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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento de gestão dinâmico, resultado 

de um amplo processo de diálogo. É caracterizado pelo esforço de fortalecimento do 

planejamento integrado da saúde e norteia todas as ações na esfera municipal de 

acordo com as necessidades relativas à saúde, devidamente expressadas nas  

programações anuais de saúde, nos compromissos do plano de governo , nas 

propostas elencadas nas Conferências Municipais de Saúde, bem como nas 

indicações apontadas com a participação do Conselho Municipal de Saúde que é 

representado amplamente  por todos os setores da Secretaria de Saúde .  

As necessidades dos serviços de saúde da população e as medidas a serem 

adotadas para atendê-las são apontadas pelo Governo Municipal, através da 

Secretaria de Saúde, essas medidas devem estar sempre voltadas prioritariamente à 

qualidade da atenção primária de forma a atender e esclarecer os direitos e deveres 

dos cidadãos. 

O Plano Municipal pode e deve ser reavaliado anualmente, contemplando as 

mudanças necessárias e registrando as metas já alcançadas. Dessa forma, constitui 

um documento de alta relevância para garantir melhoria e qualidade do atendimento e 

evitar o sub-financiamento ou o uso indevido dos recursos. 

O Plano Municipal de Saúde expressa o verdadeiro sentido de planejamento de 

ações em busca de qualidade de vida e saúde dos munícipes. Ações que deverão ser 

realizadas de forma continuada fazendo-se investimentos prioritários na atenção 

primária, que é a mola propulsora para diminuir a demanda de pacientes em outros 

níveis de complexidade.  
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1. IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL  

1.1 ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO  

1.1.1 Histórico (origem e formação) 

A cidade de Cocal do Sul surgiu de um núcleo colonial estabelecido entre as 

localidades de Criciúma e Urussanga, no final do século XIX. Seus primeiros 

habitantes foram imigrantes italianos, seguidos de famílias polonesas. Chamada 

originalmente de Rio Cocal, seu nome deveu-se à numerosa existência de coqueiros 

ao longo do principal rio da região. Em janeiro de 1904, o núcleo tornou-se distrito de 

Urussanga. A agricultura foi a principal atividade econômica durante boa parte do 

Século XX. A partir dos anos 1970, a indústria cerâmica dava seus primeiros passos, 

sendo hoje a principal força econômica do município. O importante crescimento 

econômico experimentado pela comunidade na década de 80 alimentou a ideia da 

emancipação. Em 26 de setembro de 1991, através da lei 8.352, surge o município de 

Cocal do Sul, denominação que adotou por já existir, no Estado do Piauí, cidade 

homônima.  

Cocal do Sul tem como símbolos municipais: a Bandeira, o Hino e o Brasão. 

A Bandeira: 

 

Compõe-se das cores vermelha e verde, separadas por um paralelogramo na 

cor branca, onde estão dispostas seis faixas diagonais, sendo quatro amarelas e duas 

azuis, interrompidas num círculo branco onde está colocado o brasão. 

Representação das Cores: 
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 Vermelho-escarlate – trabalho, dinamismo e perseverança do povo sulcocalense. 

Verde-bandeira – as florestas, as pastagens e todas as riquezas provindas da 

atividade agrícola. Amarelo-limão – todas as nossas riquezas minerais, além dos 

produtos industriais e agrícolas. Azul-cian – representam os rios Cocal e Tigre, assim 

como suas nascentes. 

 

Representação das Etnias: 

 Italiana: pelas cores vermelha, branca e verde. 

Polonesa: pelas cores vermelha e branca. 

Portuguesa: pelas cores vermelha e verde. 

(Criação da Bandeira: Zênio César Galli) 

 

O Hino conta a história da colonização, com autoria da letra Monsenhor Agenor 

Neves Marques e melodia de Jaime de Brida: 

“Foi nascendo em humilde recanto 
Entre as matas do grande Brasil 
Que Cocal escreveu o seu nome 
Sob as nuvens de um céu cor de 
anil. 
  
Imigrantes da Itália e Polônia 
Com seus bravos marcando o seu 
chão 
Conservaram a fé de seu povo 
Todos juntos num só coração  
 
 
 
 

Foi cantando seus hinos de glória 
À senhora da Natividade 
Que seus filhos unidos forjaram 
Seu futuro na fraternidade 
  
É por isso que em dias festivos 
De mil flores se cobre Cocal 
Pois seus filhos tecendo   
o progresso 
Perseveram no mesmo ideal 
  
Cocalenses unidos saudemos 
Nossa terra com todo o fervor 
Pois o lema de nosso progresso 
É justiça, trabalho e amor.

 

O Brasão é formado por um escudo, encimado pôr quatro torres, tendo na 

parte inferior uma faixa, a qual contém o nome do município, as datas de fundação e 

instalação administrativa. Nas laterais, coqueiros ladeados por um ramo de arroz do 

lado direito e um ramo de pessegueiro do lado esquerdo. Ao centro estão colocadas 

uma engrenagem e uma chaminé. 
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Simbolização do Brasão:     

Torres: as cores pretas e cinza simbolizam a imigração e união das raças. 

Coqueiros: representam a origem do nome do município e as matas. 

Pessegueiro: simboliza toda a produção de frutas e verduras. 

Arroz:  simboliza toda a produção de cereais. 

Engrenagem e Chaminé: -  centralizadas no escudo representam a força e o 

dinamismo industrial. 

Chaminé:  cor cinza e preta com labaredas vermelhas. 

Engrenagem: cor preta. 

Revestimento: na parte inferior esquerda na cor vermelha, simboliza azulejos e pisos 

cerâmicos, a mais forte economia do município. 

Favo: na parte inferior direita na cor amarelo palha, simboliza a grande produção de 

mel, além de significar perfeição, trabalho e companheirismo. 

Rios: encimando o favo e o revestimento duas tarjas em diagonal, na cor azul-cian, 

representam os dois rios que Cocal do Sul possui, o Rio Cocal e o Rio Tigre. 

Florestas e Pastagens: representadas por duas tarjas verde-bandeira encimando os 

dois rios e no mesmo sentido. 

(Criação do Brasão: Zênio César Galli) 

 

1.1.2 Localização, território e limites 
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Segundo o censo do IBGE de 2010, seus habitantes somam 15.159 pessoas, 

tendo uma com estimativa de 16.446 mil moradores para 2017. Cocal do Sul integra 

a chamada Região Carbonífera (AMREC), composta por 12 municípios. 

 

MAPA 01 – Município Cocal do Sul/2017. 

 

 

Cocal do Sul/SC localiza-se a uma latitude 28º36'04" sul e a 

uma longitude 49º19'33" oeste, estando a uma altitude de 58 metros. Sua população 

estimada em 2017 era de 16.446 habitantes. Possui uma área de 78,547 km². A 

vegetação predominante é a da Mata Atlântica e o relevo é de planície. 

Os principais rios são: Cocal e Tigre, em cujos transcursos ocorrem algumas 

quedas d'água. O rio Tigre é responsável pelo abastecimento de água da cidade. O 

solo divide-se em arenoso e argiloso e as rochas existentes em maior abundância 

são as magmáticas (granito). 

 

MAPA 02 – Municípios da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – 

AMREC 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Cocal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Tigre_(Santa_Catarina)&action=edit&redlink=1
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TABELA 01 – Distância entre Cocal do Sul e Municípios Limítrofes/2017 

Município Distancia 

Criciúma 10,8 km 

Urussanga 10,0 km 

Morro da Fumaça 16,1 km 

Siderópolis 12,0 km 

Fonte: Google maps. 

 

1.1.3 Indicadores econômicos 

 

TABELA 02 – Dados Econômicos Cocal do Sul/2010, 2014 e 2015. 

(IDHM) [2010] municipal 0,78   

PIB per capita [2014] 77,8 %  

Percentual das receitas oriundas de 

fontes externas [2015] 

37.819,71    

Fonte IBGE Cidades 
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A principal força econômica em Cocal do Sul é a Eliane Revestimentos 

Cerâmicos. A empresa é responsável por 90% da arrecadação do município. A 

principal atividade industrial do município fica por conta da indústria cerâmica, pois é 

onde localiza-se uma das empresas mais famosas de todo o Brasil. O comércio é 

bem diversificado. O município conta com cerca de 230 empresas comerciais. Os 

segmentos são variados: lojas de roupas, calçados, sapatarias, objetos pessoais, 

domésticos, produtos alimentícios, bebidas, papelarias, peças assessórios para 

automóveis, agropecuária, entre outros. 

 

1.1.4 Trabalho e Renda 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 37.0%. Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 19 de 295 e 57 de 295, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

370 de 5570 e 266 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 25.3% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 197 de 295 dentre as 

cidades do estado e na posição 5289 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Comparando com outras realidades, Cocal do Sul está situado da seguinte forma 

nos rankings de melhor panorama socioeconômico, conforme IBGE: 

BRASIL – 370º lugar (5570 municípios) 

SANTA CATARINA – 19º lugar (295 municípios) 

MICRORREGIÃO - 2º lugar (12 municípios) 

 

1.1.5 Crescimento populacional e densidade demográfica  

A população de 0 a 14 anos continua diminuindo, este grupo que 

representava 19,5% da população em 2010 reduziu para 16,1% da população em 

2013.  

Entretanto, o segmento etário dos 15 aos 59 anos vem aumentando, em 2010 

eram 10.822 habitantes, representando 71,4% da população, em 2013 somam 
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11.877 habitantes e representam 72,5% da população do município. Isto evidencia 

que a população está envelhecendo. 

Dados mais atuais revelam que a população idosa vem aumentando 

consideravelmente no município, em 2010 detinha 9,1% do total da população já em 

2013 os 1.857 idosos representam 11,3% da população municipal. 

 

QUADRO 01 – Dados Populacionais de Cocal do Sul 

População estimada 2017 16.446 

População 2010 15.159 

Área da unidade territorial 2016 (km²) 71,130 

Densidade demográfica 2010 

(hab/km²) 

213,13 

Fonte: IBGE cidades 

 

GRÁFICO 01 – Pirâmide Populacional 

 
                 Fonte IBGE censo 2010 

 

 

GRÁFICO 02 – População residente em Cocal do Sul segundo Sexo e Faixa Etária 
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   Fonte IBGE – censo 2010 

 

 A população de Cocal do Sul apresenta um aumento desde o último censo 

demográfico realizado em 2010. De acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) a estimativa populacional da cidade é de 16.446 

habitantes, o equivalente a 0,2% da população do estado. Cocal do Sul é a 79ª 

cidade no ranking populacional catarinense. O Gráfico 01 demonstra a evolução 

populacional do município nos últimos anos.  

