenças e
agravos, tendo como eixo estruturante a Atenção Primária.
Objetivo 1 – Promover e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde
1 Reduzir a Taxa de mortalidade Infantil para 9,75 e mantê-la estável
2 Manter o número de óbitos maternos em Zero
3 Reduzir o número de casos de Sífilis Congênita em menores de 1 ano de 82 para
Implantar acompanhamento especializado para acompanhamento das crianças com
4
sífilis congênita
5 Ampliar a cobertura de ESF 70%
Ampliar o acesso da população a Atenção Primária – construção de 2 US (1 nas
6
imediações do caminho do meio e viver augustas e outra no Parque Farroupilha)
Ampliar o acesso da população a Atenção Primária – reforma com ampliação da
7
Unidade Luciana
Realizar anualmente vistoria em todas as unidades de saúde com vistas a garantir
8
condições estruturais adequadas de funcionamento
Consolidar a US Digital como unidade de acesso a população, promovendo wi-fi
9
zones nas comunidades
10 Ampliar de 3 para 5 o número de unidades com horário estendido
11 Implantar 6 equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde
12 Implantar 8 farmácias distritais
13 Implantar Farmácia Solidária – REFAZmed
14 Implantar linha de cuidado de Atendimento a Gestante
15 Ampliar o percentual de gestantes com pelo menos 6 consultas de PN para 80%
16 Reduzir o número de gestantes adolescentes xx para xx
Ampliar o número de famílias atendidas ao ano pelo programa Criança Feliz – PIM de
17
200 para 500
18 Ampliar a cobertura vacinal em menores de 1 anos para 80%
19 Ampliar cobertura vacinal de influenza de 60% para 90%
20 Ampliar as ações de rastreamento do câncer de mama em 70% das mulheres de 50 a
69 anos
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7

Ampliar as ações de rastreamento do câncer de colo uterino em 80% das mulheres
de 25 a 64 anos
Implantar linha de cuidado de Atenção Integral à saúde da pessoa idosa.
Territorializar o trabalho do ACE
Realizar 4 LIRA’s anuais
Atualizar anualmente os RGs
Realizar um mutirão de coleta de lixo anual
Reduzir a taxa de mortalidade por AIDS em 10% do número de casos
notificados/100.000 habitantes ao ano
Descentralizar o atendimento ao paciente vivendo com HIV/Aids – uma unidade de
referência por região
Implementar a Microeliminação de Hepatite C nos usuários do CAPS AD
Implantar no laboratório municipal de tuberculose os exames de baciloscoia e
microscopia
Ampliar a realização de testes para diagnóstico precoce de Tuberculose 10% da
população ao ano
Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mental, CAPS Na Rua – ônibus
para saúde mental
Manter a qualificação dos três Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS AD, CAPS
Renascer, CAPS Infanto-juvenil)
Implantar Matriciamento em Saúde Mental da Atenção Básica
Desinstitucionalizar 100% dos usuários moradores do HCI
Implantar 4 Serviços Residenciais Terapêuticos
Implantar Centro de Especialidades Infanto-juvenil com atendimento
multiprofissionais e serviço de reabilitação
Implantar Base Avançada do SAMU com atendimento médico 24h
Ampliar os atendimentos da UPA para 9000 atendimentos ao mês
Manter a disponibilidade dos medicamentos de REMUME em 95%
Acompanhar semanalmente os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, por
região de saúde, de acordo com as notificações
Organizar, monitorar e avaliar a campanha de vacinação contra COVID-19
Objetivo 2 – Qualificar e fortalecer o trabalho e a educação em saúde
Produzir e implantar protocolo assistencial na Atenção Primária para atenção à
Saúde da mulher
Produzir e implantar protocolo assistencial na Atenção Primária para atenção ao PN
Produzir e implantar protocolo assistencial na Atenção Primária para atenção a
criança
Realizar curso anual de atendimento aos usuários no contexto do SUS para
profissionais da rede apoio (recepção, higienização, guarda)
Realizar 4 cursos de qualificação para atenção ao PN de baixo risco
Capacitar equipes assistenciais da atenção primária para atendimentos de urgência e
emergência (manejo de PCR)
Realizar concurso público para compor quadro da Atenção Primária, Saúde mental e
atenção especializada
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8
9

1
2
3
4
5
6

Oficina semestral instrumentalizando as equipes ESF para os indicadores de saúde
Promover a integração dos ACS e ACE por meio de reuniões e capacitações
conjuntas semestrais
Objetivo 3: Qualificar os mecanismos de governança
Instituir mecanismos de monitoramento e redução das judicializações da saúde e
sequestro de recursos públicos
Implantar Conselhos Regionais de Saúde – 5 regiões
Disciplinar, organizar fornecimento de fraldas por meio de decreto e
recadastramento dos beneficiários
Implantar entrega domiciliar de fraldas, insumos e medicamentos
Implantar auditoria nas ILPI’s e SRT
Realizar concurso público para prover cargos para equipes técnicas assistenciais da
SMS
Com o intuito de monitorar e acompanhar as ações realizadas pela Secretaria

Municipal de Saúde, de acordo com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PMS
2022-2025 foram elencados 12 indicadores de resultado em saúde para mensurar os
resultados alcançados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indicadores de Resultado
Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos.
Taxa de mortalidade por Aids.
Números de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.
Taxa de mortalidade infantil.
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.
Cobertura populacional estimada pelas equipes da Atenção Básica.
Percentual de bairros com risco médio e alto de transmissão de doenças pelo Aedes
aegypti.
Cobertura Vacinal de tríplice viral, dose única, em crianças de 1 ano de idade.
Cobertura vacinal da Campanha Nacional contra Influenza.
Percentual de cura de casos novos de tuberculose.
Cobertura vacinal da Campanha Nacional contra a COVID-19.
Número de hospitalizações confirmadas para COVID-19.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Obedecendo a ordenação do Sistema de Planejamento do SUS, o Plano Municipal de
Saúde (PMS) será operacionalizado por meio das Programações Anuais de Saúde (PAS), nas
quais serão definidas as ações para alcance dos objetivos e metas propostas.
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Portanto, o monitoramento do Plano se fará pelo acompanhamento de cada PAS, em
seu respectivo exercício, mediante a apresentação das ações executadas e seus resultados,
mensalmente entre o grupo gestor da Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal
de Saúde, quadrimestralmente através dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior
e anualmente por meio do Relatório Anual de Gestão.
Avaliações anuais devem gerar eventuais ajustes, os quais serão apresentados no
Relatório Anual de Gestão de maneira a orientar a elaboração da Programação Anual de Saúde
subsequente, por fim conclui-se que mesmo com o fechamento deste denso material
norteador dos próximos quatro anos de gestão este material não se encerra nem se fecha,
pois estará em constante atualização buscando sempre atender as necessidades de saúde da
população.
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