 

1.1.6 Migração e imigração  

A migração no município de Cocal do Sul é peculiar na região que 

descendentes de italiano trabalhem na Europa, a grande maioria na Alemanha, em 

sorveterias. Esse trabalho é sazonal, sendo que os trabalhadores retornam ao Brasil 

geralmente entre outubro e fevereiro, após a temporada de trabalho. Estima-se que 

aproximadamente 1.200 sulcocalenses viajam anualmente para esta jornada, 

conforme informado o coordenador do escritório de dupla cidadania deste município. 

A cidade da região sul passava por uma onda imigratória desde 2014 quando 

estrangeiros haitianos, ganeses e senegaleses, Eles começaram a migrar durante 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Masculino Feminino Total por Faixa Etária

População residente em Cocal do Sul segundo 
Sexo e Faixa Etária  

< 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos

15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos

50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos ou mais
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a Copa do Mundo, uma vez que os vistos para entrada no país estavam sendo 

concedidos livremente.  

A Polícia Federal divulga apenas o número de imigrantes registrados 

oficialmente na corporação. São menos de 4 mil com a papelada em dia, uma parte 

mínima do total: só os haitianos no Oeste, por exemplo, são mais de 2 mil. Em 

Criciúma  e região , vivem pelo menos 3 mil estrangeiros, sendo que grande parte 

são ganeses e senegaleses 

Em nosso município, vivem aproximadamente 150 Haitianos, a maioria é 

evangélica e tem como trabalho distribuído em locais como: Cerâmica Eliane, Olaria, 

Supermercados e outros. A maior dificuldade que apresenta e a comunicação 

(idioma). Não falam português.  

 

1.1.7 Educação  

O Plano Municipal de Educação, sancionado através da Lei Municipal N° 

1260 de 18 de junho de 2015 traz como a nona meta: “Elevar a taxa de 

alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 98% 

(noventa e oito por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste PME, reduzir em 

50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.” 

Atualmente não existem, no Município, dados suficientes para mensurar as 

taxas de analfabetismo, da população de 15 anos ou mais de idade. Os dados 

oficiais fazem referência ao Censo Demográfico de 2010, não sendo possível, neste 

caso, aplicar projeções. Segundo o PME, com base no Censo Demográfico, a taxa 

de analfabetismo da população de 15 anos ou mais era de 2,8%, correspondente a 

343 habitantes. O PNE em Movimento corrobora com os dados apresentados, 

quando traz a informação de que a Taxa de alfabetização da população, de 15 anos 

ou mais de idade, no Município é de 97,2%, e de analfabetismo funcional é de 

17,6%. 

 

QUADRO 02 – Número de alunos da Rede Mun. de Ensino de Cocal do Sul/2017 

ESCOLA/INSTITUIÇÃO EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TOTAL 
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Creche Pré-

escola 

Anos 

iniciais 

Anos 

finais 

Escola de Educação 

Básica Cristo Rei 

- - 261 272 533 

Escola de Educação 

Básica Demétrio Bettiol 

- - 273 277 550 

Escola de Ens. Fund. 

Professor José Peruchi 

- - 73 - 73 

Instituição de Educação 

Infantil Cantinho Alegre 

31 90 - - 121 

Instituição de Edu. Infantil“ 

Pequeno Príncipe” 

15 108 - - 123 

Instituição de Educação 

Infantil Helena Savi 

75 - - - 75 

Instituição de Edu. Infantil 

Lenita Isabel da Silva 

89 - - - 89 

Instituição de Edu. Infantil 

Maria de Lourdes Carara 

46 62 - - 108 

Instituição de Edu.Infantil i 

“Os Amigos” 

16 75 - - 91 

Instituição de Edu. Infantil 

“Morada da Alegria” 

99 - - - 99 

Instituição de Edu. Infantil 

“Recanto Feliz”  

- 71 - - 71 

Instituição de Edu. Infantil 

Zilda Búrigo Bosa 

106 - - - 106 

TOTAL:  477 406 607 549 2039 

Fonte: Sistema I- Educar - Secretaria de Educação de Cocal do Sul. Data  

referência: 23/11/2017. 

 

QUADRO 03 – Relação de Escolas e Instituições de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio existentes no Município de Cocal do Sul/2017. 

ESCOLA/INSTITUIÇÃO PÚBLICA PRIVADA 

MUNICIPAL ESTADUAL PARTICU-

LAR 

FILANTRÓ-

PICA 

Ass. de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE 

   X 

Colégio Cocal   X  

Colégio Maximiliano 

Gaidzinski– CMG 

  X  
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Escola de Educação 

Básica Cristo Rei 

X    

Escola de Edu. Básica 

Demétrio Bettiol 

X    

Escola de Edu. Básica 

Professor Padre Schuler  

 X   

Escola de Edu. Básica 

Profª Francisca Martins 

de Oliveira Búrigo 

 X   

Escola de Ensino Fund. 

Professor José Peruchi 

X    

Instituição de Educação 

Infantil Cantinho Alegre 

X    

Instituição de Edu. Inf. 

Fernando de Fáveri 

“Pequeno Príncipe” 

X    

Instituição de Edu. 

Infantil Helena Savi 

X    

Instituição de Edu. Inf. 

Lenita Isabel da Silva 

X    

Instituição de Edu. Inf. 

Mª de Lourdes Carara 

X    

Instituição de Edu. Inf. 

“Os Amigos” 

X    

Instituição de Edu. Inf. 

“Morada da Alegria” 

X    

Instituição de Edu. Inf. 

“Recanto Feliz”  

X    

Instituição de Edu. Inf. 

Zilda Búrigo Bosa 

X    

TOTAL 12 02 02 01 

Fonte: Secretaria de Educação de Cocal do Sul. Novembro de 2017 

 

O município de Cocal do Sul no ano de 2016, considerando todas as etapas e 

modalidades da educação básica, registrou um total de 3.258 matrículas. Observa-

se que, as matrículas, na rede municipal de ensino, compreenderam um total de 

56,4% das matriculas registradas em todo o município.   

1.1.8 Habitação 
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A situação habitacional no Município de Cocal do Sul não apresenta graves 

problemas, porém estima-se que uma parcela significativa necessita ser inserido e 

beneficiado com uma política habitacional que venha de encontro às necessidades 

das famílias que estão em situação de aluguel, ou em situação de ocupação cedido 

ou irregular.  

A maioria das famílias do município de Cocal do Sul possui domicílio próprio. 

Contudo, não deixa de ser significativo o número de domicílios alugados e cedidos. 

No meio rural, são mais comuns os casos de domicílios cedidos do que domicílios 

alugados, ao passo que o oposto ocorre na área urbana. 

 

TABELA 03 – Condição das moradias no município de Cocal do Sul ano de 2017 

AQUISIÇÃO DE MORADIA NUMERO 

PRÓPRIA 4508 

FINANCIAMENTO 165 

ALUGADA 1222 

ARRENDADO 06 

CEDIDO 198 

OCUPADO 06 

TOTAL 6105 

Fonte: SMS/ Sistema Saúde Plus 2017 

 

1.1.9 Abastecimento de energia elétrica 

O acesso à energia elétrica não constitui o que se poderia chamar de um 

problema no município de Cocal do Sul, a COOPERCOCAL – Cooperativa 

Energética de Cocal está procurando aperfeiçoar e implementar a distribuição de 

modo a regularizar a situação daquelas famílias que estão em situação de 

desamparo .  

 

TABELA 04 – Número de ligações elétricas de unidades consumidoras por 

localidade 
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Localidade  Número de 

unidades 

consumidoras  

Rural 627 

Urbana 4.813 

TOTAL 5.440 

Fonte: SMS/ Sistema Saúde Plus 2017 

 

1.1.10   Estrutura sanitária 

1.1.10.1 Abastecimento de água 

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) atende 

aproximadamente 1000 pessoas nas comunidades rurais e quase 15.000 habitantes 

urbanos distribuídos em mais de 4600 ligações domiciliares. O consumo per capita é 

aproximadamente 160L/hab*dia, contando com índice de micro medição de 100%. A 

qualidade da água atende a portaria 2914/11 do MS, sendo realizado o 

monitoramento conforme exige a mesma. São 5.595 famílias atendidas; 169 novas 

ligações; 1.243 serviços executados; 22.107 análises de água no ano; 1.820,90 m³ 

de água tratada no ano. 

Segundo os registros da COOPERCOCAL e Agentes Comunitários de Saúde, 

todas as residências de Cocal do Sul possuem acesso à energia elétrica. 

 

TABELA 05 – Abastecimento de água nos domicílios - 2017: 

TIPO DE ABASTECIMENTO NUMERO 

REDE ENCANADA  5655 

POÇO/NASCENTE NO DOMICÍLIO 466 

CISTERNA 07 

TOTAL 6128 
Fonte: SMS/SAÚDE PLUS 

 

1.1.10.2 Rede de esgoto 
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Em 2015, teve início a implantação do Sistema de Esgoto e contempla a 

construção de duas bacias de decantação e 30 mil metros de rede coletora de 

esgoto, interligando 33% dos domicílios, ou seja, ela beneficiará cerca de 6 mil 

habitantes dos bairros Boa Vista, União, Brasília, Guanabara, Monte Carlos, Centro 

e Horizonte.  O Sistema de Esgotamento Sanitário receberá quase R$ 6,4 milhões 

de investimentos por meio da Funasa. O projeto de Saneamento Básico está sendo 

executado pelo SAMAE. A implantação visa oferecer coleta, tratamento de esgoto e 

auxiliar na minimização de impactos causados ao meio ambiente. 

 

TABELA 06 – Esgoto Sanitário - 2017 

TIPO NUMERO 

REDE COL. DE ESGOTO OU 

PLUVIAL 

1265 

FOSSA SÉPTICA 4673 

FOSSA RUDIMENTAR 183 

DIRETO PARA RIO/LAGO 05 

CÉU ABERTO 03 

TOTAL 6129 
Fonte: SMS/SAÚDE PLUS 

 

1.1.11  Meio ambiente 

O município conta com a estrutura da Fundação do Meio Ambiente de Cocal 

do Sul –FUNDAC, que é composta por equipe multiprofissional, com ações voltadas 

à preservação do meio ambiente, em conjunto com o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente. 

Os principais rios são: Cocal e Tigre, em cujos transcursos ocorrem algumas 

quedas d'água. O rio Tigre é responsável pelo abastecimento de água da cidade. O 

solo divide-se em arenoso e argiloso e as rochas existentes em maior abundância 

são as magmáticas (granito). A vegetação predominante é a da Mata Atlântica e o 

relevo é de planície. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Cocal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Tigre_(Santa_Catarina)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
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TABELA 07 – Áreas consideradas de Risco Ambiental  

Bairro / Rua/Av Setor/  Tipologia 

Bairro Jardim 

Elizabete 

Rua Fernando 

Furlan 

SC_COCALDO_SR_01_CPRM  Inundação e 

enxurrada 

Bairro Centro Rodovia SC-

446 

SC_COCALDO_SR_02_CPRM  Inundação e 

enxurrada 

Bairro União Rua das 

Rosas 

SC_COCALDO_SR_03_CPRM  Inundação 

Fonte: Fundação Meio Ambiente / Cocal do Sul 

 

1.1.12 Coleta de lixo  

A coleta seletiva intermunicipal dá-se devido às ações em parceria entre os 

seguintes atores: 

1. O CIRSURES: É o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

Urbanos da Região Sul, criado no ano de 2001, e composto atualmente por sete 

municípios: Cocal do Sul, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, 

Treviso e Urussanga. 

2. Secretaria de Educação, de Obras e de Meio Ambiente: O apoio das 

Prefeituras, das Secretarias de Educação, das Secretarias de Obras e das 

Fundações de Meio Ambiente dos sete municípios consorciados (Cocal do Sul, 

Lauro Müller, Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga) e ações 

articuladas entre estes órgãos, o CIRSURES e a COOPERAMÉRICA tem sido 

fundamental para a implantação e manutenção do serviço da coleta seletiva 

intermunicipal. 

3.  Quanto aos resíduos de origem industrial, dotados de grande potencial 

de toxicidade, a responsabilidade pela coleta, acondicionamento, transporte e 

destino final também cabe ao gerador, uma vez que as indústrias instaladas em 

território nacional são obrigadas a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos 

decorrentes.  

4. Controle e transporte de resíduos de serviços de saúde: A secretaria 

de saúde possui em todos os estabelecimentos que prestam assistência médica e 

de enfermagem estrutura adequada, conforme a RDC 306 DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, tanto para armazenamentos como para transporte dos resíduos gerados. 

Possuímos contrato com empresa terceirizada para transporte e destinação final 

seguindo-se as normativas que seguem a respeito de cada grupo desses resíduos 
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realizando de forma informatizada esse controle prestando conta a FATMA, ao 

órgão regulador dessa atividade.  

 

TABELA 08 – Destino do lixo nos domicílios - 2017: 

TIPO NUMERO 

COLETADO 6000 

QUEIMADO/ENTERRADO 124 

CÉU ABERTO 01 

TOTAL 6128 
Fonte: SMS/SAÚDE PLUS 

 

1.1.13 Recursos Humanos /Função A Secretaria Municipal De Saúde 

QUADRO 04 - RH da Sec. Mun. De Saúde/, Unidades de Saúde e Setores/ 2017. 

LOCAL DE TRABALHO NOME FUNÇÃO C/H 

SEMANAL 

SEC. MUN. DE SAÚDE Sinara M. Crippa 

Milanez 

Secretária de 

Saúde 

40 

 Arceniria dos 

Santos 

Aux. Serv.Gerais 40 

Claudete Crozetta Telefonista 30 

Márcia Medeiros Agendamento 40 

Cremela P. Ramos TFD/CONVENIOS 40 

Morgana Bosa 

Maccari 

Coord. At. Básica 40 

Maria de Fátima 

Búrigo 

Serviço Social 30 

Giane C . Carniato Cont/ Avaliação 40 

Sabrina José da 

Silva 

Cont /Avaliação 40 
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Deise Citadin Controle/Avaliação  40 

ALMOXARIFADO Natacha Borges Administrativo  40 

FARMÁCIA CENTRAL Fernanda Biscaro Farmacêutica 40 

 Fatima R. P. 

Teixeira 

Farmacêutica 40 

Odete Paim Atendente 40 

Bruna P. dos 

Santos 

Estagiária 30 

Alessandra R.  

Alves 

Estagiária 30 

VIG.EPIDEMIOLÓGICA Gilmara Correa Viel Enfª Coordenadora 40 

 Raphael Elias 

Farias 

Médico Infecto 04 

Sidney D. de 

Oliveira 

Enfermeiro 40 

Denise B. Feliciano Enfermeira 20 

VIG. SANITÁRIA Mario Lucio De 

Melo 

Fiscal Sanitário 20 

 Denise B. F. 

Silveira 

Enfermeira 20 

Giovana Bosa Administrativo  40 

Aline Gonçalves Fiscal Sanitário 40 

VIG.AMBIENTAL/DENGUE Maria Bernadete 

Vitali 

Ag. Epidemiológica 

da Dengue 

40 

AMB.  DE SAÚDE 

MENTAL 

João O.  Amado 

Dutra 

Psiquiatra 16 

 Charlene Rosso da 

Silva 

Enfermeira 20 

Pedro Azevedo 

Zicca 

Psicólogo 20 
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Pamela Venzon Psicóloga 12 

TRANSPORTES Rossana M. C. 

Zomer 

Responsável 40 

 Marivaldo Silvestre Motorista 40 

Jose Luiz F. Das 

Virgens 

Motorista 40 

Carlos Eduardo 

Schug 

Motorista 40 

Jairo Ribeiro Motorista 40 

Edson Matias Motorista 40 

Everton Jung Motorista 40 

Douglas Amandio Motorista 40 

UNID. DE REFERÊNCIA Gilmara Correa Viel Enfermeira  40 

 Vilma Bitencourt Aux. Serv. Gerais 40 

Rosa Garcia Aux. Serv.Gerais 40 

João Galatto Junior Cardiologista 10 

Carlos H. Burigo 

Rosso 

Cirurgião Dentista 20 

Gustavo P. 

Bortoluzzi 

Dermatologista 10 

Avani da Rosa Enfermeira 20 

Josiane Brasil Enfermeira 30 

Charlene Rosso da 

Silva 

Enfermeira 20 

Juliana C. 

Rodrigues 

Fisioterapeuta 20 

Brivaldo de S. 

Pereira 

Gineco-obstetra 20 

Ana Paula M. Médica Peq. 10 
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Nazário Cirurgias 

Marco A. dos 

Santos Rosa 

Médico Clínico 

Geral 

10 

Glauco Duarte da 

Luz 

Neurologista 10 

Murilo Daleffe Ortopedista 10 

Lucila Silva e Silva Pediatra 10 

Marcelo S. Pedroso  

e Outros 

Plantonistas 06 

Cristhiane Martins Tec. /Enfermagem 40 

Cleusa de Jesus Tec./ Enfermagem 40 

Kellen Jeremias Tec./ Enfermagem 40 

Maria Z. G. de 

Faveri 

Tec./ Enfermagem 40 

Hanne F. Candiotto Tec./ Enfermagem 40 

CAPS Andrea Ghisi 

Ortigossa 

Assistente Social  40 

 Briane T. Saraiva Terapeuta 

Ocupacional 

30 

Agnes Ribeiro Professora de 

Artes 

10 

Fabricio Demetrio Profº. Edu. Física 10 

Daniel do A. 

Denardi 

Psicólogo 20 

Joao O. Amado 

Dutra 

Psiquiatra 04 

Luiz C. Sauanda 

Medina 

Psiquiatra 10 

Charlene da Silva 

Rosso 

Enfermeira 20 
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Lizandra P. Freitas Tec./ Enfermagem 40 

Edinézia R. Vieira Aux. Serv. Gerais 40 

ESF CENTRO Pedro J. Snoeyer Médico 40 

 Siljana T. Kramel Enfermeira 40 

Rita de Cássia 

Carvalho 

Tec. Enfermagem 40 

Giovana G. Santa 

Rosa 

Dentista 40 

Carina A. D.N. 

Marchioro 

Tec./ Saúde Bucal 40 

Rosileia A. Borges ACS 40 

Juraci de Bona  ACS 40 

Patricia Barg Possa ACS 40 

Zenaide Ghizzo ACS 40 

Janete Canever ACS 40 

Nilza Modolon ACS 40 

Catarina Rodrigues Aux. Serv. Gerais 40 

ESF HORIZONTE William Mazzucco 

Nesi 

Médico 40 

 Mascileni R. 

Benedet 

Enfermeira 40 

Marilza Fernandes Tec. Enfermagem 40 

Marco A. Pereira 

Justo 

Dentista 20 

Mônica Fabricio 

Bialecki 

Dentista 20 

Ozair Correa Tec./ Saúde Bucal 40 

Marley Barbosa ACS 40 

Keity H. Rocha ACS 40 
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Zenir Zuchinali ACS 40 

Doralice Zuchinali ACS 40 

Aparecida Graciano ACS 40 

Simone da Silva Aux. Serv. Gerais 40 

ESF GUANABARA Jean de Oliveira 

Krauss 

Médico 40 

 Emília B. Maurício Enfermeira 40 

Jaqueline Silvestri Tec. Enfermagem 40 

Jaqueline B. Birolo Dentista 40 

Pamela Rosa 

Graciano 

Tec/ Saúde Bucal 40 

Jaqueline 

Domingos 

ACS 40 

Mary Ester Biela ACS 40 

Madione Hert ACS 40 

Jucelia B. Niehuns ACS 40 

Angela Vanderlind ACS 40 

Marisa C. Macedo Aux. Serv. Gerais 40 

ESF JARDIM ITÁLIA Mathias S. De Brida Médico 40 

 Eleonor J. Soligo 

Junior 

Médico 20 

Daniela Maccari Enfermeira 40 

Paula Evangelista Tec. Enfermagem 40 

Gisnaira Pizoni Tec. Enfermagem 40 

Graciela Jaques Dentista 40 

Diana C. Quaglioto 

Rosso 

Tec./ Saúde Bucal 40 
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Margarete de 

Souza 

ACS 40 

Silvana Figueiredo ACS 40 

Gustavo Luza ACS 40 

Albertina Zaccaron ACS 40 

Vanessa Garcia 

Mazzuco 

ACS 40 

Michele A. 

Medeiros 

ACS 40 

Lisiane Fagundes ACS 40 

Rosangela Correa Aux.deServ.Gerais 40 

Kálita C. Fieira Estagiaria. de 

enfermagem 

30 

ESF VILA NOVA Lohana Ribeiro Da 

Silva 

Médica 40 

 Bruna Savio Enfermeira 40 

Andréia da Silva Tec. Enfermagem 40 

Rosiane Possamai Tec. Enfermagem 40 

Francieli de S. T. 

Santos 

Dentista 40 

Ludmila A. 

Possamai 

Tec./ Saúde Bucal 40 

Marisia Sorato ACS 40 

Silvana Frasson ACS 40 

Valdirene da Silva ACS 40 

Aparecida Camilo ACS 40 

Ana Cláudia Rosso ACS 40 

Claudia A. M. dos 

Santos 

ACS 40 
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Claudinéia G. 

Ramos 

ACS 40 

Jussamara Michilin Aux. Serv. Gerais 40 

ESF JARDIM ELIZABETH Gustavo L. Dal 

Moro 

Médico 40 

 Gisele De Bem T 

Oliveira 

Enfermeira 40 

Chirles Avelino 

Klein 

Tec. Enfermagem 40 

Lilliane Lole Tec. Enfermagem 40 

Rafael M. Peruchi Dentista 40 

Marlize M. Pandini Tec./ Saúde Bucal 40 

Rodrigo De Bona  Telefonista 40 

Márcia Echeli ACS 40 

Márcia Acácio ACS 40 

Eva Filastro ACS 40 

Adriane de Fátima 

Haut 

ACS 40 

Kátia Silvana 

Gulbis 

ACS 40 

Marilene Scurseli ACS 40 

Nair Filastro ACS 40 

Cateri Barbosa Aux. Serv. Gerais 40 

 

A Secretaria Municipal de Saúde possui no momento 146 profissionais de 

diversas categorias lotados entre as 08 unidades e os diversos setores 

administrativos. 

 

GRÁFICO 03 – Vínculo trabalhista, 2017 – Secretaria de Saúde, Cocal do Sul. 
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 Fonte: DATASUS/TABNET  
 Fonte: Setor Pessoal - Prefeitura Municipal de Cocal do Sul 
*CLT – Alguns profissionais da saúde foram contratados mediante concurso público em 1993, porém, 
este certame tem como regime a CLT e não estatutário como os demais. 

 

1.2 ANÁLISE SITUACIONAL EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

1.2.1 Natalidade e outros aspectos relacionados ao nascimento 

No perfil epidemiológico do município, apresentamos os dados de natalidade, 

bem como fatores alusivos ao nascimento considerados de extrema relevância para 

a saúde pública.  

 

GRAFICO 04 - Nascidos vivos, por sexo. 

 
Fonte: DATASUS/TABNET 

 

Neste gráfico, observamos que em 2016 o número de nascimentos foi um 

pouco menor que nos dois anos anteriores. Seguindo a tendência nacional, na 

maioria dos anos analisados nascem mais indivíduos do sexo feminino do que 

masculino. Importante salientar que o Planejamento Familiar é trabalhado nas 
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unidades de saúde intensamente, oferecendo informações e opções gratuitas de 

contraceptivos para as famílias que optam pelo controle de natalidade. Dentre estes 

citamos: preservativo masculino (camisinha), preservativo feminino, pílulas e DIU de 

cobre. Dentro dos critérios pré-estabelecidos, os homens também são orientados e 

encaminhados para o procedimento de Vasectomia pelo Sistema Único de Saúde. 

 

1.2.2 Tipo de parto de 2013 a 2016 

GRAFICO 05- Tipo de Parto – 2013/2016. 

 
Fonte: DATASUS/TABNET 

Neste contexto, observamos uma realidade que vem sendo amplamente 

discutida pelo Sistema Único de Saúde: a supremacia da cesariana. A preferência 

pelo procedimento, tanto por parte das mulheres quanto dos profissionais médicos, 

tem mantido elevados esses percentuais. Especialmente no caso de Cocal do Sul, 

podemos ver como um reflexo das pacientes que fazem acompanhamento particular 

ou de planos de saúde, em que a liberdade de escolha pelo tipo de parto é bastante 

ampla. No SUS, em tese, a cesariana é opção para os casos em que o nascimento 

natural não é viável, colocando em risco mãe e criança. 

 

GRAFICO 06 – Faixa Etária da Mãe gestante – 2013/2016. 
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Fonte: DATASUS/TABNET 

 

Analisando as faixas etárias das mães de nascidos vivos, observamos os 

seguintes percentuais, comparando com o número total: 

 

1.2.3 Mães adolescentes Cocal do Sul - 2013 a 2016 

 

GRAFICO O7– Percentual de Mães Adolescentes 

 

Fonte: DATASUS/TABNET 

 

A gravidez na adolescência, geralmente aliada a uma gestação não 

planejada, é considerada um problema de saúde pública e social, devido à 
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imaturidade física e psicológica da mãe. O tema sexualidade é trabalhado pelos 

profissionais de saúde de modo especial no Programa Saúde na Escola, orientando 

os escolares para essa fase da vida e todas as suas consequências.  Observando 

esta amostra de quatro anos recentes, constatamos que houve uma pequena 

redução de casos de gravidez na adolescência, o que é bastante positivo, 

demonstrando que as atividades educativas têm alcançado suas metas de 

conscientização. 

 

GRAFICO 08 - Peso ao nascer 

 
Fonte: DATASUS/TABNET 

 

Observamos que a maior parte das crianças está nascendo com o peso 

considerado adequado, o que pode ser reflexo de um pré-natal bem orientado 

quanto à alimentação das gestantes e outros fatores que ocasionam baixo peso 

fetal. 

 

GRAFICO 09– Percentual De Cobertura De Consultas de Pré-Natal- 2013 a 2016. 
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Fonte: DATASUS/TABNET 

 

Os dados acima retratam que os cuidados no período pré-natal estão 

cumprindo com o preconizado pelo Ministério da Saúde em mais de 60% das 

gestações. Um pequeno número de gestantes ainda configura como esquema de 

pré-natal insuficiente, devendo receber uma maior atenção e controle por parte da 

Atenção Básica e Unidade de Referência. Importante registrar, também, que muitas 

mulheres possuem plano de saúde e procuram assistência na rede privada, não 

contabilizando nestas estatísticas. 

 

1.2.4 Mortalidade  

Em seguida, apresentamos os dados referentes à Mortalidade no município. 

Os dados de mortalidade, juntamente com outros eventos como nascimento e 

morbidade, são extremamente importantes para que os profissionais de saúde 

avaliem a efetividade dos serviços realizados, sendo que o enfoque é sempre na 

prevenção de internações hospitalares e óbitos. 

 

GRÁFICO 10 - Óbito por Sexo – 2013 a 2016 
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Fonte: DATASUS/TABNET 

 

Com o consequente aumento e envelhecimento da população, é natural que o 

número de óbitos acompanhe essa tendência, aumentando aos poucos as 

ocorrências ao longo dos anos. Enfatizamos que, de um modo geral, o número de 

homens que morrem é mais expressivo que o de mulheres, retratando uma 

realidade cultural já conhecida: as mulheres buscam muito mais os serviços de 

saúde para fazer a prevenção de doenças. 

 

1.2.5 Mortalidade por faixa etária /mortalidade infantil 

 

GRAFICO 11 - Óbito por Faixa Etária – 2012 a 2016 

 
Fonte: DATASUS/TABNET 
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Neste contexto das faixas etárias, é bastante preocupante em nosso 

município a ocorrência de óbitos em menores de 01 ano. Dentre as causas, citamos 

anomalias congênitas, que comprometem seriamente a possibilidade de sobrevida 

do feto. O CALA/APAE de Cocal do Sul, em parceria com a Secretaria de Saúde, 

tem desenvolvido ações educativas para profissionais e comunidade sobre a 

importância da prevenção de deficiências, o que envolve informações vitais para o 

desenvolvimento saudável do feto e também após o nascimento. Como 

consequência natural, ainda prevalecem os óbitos em pessoas com mais de 70 

anos. 

 

1.2.6 Mortalidade materna 

Observou-se que, no período analisado, o indicador mortalidade materna tem-

se comportado de forma muito positiva, uma vez que nos últimos anos não tivemos 

nenhum caso, resultado que a qualidade dos serviços da atenção básica influencia 

diretamente, a alta resolutividade da atenção primária diminui as internações bem 

como os índices de mortalidade. A mortalidade materna é bastante preocupante e 

neste sentido devem-se somar forças para que a população tenha o cuidado 

absoluto e imediato em situações de risco. Observou-se que o número de sete ou 

mais consultas de pré-natal no município vem aumentando ao longo dos anos, 

existem evidências de que a assistência pré-natal previne a morbimortalidade 

materna e perinatal, pois permite a detecção e o tratamento em tempo real, além de 

reduzir os fatores de risco. A coo-responsabilização da paciente é fundamental para 

obtermos indicadores favoráveis, porém a eficácia dos serviços públicos e o trabalho 

de orientação e prevenção devem ser aliados a esta causa. 

Internações por Causas Sensíveis a Atenção Básica é um indicador valioso 

para monitoramento e a avaliação deste nível de atenção, pois representam a 

resolutividade de ações da atenção primária diminuindo os riscos de internações. 

Estudos evidenciam que altas taxas de internações por condições sensíveis à 

atenção primária estão associadas a deficiências na cobertura dos serviços e ou à 

baixa resolutividade da atenção primária para determinados serviços bem como a 

falta de acesso aos exames essenciais também influenciam diretamente nestes 

indicadores a falta de condições de trabalho da equipe também tem influência, 
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sendo assim, a melhoria e as condições de acesso da população aos serviços de 

acordo com a demanda favorece um indicador positivo. Em nosso município, estes 

indicadores tiveram um melhora considerável e isto dá visibilidade a qualidade dos 

serviços que são ofertados com equidade e em tempo adequado. 

 

QUADRO 05 – Percentual de óbitos acima de 70 anos - 2012 a 2016 

 

ANO  2012 2013 2014 2015 2016 

PERCENTUAIS DE 

ÓBITOS ACIMA DE 70 

ANOS 

48,71% 50,72% 54,02% 43,03% 46,66% 

 

De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 72,7 

anos. Expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade de anos em 

média que uma determinada população vive. Esse item é um importante indicador 

social que serve para avaliar a qualidade de vida de uma população de um 

determinado lugar. 

 

TABELA 09- Óbito por Ano do Óbito segundo Causas -2012 a 2016 

 

Causas  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Doenças infecciosas e parasitárias 3 3 1 3 5 15 

Neoplasias (tumores) 16 19 19 16 20 90 

Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

1 7 1 2 5 16 

Transtornos mentais e 

comportamentais 

0 1 1 0 0 2 

Doenças do sistema nervoso 4 0 3 0 3 10 

Doenças do aparelho circulatório 34 17 39 27 33 150 

Doenças do aparelho respiratório 12 7 10 11 8 48 

Doenças do aparelho digestivo 3 2 1 5 1 12 

Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 

0 1 0 0 0 1 

Doenças sist osteomuscular e tec 

conjuntivo 

0 0 0 1 0 1 

Doenças do aparelho geniturinário 0 2 2 3 3 10 

Gravidez parto e puerpério 1 0 0 0 0 1 

Algumas afec originadas no 0 3 2 2 1 8 
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período perinatal 

Anomalias congênitas 0 1 0 0 0 1 

Causas externas 4 6 8 9 11 38 

TOTAL 78 69 87 79 90 403 

 

No quadro com informações sobre as causas de mortalidade no período de 

2012 a 2016, é bastante evidente que as doenças do aparelho circulatório, são as 

que mais evoluem para óbito, sendo também estas que mais causam internações 

hospitalares. Representando 37,2% do total de óbitos do período, as doenças do 

aparelho circulatório são seguidas de 22,33% dos óbitos por neoplasia (câncer), 

conforme também ocorre nas causas de internação. Em terceiro lugar, vem os óbitos 

por doenças do aparelho respiratório. Também é interessante observar o número 

expressivo de óbitos por causas externas, dentre as quais elencamos acidentes, 

suicídios e homicídios. 

 

 

1.2.7 Morbidade Hospitalar 

Sobre os dados de morbidade hospitalar, apontamos as quatro principais 

causas que levam à internação: 

1º - Doenças do Aparelho Circulatório: são as que mais causam internações 

hospitalares por morbidade. Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmica, Doenças 

Cardíacas. Mesmo com as ações preventivas realizadas na Atenção Básica, ano 

após ano, esse número se mantém elevado, constituindo-se uma preocupação da 

Saúde Pública.  Em Cocal do Sul, o programa HIPERDIA conta com 928 diabéticos 

e 2811 hipertensos cadastrados e acompanhados pelas Unidades Básicas de ESF. 

Os usuários recebem as medicações e orientações quanto a sua condição de saúde. 

Pelo número de hospitalizações que ainda ocorrem, a gestão prioriza a necessidade 

de intensificar as ações voltadas para a prevenção e o auto cuidado destas doenças. 

2º - Gravidez, parto e puerpério: neste caso, as internações não são causadas 

por morbidade, mas por uma condição de saúde que necessita de acompanhamento 

em ambiente hospitalar. 

3º - Neoplasias: os cânceres, de diversos tipos, também causam elevado 

número de internações hospitalares. 
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4º- Doenças do aparelho digestivo: neste item, incluem-se as doenças do 

esôfago, do estômago e do duodeno, do apêndice, hérnias, enterites e colites não-

infecciosas, doenças do fígado, vesícula biliar, pâncreas, entre outras.  

5º - Doenças do aparelho respiratório: Doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), bronquite, enfisema, asma, rinite, sinusite, tuberculose, gripe, pneumonias, 

entre outras. 

Quanto ao número geral de internações, enfatizamos que há uma pequena 

oscilação entre os anos analisados, com redução no ano de 2016 comparado aos 

dois anos anteriores.  

 

QUADRO 06  –  Causas De Internações Hospitalares – por Grupo CID10. 2012 a 

2016 

 

 

CAUSAS 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

29 19 24 19 20 

II. Neoplasias 
(tumores) 

68 107 106 116 101 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat e 
transtimunitário 

5 4 3 3 7 

IV. Doenças 
endócrinas 
nutricionais e 
metabólicas 

27 28 25 20 26 

V.Transtornos 
mentais e 
comportamentais 

63 65 57 51 51 

VI. Doenças do 
sistema nervoso 

13 17 29 32 26 

VII. Doenças do olho 
e anexos 

5 4 2 4 6 

VIII. Doenças do 
ouvido e da apófise 
mastóide 

1 0 0 2 2 

IX. Doenças do 
aparelho circulatório 

124 156 123 142 100 

X. Doenças do 
aparelho respiratório 

87 100 89 89 102 

XI. Doenças do 
aparelho digestivo 

85 111 110 120 78 
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Comparando o número de internação em 2017, observamos uma redução de 

96 baixas hospitalares, o que consideramos um aspecto muito positivo para uma 

cidade do porte de Cocal do Sul. Podemos considerar que a Atenção Básica tem 

realizado um trabalho de prevenção e resolução mais eficaz, evitando aumento da 

hospitalização nos últimos dois anos. 

 

1.2.8 Registros de agravos de notificação compulsória /SINAN -2012 a 2016 

 

QUADRO 07 – Notificações de Agravos - 2012/2016 

AGRAVO 2012 2013 2014 2015 2016 

Acidente de trabalho com exposição 

material biológico 

00 00 03 01 01 

Acidentes por animais peçonhentos 06 08 05 07 04 

XII. Doenças da pele 
e do tecido 
subcutâneo 

12 10 17 71 89 

XIII. Doença osteo. 
tecido conjuntivo 

42 52 79 51 46 

XIV. Doenças do ap. 
geniturinário 

40 68 110 82 70 

XV. Gravidez/parto e 
puerpério 

122 113 151 132 111 

XVI. Algumas afec 
originadas no 
período perinatal 

8 9 10 9 15 

XVII. 
Malfcongdeformid e 
anomalias 
cromossômicas 

1 5 13 8 14 

XVIII. Sint sinais e 
achadanormexclín e 
laborat 

11 14 17 14 14 

XIX. Lesões enven e 
alg out conseq 
causas externas 

56 59 62 74 57 

XX. Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 

1 0 0 0 0 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

26 33 21 34 42 

TOTAL 826 974 104
8 

107
3 

977 
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AIDS 00 02 05 05 03 

Atendimento anti-rábico 41 42 71 37 57 

Condiloma 03 03 00 01 00 

Coqueluche 01 02 06 06 00 

Criança exposta ao hiv 00 01 00 00 01 

Dengue 02 00 00 00 00 

Doença exantemática 01 02 00 02 00 

Eventos adversos pós-vacina 00 00 00 01 00 

Febre maculosa 01 00 01 00 00 

Gestante hiv 00 00 00 00 01 

Hepatites virais 03 03 05 11 09 

Herpes genital 02 02 03 04 03 

Intoxicação exógena 01 03 00 00 02 

Leptospirose 00 00 01 01 01 

Malária 00 00 00 01 00 

Meningite 00 00 01 04 06 

Parotidite 01 03 00 00 13 

Sífilis em adulto 00 01 02 03 07 

Sífilis congênita 00 01 00 01 00 

Sífilis em gestante 01 00 01 03 01 

Varicela 19 23 38 41 07 

Violência 00 02 01 00 05 

Síndrome corrimento cervical 00 04 03 00 00 

Toxoplasmose congênita 00 00 01 00 00 

Tuberculose 00 03 02 04 06 

Fonte: SINAN 

Como podemos observar, a tabela dos agravos nos mostra que todos os anos 

temos um número elevado de atendimento anti-rábico, justificamos devido o grande 

número de animais de rua, abandonados. Também podemos observar o número de 

varicela. Devido essas notificações, o Ministério da Saúde introduziu na rede pública 

a vacina no calendário de rotina. A varicela foi introduzida no calendário vacinal para 

crianças de um ano e três meses. 

 

1.2.9  Pacto dos Indicadores 

Anualmente, a equipe técnica, juntamente com o Conselho Municipal de 

Saúde, analisa e define as metas que serão pactuadas de forma a nortear as ações 

de políticas de atenção básica, vigilância em saúde, regulação e outros setores da 
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saúde pública. As metas, definidas em âmbito nacional, são alteradas conforme as 

normas do Ministério da Saúde. Apresentaremos neste contexto, as metas 

pactuadas para o ano de 2017: 

 

QUADRO 08 – Pactuação de Indicadores de Saúde – Cocal  do Sul -2017. 

Nº Indicador Meta 

2017 

Unidade 

01 Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) 

pelo conjunto das 4 principais DNCT (doenças do 

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 

respiratórias crônicas)  

29 Número 

absoluto 

02 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 

(MIF) investigados 

100% Percentual 

03 Proporção de registro de óbitos com causa 

básica definida 

100% Percentual 

04 Proporção de vacinas selecionadas do cnv para 

crianças < 2 anos - pentavalente (3ª dose), 

pneumocócica 10-valente (2ª), poliomielite (3ª) e 

tríplice viral (1ª) - com cobertura vacinal 

preconizada 

95% Percentual 

05 Proporção de casos de doenças de notificação 

compulsória imediata (dnci) encerradas em até 

60 dias após 100,00 

U notificação 

100% Percentual 

06 Proporção de cura dos casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 

100% Percentual 

07 Número de casos autóctones de malária N/A Não se aplica 

08 Número de casos novos de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade 

0 Número 

absoluto 

09 Número de casos novos de aids em menores de 

5 anos 

0 Número 

absoluto 

10 Proporção de análises realizadas em amostras 

de água para consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes 90,00 

totais, cloro residual livre e turbidez 

90% Percentual 

11 Razão de exames citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 64 anos na 

população residente de deteminado local e a 

população da mesma faixa etária 

0,8 Razão 

12 Razão de exames de mamografia de 0,9 Razão 
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rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 

anos na população residente de 

deteminado local e população da mesma faixa 

etária 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde 

suplementar 

30% Percentual 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre as 

faixas etárias 10 a 19 anos 

1% Percentual 

15 Taxa de mortalidade infantil 3 Número 

absoluto 

16 Número de óbitos maternos em determinado 

período e local de residência 

0 Número 

absoluto 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes 

de atenção básica. 

100% Percentual 

18 Cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do programa bolsa 

família 

96% Percentual 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal 

na atenção básica 

100% Percentual 

20 Percentual de municípios que realizam no 

mínimo seis grupos de ações de vigilância 

sanitária, consideradas necessárias a todos os 

municípios. 

100% Percentual 

21 Ações de matriciamento realizadas por CAPS 

com equipes de atenção básica 

0,8 Proporção 

22 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% 

de cobertura de imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue 

0 Número 

absoluto 

23 Proporção de preenchimento do campo 

"ocupação" nas notificações de agravos 

relacionados ao trabalho 

100% Percentual 

Fonte: SISPACTO/DATASUS 

 

1.2.10  Doenças Imunopreviníveis e Imunização  

 

QUADRO 09 – Imunização por ano, Imuno e Percentual de Cobertura – 2012 a 

2016. 

IMUNO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

BCG 67,82 70,56 81,32 71,94 87,96 76,37 
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Hepatite B em < 

1mês 

... - 86,26 61,22 90,28 60,98 

Rotavírus 

Humano 

114,37 96,11 110,99 106,12 99,54 105,17 

Meningococo C 116,09 97,78 113,74 111,73 98,61 107,28 

Hepatite B 110,92 92,78 107,14 97,96 109,72 103,80 

Penta 40,23 92,78 107,14 97,45 90,28 86,29 

Pneumocócica 99,43 99,44 116,48 105,61 101,85 104,54 

Poliomielite 99,43 94,44 98,90 92,35 85,19 93,67 

Febre Amarela - - - - 0,46 0,11 

Febre Amarela 4 

anos 

67,82 - ... 106,63 0,58 27,24 

Hepatite A ... - 105,49 106,63 102,31 80,36 

Pneumocócica(1

º ref) 

... 106,11 105,49 90,82 101,39 100,78 

Meningococo C 

(1º ref) 

... 102,78 119,23 97,96 94,91 103,23 

Poliomielite(1º 

ref) 

... 93,33 74,18 53,57 89,81 77,78 

Tríplice Viral D1 95,40 108,33 130,22 105,10 107,41 109,28 

Tríplice Viral D2 ... 64,44 104,95 104,59 93,06 92,12 

Tetra 

Viral(SRC+VZ) 

... 36,67 87,91 101,02 93,06 80,75 

DTP 

(Tetra\Penta) 

... 93,33 107,69 97,45 90,28 96,90 

Tetra Bacteriana 

(DTP+HiB) 

110,34 ... ... ... ... 110,34 

Tríplice 

Bacteriana(DTP)

(1º ref) 

... 101,11 95,05 89,29 73,61 89,02 

Dupla adulto e 

tríplice acelular 

gestante 

... 37,78 48,35 23,98 1,85 26,74 

dTpa gestante ... 16,67 35,16 28,06 5,09 20,67 

HPV 

QuadrivalenteD1 

9 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 48,57 140,95 

HPV 

Quadrivalente 

D2 9 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 13,33 39,05 
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HPV 

Quadrivalente 

D1 10 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 11,40 101,75 

HPV 

Quadrivalente 

D2 10 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 7,02 71,93 

HPV 

Quadrivalente 

D1 11 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 3,28 136,89 

HPV 

Quadrivalente 

D2 11 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 1,64 81,15 

HPV 

Quadrivalente 

D1 12 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 1,55 72,09 

HPV 

Quadrivalente 

D2 12 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 0,78 24,03 

HPV 

Quadrivalente 

D1 13 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 0,75 77,44 

HPV 

Quadrivalente 

D2 13 anos - 

Feminino 

... ... ... ... 2,26 17,29 

HPV 

Quadrivalente 

D1 9 anos - 

Masculino 

95,40 ... ... ... ... 95,40 

HPV 

Quadrivalemte 

D2 9 anos - 

Masculino 

110,34 ... ... ... ... 110,34 
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HPV 

Quadrivalente 

D1 10 anos - 

Masculino 

110,34 ... ... ... ... 110,34 

HPV 

Quadrivalente 

D2 10 anos - 

Masculino 

110,34 ... ... ... ... 110,34 

TOTAL GERAL 89,89 59,30 99,18 96,31 63,05 78,91 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpnisc.htm 

 

O programa de prevenção e controle das doenças imunopreveníveis tem 

como objetivo manter sob controle as doenças passíveis de imunização. Como 

podemos observar, o quadro nos mostra que alcançamos, na grande maioria, ótimas 

coberturas. Também podemos  observar que, a partir do ano 2016 foi introduzida no 

calendário vacinal, a vacina contra HPV para meninas e em 2017 para meninos. 

Também nesse ano, foi introduzida a Meniningococo C para meninos e meninas. 

A prevenção e a erradicação das doenças transmissíveis é realizada através 

da utilização de vacinas específicas, ou seja, a imunização. Assim, a imunização da 

população contra as doenças infecciosas melhora a qualidade de vida de grande 

parcela da população, sendo responsável em parte, pelo aumento da expectativa de 

vida e a diminuição da mortalidade infantil. A prevenção deve ser trabalhado com 

intensidade durante todos os dias do ano, o trabalho em rede com as demais 

políticas públicas fortalece as ações para que possamos atingir metas necessárias 

para coberturas vacinais . A vigilância e a busca ativa são fundamentais para 

direcionar a intervenção para onde existir as fragilidades bem como para detectar os 

possíveis fatores determinantes para o não alcance das coberturas vacinais 

preconizadas.  

Esse dado é um aspecto de fundamental importância para avaliar a qualidade 

de vida, pois, por meio dele, é possível obter informações sobre a eficácia dos 

serviços públicos, tais como: saneamento básico, sistema de saúde, disponibilidade 

de remédios e vacinas, acompanhamento médico, educação, maternidade, 

alimentação adequada, entre outros (Francisco, 2016). 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpnisc.htm
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1.3 ANÁLISE EM RELAÇÃO À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – REDE DE 

SERVIÇOS 

 

1.3.1 Rede de serviços de saúde pública no município 

O município de Cocal do Sul possui a seguinte rede de serviços instalada em 

seu território: 

 

TABELA 10 – Rede de serviços de saúde instalada – Cocal do Sul/2017 

TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE SUS 

UNIDADES BÁSICAS DE ESF 06 

UNIDADE DE REFERÊNCIA 01 

SECRETARIA DE SAÚDE 01 

CAPS I 01 

LABORATÓRIOS ANÁLISES 

CLÍNICAS 

03 

LABORATÓRIO 

CITOPATOLOGIA 

01 

CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA 02 

TOTAL 15 

 

O município de Cocal do Sul possui uma estrutura de serviços que busca 

integrar a lógica das Redes de Atenção à Saúde, disponibilizando em seu território 

os serviços de atenção primária e média complexidade que estão de acordo com a 

rede física instalada. A regulação do acesso do usuário aos serviços é analisada e 

adaptada conforme as necessidades da demanda, sendo que a gestão sempre 

prioriza o respeito aos princípios do SUS: a universalidade, a integralidade e a 

equidade. As pactuações intermunicipais e estaduais também viabilizam o acesso 

aos serviços ainda não instalados no próprio território. 

 

1.3.2 Atenção básica 
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A Atenção Básica em saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos 

usuários nos sistemas de saúde. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de 

doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para 

níveis de atendimento superiores em complexidades.  

São realizadas várias ações de saúde nos âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 

Aqui no município as Unidades que prestam esses serviços são as 

Estratégias Saúde da Família (ESF). 

A primeira Unidade de Estratégia Saúde da Família foi criada em janeiro de 

1995 no Bairro Jardim Elizabeth, atendendo a população pertencente àquele bairro.  

Em 2002 foram criadas as outras 05 Unidades de Saúde que funcionam até 

hoje com suas respectivas Equipes de Saúde Bucal, com 100% de cobertura 

populacional. 

Quanto à estrutura física, todas as Unidades de ESF’s funcionam em sede 

própria. 

Cada equipe apresenta-se da seguinte forma:  

 

1.3.2.1 ESF Centro 

01 Médico clínico geral (30h) 

01 Enfermeiro (40h) 

01 Técnico de enfermagem (40h) 

01 Cirurgião dentista (40h) 

01 Técnico de saúde bucal (40) 

01 Auxiliar de serviços gerais (40) 

06 Agentes Comunitárias de Saúde (40h) 

 

1.3.2.2 ESF Horizonte 

01 Médico Clínico Geral (40h) 

01 Enfermeiro (40h) 

01 Técnico de enfermagem (40h) 

02 Cirurgião dentista (20 h cada) 

01 Técnico de Saúde bucal (40h) 
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01 Auxiliar de serviços gerais (40h) 

05 Agentes Comunitárias de Saúde (40h) 

1.3.2.3 ESF Vila Nova 

01 Médico clínico geral (40h) 

01 Enfermeiro (40h) 

02 Técnicos de enfermagem (40h cada) 

01 Cirurgião dentista (40h) 

01 Técnico de saúde bucal (40h) 

01 Auxiliar de Serviços gerais (40h) 

07 Agentes Comunitárias de Saúde (40h) 

1.3.2.4 ESF Jardim Elizabeth 

01 Médico clínico geral (40h) 

01 Enfermeiro (40h) 

02 técnicos de enfermagem (40h cada) 

01 Cirurgião Dentista (40h) 

01 Técnico de Saúde Bucal (40h) 

01 Auxiliar de serviços gerais (40h) 

01 Telefonista (30h) 

07 Agentes Comunitárias de saúde (40h) 

1.3.2.5 ESF Jardim Itália 

01 Médico clínico geral (40h) 

01 Médico clínico geral (20h) 

01 Enfermeiro (40h) 

02 Técnicos de enfermagem (40h cada) 

01 Cirurgião dentista (40h) 

01 Técnico de saúde bucal (40h) 

01 Estagiária para serviços de auxiliar administrativo (30h) 

07 Agentes Comunitárias de Saúde (40h) 

 

1.3.2.6 ESF Guanabara 
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01 Médico clínico geral (40h) 

01 Enfermeiro (40h) 

01 Técnico de enfermagem (40h) 

01 Cirurgião dentista (40h) 

01 Técnico de saúde bucal (40h) 

01 Auxiliar de serviços gerais (40h) 

06 Agentes Comunitárias de Saúde (40h) 

 

Durante os últimos anos, a gestão percebeu um aumento significativo da 

demanda e da procura por atendimento médico na Unidade do Jardim Itália gerando 

insatisfação perante a comunidade e equipe. Dessa forma, para tentar amenizar o 

problema e satisfazer melhor a comunidade local, foi contratado mais 01 médico 

para suprir essa demanda. Até o momento, consideramos positiva a proposta, pois o 

índice de satisfação aumentou consideravelmente. 

No ano de 2013, a saúde do Município de Cocal do Sul foi premiada como a 

terceira melhor na Avaliação da Atenção Básica do Estado de Santa Catarina. 

Foi avaliado sob quatro critérios de desempenho gerencial: eficiência, 

eficácia, efetividade e relevância. Os dados foram coletados por meio dos sistemas 

oficiais da SES-SC e nos sistemas municipais de saúde. 

 

QUADRO 10 - Número de população da área de abrangência das Unidades de ESF: 

UNIDADE Nº de 

Pessoas 

Bairros de abrangência 

ESF Centro 2501 Centro, Linha Tigre, Jardim das Palmeiras, Bela 

Vista 

ESF Guanabara 2435 Guanabara, Boa Vista, União, Linha Estação Cocal, 

Linha Cabral, Linha Espanhola 

ESF Horizonte 2662 Horizonte, Monte Carlos, Brasília, Angelo Guollo, 

Alphaville 

ESF Jardim 

Elizabeth 

2623 Jardim Elizabeth, Linha Vicentina 

ESF Vila Nova 2903 Vila Nova, Cristo Rei, Rio Galo, Rio Comprudente 

ESF Jardim 

Itália 

3213 Jardim Itália, São João, Linha Ferreira Pontes, 

Linha Braço Cocal , Rio Perso 

Fonte: SMS/Saúde Plus -2017 
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Estas unidades ofertam vários serviços de saúde, dentre eles estão:  

1. Acolhimento 

2. Assistência Multiprofissional incluindo:  

Saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, do homem, do idoso, saúde 

mental, saúde sexual e reprodutiva. 

3. Atendimento de urgência e Emergência 

4. Atendimento odontológico, de Enfermagem e médico 

5. Dispensação de medicamentos 

6. Vacinação  

7. Exame preventivo do câncer de colo de útero 

8. Visitas domiciliares 

9. Educação em saúde 

10. Procedimentos (curativos especiais, curativos em geral, nebulização, retirada 

de pontos, administração de medicamentos, verificação da PA e glicemia capilar) 

11. Testes rápidos 

12. Programa Saúde na Escola (PSE). 

 

1.3.3 CAPS – Centro de atenção psicossocial. 

O CAPS I está instalado e em pleno funcionamento desde o ano de 1995. 

Atualmente 2.527 pessoas são beneficiadas pelos serviços prestados.  O CAPS, que 

se mantém em consonância com os pressupostos da luta antimanicomial, está 

fortemente organizada em torno de estratégias terapêuticas que auxiliem o sujeito 

com transtornos mentais a superarem seus quadros clínicos, enquanto inseridos na 

comunidade onde residem.  

Para tanto, a unidade de Cocal do Sul possui equipe multidisciplinar que 

acolhe, avalia e propõe um projeto terapêutico específico para a demanda 

encontrada. As atividades terapêuticas incluem: 

 Consulta psiquiátrica 

 Terapia medicamentosa 

 Atendimento psicológico individual 

 Oficinas de terapia ocupacional 

 Oficinas de artes 

 Atendimento em grupo 
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 Suporte social  

 Visitas domiciliares 

 Orientação aos familiares 

 Atividades desportivas e lúdicas 

 Atividades de integração com outros CAPS (como o interCAPS) 

 Visitas de cunho educacional e cultural (museus, feiras, etc.) 

 Atividades de lazer e integração (passeios e confraternizações) 

 Estratégias de prevenção e educação (palestras, capacitações) 

 Demais ações que visem à saúde e o bem estar do público atendido 

Para atingir este objetivo, uma equipe multiprofissional formada por 02 

psiquiatras, 01 psicólogo, 01 assistente social, 01 terapeuta ocupacional, 01 

professor de artes, 01 professor de educação física, 01 enfermeiro, 01 técnico de 

enfermagem e 01 auxiliar de serviços gerais trabalham em conjunto, observando os 

princípios legais e éticos que regem esta instituição.  

O CAPS possui grupo ativo de álcool e drogas, com encontros semanais, de 

oficina terapêutica e de artes em regime intensivo, além de atendimentos individuais 

diários. Esta estrutura está apta e responde também, mas não só, por demandas da 

sociedade, da justiça, do Conselho Tutelar municipal, de encaminhamentos 

psiquiátricos e de clínicas para tratamento de dependência química, da rede de 

saúde pública, entre outros.  Recebe pessoas com diagnósticos diversos, como 

esquizofrenia, depressão, bipolaridade, dependência química, transtornos de 

personalidade e demais problemas de ordem psicológica, emocional e social. São 

atendidos públicos de ambos os sexos, indo de adolescentes até idosos. Cabe 

ressaltar que o CAPS trabalha de forma holística, procurando prevenir a ocorrência 

de patologias de ordem mental e fazendo um trabalho integrado e contínuo com 

familiares e a comunidade. Finalmente, devido à característica heterogênea dos 

quadros de ordem psicológica, a equipe permanece atenta para novas áreas de 

atuação que se façam necessárias e constantemente se prepara para a utilização de 

métodos e abordagens de vanguarda, tendo sempre o bem-estar do ser humano no 

horizonte.  

 

1.3.4 Unidade de referência 

A Unidade de Referência concentra serviços que serão abaixo descritos: 
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1.3.5 Ambulatório de saúde mental 

O município de Cocal do Sul possui o ambulatório de Saúde Mental com 

equipe multiprofissional formada por dois psicólogos, um psiquiatra e uma 

enfermeira que prestam assistência, sobretudo às pessoas com transtornos mentais 

menores (leves a moderados). 

Tem por objetivo, o tratamento, a reabilitação, bem como a promoção da 

saúde mental da população em geral. 

No ambulatório, realizam-se: Acolhimento, Atendimento individual, consultas, 

avaliação médica, psicoterapia, orientação, atendimento familiar. O atendimento ao 

paciente é periódico, conforme necessidade do paciente e orientação do 

profissional. 

Ambos os serviços trabalham articulados com a rede de atenção a saúde do 

município, que é a responsável pela maior parte dos encaminhamentos referentes a 

saúde mental, sendo estes porta de entrada para esta especialidade . 

 

1.3.6 Fisioterapia domiciliar  

O objetivo da fisioterapia domiciliar é a reabilitação de pessoas com alguma 

deficiência permanente ou transitória, que necessitem de atendimento profissional, 

até apresentarem condições de frequentarem outros serviços de reabilitação.  

Também são atendidos pacientes que necessitem de cuidados paliativos.  

Os pacientes chegam ao setor para atendimento domiciliar via pedido médico 

ou da equipe de enfermagem da atenção básica. Também são atendidos pacientes 

com pedidos de fisioterapia de médicos especialistas externos. 

O critério essencial para o paciente receber o atendimento domiciliar é estar 

em situação de acamamento (permanente ou temporário), cuja patologia o 

impossibilite de sair do leito para ir até outro serviço de reabilitação. 

A média de idade da população atendida é de 76 anos, e as patologias mais 

comuns são: 

1. Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

2. Doença de Alzheimer 

3. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

4. Osteoartrose 

5. Senilidade 
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6. Traumatismo Raquimedular (TRM) 

7. Sequelas de câncer. 

O setor de fisioterapia domiciliar conta com uma profissional fisioterapeuta 

que atende 20 horas semanais, de segunda a sexta feira. São cerca de 1.800 

sessões de fisioterapia domiciliar por ano. A quantidade de sessões e a frequência 

são definidas conforme avaliação da profissional, de acordo com o quadro clínico 

apresentado pelo paciente. 

 

1.3.7 RX odontológico 

Anexo às dependências da Unidade de Referência, existe um equipamento 

de RX Odontológico, o qual é operacionalizado por Cirurgião-Dentista da rede. O 

serviço atende a demanda das seis Equipes de Saúde Bucal das Estratégias de 

Saúde da Família. 

 

1.3.8 Farmácia central 

A Farmácia Central, localizada ao lado da Unidade de Referência, possui 

atendimento prestado por equipe composta de 02 farmacêuticas, 01 técnico 

administrativo e 02 estagiárias. 

Principais ações: 

 Coordenação, por parte do profissional farmacêutico, do planejamento 

do ciclo da Assistência Farmacêutica (seleção, programação, solicitação de 

aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição, dispensação de 

medicamentos e farmacovigilância) da Rede Municipal de Saúde; 

 Supervisão, por parte do profissional farmacêutico, das atividades que 

envolvem o Almoxarifado de Medicamentos da Rede Municipal de Saúde, anexo à 

Farmácia Central; 

 Supervisão, por parte do profissional farmacêutico, dos medicamentos 

centralizados e dispensados na Farmácia Central: 

1. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)- 

abertura de processos administrativos, adequações, renovações, autorizações, 

recebimento, conferência, entrada das guias de remessa no sistema SISMEDEX 

estadual, armazenamento, e dispensação. 
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2. Medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica, de uso contínuo, incluindo os medicamentos de controle especial 

(Portaria nº 344/1998) e os antibióticos-programação, solicitação de aquisição, 

recebimento, conferência, entrada no sistema informatizado municipal, 

armazenamento e dispensação. 

3. Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica-Programa DST/AIDS - programação, solicitação de aquisição 

através de sistema estadual, recebimento, conferência, entrada no sistema estadual, 

armazenamento e dispensação. Programa de Controle do Tabagismo-

programação, solicitação de aquisição através de formulário informatizado 

(FORMSUS), recebimento, conferência, entrada no sistema municipal, 

armazenamento e dispensação para as equipes responsáveis no acompanhamento 

semanal dos pacientes. 

4. Medicamentos do Setor Judicial Estadual-recebimento, conferência, 

armazenamento e dispensação via sistema SESMED Estadual, onde os recibos 

assinados pelos pacientes e pelo farmacêutico são anexados ao sistema. 

5. Medicamentos do Setor Judicial Municipal- programação, 

solicitação de aquisição, recebimento, conferência, entrada no sistema informatizado 

municipal, armazenamento e dispensação com emissão de recibos que são 

assinados e guardados nas pastas dos pacientes. 

6. Medicamentos de uso exclusivo do Centro de Apoio Psicossocial 

(CAPS)- programação, solicitação de aquisição, recebimento, conferência, entrada 

no sistema informatizado municipal, armazenamento e dispensação realizada pelo 

profissional farmacêutico. 

7. Fornecimento de Insulinas NPH e Regular- programação, solicitação 

de aquisição via Planilha/Mapa e encaminhamento à Regional de Saúde, 

recebimento, conferência, entrada no sistema informatizado municipal, 

armazenamento e dispensação. 

 Supervisão, por parte do profissional farmacêutico, dos medicamentos 

encaminhados às Unidades Básicas de Saúde:                                          

Medicamentos utilizados no Programa HIPERDIA- programação, solicitação de 

aquisição, recebimento, conferência, entrada no sistema informatizado municipal, 

armazenamento, encaminhamento para as Unidades Básicas de Saúde .                                                                                                         
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Medicamentos do Programa Saúde da Mulher-programação, solicitação de 

aquisição através de formulário informatizado ( FORMSUS), recebimento, 

conferência, entrada no sistema informatizado municipal, armazenamento, 

encaminhamento para as Unidades  Básicas de Saúde .      

 Abastecimento de medicamentos injetáveis,por parte do profissional 

farmacêutico, para uso no Pronto Atendimento-Unidade Central. 

 

1.3.9 Diagnose 

Os serviços de diagnose disponíveis no território são o Rx Odontológico que é 

próprio e três laboratórios de análises clínicas e dois de citopatologia que são 

contratualizados pelos SUS. Os demais serviços de diagnose são referenciados 

para a região, em sua maior parte para Criciúma, que é um grande centro de média 

e alta complexidade. 

 

1.3.10 Média e alta complexidade  

Se tratando de Média Complexidade, o município oferece serviços como: Rx 

Odontológico, Eletrocardiograma e consultas especializadas. Os demais serviços 

são encaminhados para outros municípios por meio das pactuações entre gestores.  

Cocal do Sul integra o consórcio intermunicipal da região da AMREC 

(CISAMREC), por intermédio do qual os gestores compram diversos serviços que 

complementam o que é fornecido pela rede do SUS. 

Os atendimentos que necessitam de atenção hospitalar são em sua grande 

maioria encaminhados para os Hospitais de referência mais próximos: Hospital 

Nossa Senhora da Conceição no município de Urussanga, Hospital São José e 

Hospital Santa Catarina, ambos na cidade de Criciúma, Hospital São Donato, 

localizado em Içara. 

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) também é 

referenciado para as bases do serviço na região da AMREC. A Central de 

Atendimento está no município de Criciúma. 

 

1.3.11 Programas Desenvolvidos no Município 

1.3.11.1 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten. 

Básica - PMAQ 
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O PMAQ foi instituído pela Portaria nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 2011, 

e foi produto de um importante processo de negociação e pactuação das três 

esferas de gestão do SUS que contou com vários momentos, nos quais o MS e os 

gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS), respectivamente, debateram e formularam soluções para 

viabilizar um desenho do programa que possa permitir a ampliação do acesso e 

melhoria da qualidade da atenção básica em todo o Brasil. O principal objetivo do 

programa é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção 

básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e 

localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde. 

O Município de Cocal do Sul teve a primeira avaliação (1º ciclo) no ano de 

2012 com adesão de 05 equipes de atenção básica incluindo equipe de saúde bucal. 

A equipe de Saúde Bucal foi avaliada em conjunto com os demais. 

 

QUADRO 11 - RESULTADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NOS CICLOS DO 

PMAQ:  

UNIDADE 

 

CONCEITO 

1º CICLO 

CONCEITO 2º CICLO 

SAÚDE 

BUCAL 

GERAL 

ESF JARDIM 

ELIZABETH 

Acima da média Acima da 

média 

Acima da 

média 

ESF VILA NOVA Não participou Muito acima 

da média 

Acima da 

média 

ESF CENTRO Acima da média Muito acima 

da média 

Muito acima da 

média 

ESF HORIZONTE Acima da média Muito acima 

da média 

Acima da 

média 

ESF JARDIM ITÁLIA Muito acima da 

média 

Acima da 

média 

Acima da 

média 

ESF GUANABARA Muito acima da 

média 

Muito acima 

da média 

Acima da 

média 

Fonte: site E-GESTOR 
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O segundo ciclo se deu no ano de 2013 com adesão das 06 equipes de 

atenção básica e 06 de saúde bucal. Neste ciclo foram avaliadas separadamente as 

equipes (AB e SB). 

O terceiro ciclo, que teve a avaliação externa realizada em outubro de 2017, 

até o momento não teve os resultados divulgados pelo Ministério da Saúde. 

 

1.3.11.2 Programa Saúde na Escola - PSE 

O Programa Saúde na Escola (PSE), é uma política intersetorial da Saúde e 

da Educação, instituída em 2007. O Programa visa integrar Saúde e Educação em 

prol de fortalecer as ações de saúde voltadas aos escolares, de diversas faixas 

etárias, crianças e adolescentes. Ao longo dos anos, o município tem renovado a 

adesão ao PSE por analisar o benefício dessas ações, como reflexo do trabalho de 

educação em saúde sendo disseminado entre as gerações futuras.  As ações são 

pré-determinadas pelo Ministério da Saúde e envolvem todos os profissionais da 

atenção básica. As escolas contempladas serão as que são pactuadas pela 

secretaria de saúde. Neste ano de 2017, cerca de 600 alunos da rede pública 

participaram das atividades promovidas, sendo pactuadas 12 ações para os anos de 

2017 e 2018, sendo abordados temas que vão de meio ambiente a sexualidade. 

 

1.3.11.3 Programa para cessação para tabagismo 

Em Cocal do Sul realizamos os grupos nas unidades de ESF onde toda a 

demanda é atendida. Seguimos a metodologia do INCA para reduzir esse índice e 

estamos tendo bons resultados. Iniciamos em 2013 como proposta local e 

atualmente quatro de seis unidades de ESF trabalham com esse Grupo Terapêutico.  

Este Programa consiste de quatro sessões de grupo (de 10 a 15 pessoas), de 

uma hora e meia, uma vez por semana, por um período de quatro semanas. Em 

seguida nos reunimos quinzenalmente até completar 6 meses de controle. Ele 

aborda os comportamentos, pensamentos e sentimentos dos fumantes, com 

elementos que são significativos para ajudar fumantes a pararem de fumar e a 

permanecerem sem cigarros. 

Lembramos que, trabalhamos com uma equipe multiprofissional composta 

pelo médico, dentista, enfermeira, técnicas das unidades de Saúde e mais o apoio 
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especializado do cardiologista, farmacêutico, assistente social, psicóloga, 

nutricionista. 

O tratamento consiste numa abordagem cognitivo-comportamental, onde 

estimulamos suas habilidades para resistir às tentações; a farmacoterapia, usada 

como apoio, disponibilizamos a bupropiona que é a medicação de eleição nesse 

grupo, pois segundo estudos científicos é um medicamento que não apresenta 

efeitos colaterais importantes. Ofertamos também para o tratamento adesivo 

nicotínico e goma de mascar que são prescritos sob supervisão médica. 

 Desde 2013 foram tratados 197 pacientes e destes tivemos uma média 

de 55% de cessação do uso de cigarro. Como principal objetivo este programa 

busca reduzir a prevalência de fumantes e conseqüentemente a mortalidade por 

doenças relacionadas ao tabagismo. 

 

1.3.11.4 Programa Municipal DST/HIV/AIDS 

Este setor é responsável pelas ações de promoção, prevenção e diagnóstico 

das infecções sexualmente transmissíveis. 

Neste serviço, é possível a realização de exames rápido se convencionais 

para HIV, Sífilis, Hepatites B e C e que são realizados nas Unidades de ESFs. 

O serviço, também, é responsável pelo atendimento a pessoas vivendo com 

HIV/AIDS com objetivo de prestar assistência integral e de qualidade, por meio de 

uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, odontológicos, entre 

outros. 

Todos os profissionais são capacitados de acordo com normas do Ministério 

da Saúde para execução dos testes, bem como para a entrega de resultados. 

Ao procurar por este serviço, o usuário passa pela fase de Aconselhamento, 

que trata-se de uma ação de prevenção que tem como objetivo esclarecer dúvidas , 

fornecer orientações e prestar apoio emocional ao usuário. 

Além do atendimento interno, o programa realiza ações externas que 

compreende palestras, capacitações e testagem rápida. 

Também disponibiliza, insumos de prevenção, como gel lubrificante, 

camisinhas masculinas e femininas para a população em geral. 

Missão do Programa Municipal de DST/AIDS: 
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- Reduzir a vulnerabilidade da população de Cocal do Sul em adquirir DST/Aids; 

- Desenvolver políticas públicas, pautada na ética e no compromisso com a saúde e 

cidadania em consonância com os princípios do SUS; 

- Buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença. 

Neste ano de 2017 temos 49 pacientes em Cocal do Sul e 25 pacientes em 

Criciúma, totalizando 74 portadores do vírus HIV em acompanhamento pelo serviço.  

 

1.3.12 Saúde bucal 

Cocal do Sul tem 100% da equipe de saúde bucal inserida na Estratégia e 

Saúde da Família, sendo todas as unidades modalidade I composta por um 

cirurgião-dentista e uma técnica em Saúde Bucal, totalizando seis equipes. 

Realizamos ações de promoção e proteção de saúde, ações de recuperação, 

prevenção de câncer bucal e incrementos da resolução da urgência. 

Desempenhamos o papel preventivo com êxito em todo o território, acompanhamos 

os grupos terapêuticos como o de gestantes, HIPERDIA, Tabagismo, estamos 

presentes em todas as escolas municipais e estaduais e fruto desse trabalho 

preventivo reduzimos o índice de doença cárie (CPO-d) em 50% de 2010 para 2015. 

Cocal do Sul, também, foi destaque estadual ficando em as 10 melhores 

cidades do estado em Práticas de Saúde Bucal, prêmio esse recebido em 2015 na 

Assembléia Legislativa pelo presidente do Conselho Regional de Odontologia. Em 

2017 recebemos o prêmio de referencia regional e Saúde Bucal pela Regional de 

Saúde. 

Além do trabalho oferecido com qualidade e humanizado, oferecemos 

tratamento especializado de endodontia, cirurgia oral menor, pacientes especiais e 

periodontia no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) situado em 

Urussanga. Nos casos mais complexos principalmente quando necessitamos de um 

tratamento de alta complexidade, atendimento sob sedação e/ou anestesia geral 

temos como referência o Hospital Nossa Senhora da Conceição também em 

Urussanga.  

 

1.3.13 Saúde da criança 
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Todas as seis unidades de Estratégia Saúde da Família trabalham com ações 

voltadas à saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do 

homem e saúde do idoso. 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação 

integral à saúde da criança.  

Desenvolvemos nas Unidades do município ações de promoção a saúde, 

hábitos de vida saudáveis, vacinação, prevenção de problemas e agravos à saúde e 

cuidados em tempo oportuno. 

O município, também, dispõe de especialista (pediatra) para atendimento dos 

casos encaminhados. 

 

1.3.14 Saúde do idoso 

As Estratégias de Saúde da Família trabalham com práticas interdisciplinares 

desenvolvidas por equipes que se responsabilizam pela saúde da população e ela 

adscrita e na perspectiva de uma atenção integral humanizada, considerando a 

realidade local e valorizando as diferentes necessidades dos grupos populacionais. 

Contamos com a Caderneta de saúde da pessoa idosa, que é um instrumento 

valioso que auxilia na identificação das pessoas idosas frágeis ou em risco de 

fragilização. Para os profissionais de saúde, possibilita o planejamento, organização 

das ações e um melhor acompanhamento do estado de saúde dessa população. 

Para as pessoas idosas é um instrumento de cidadania, onde terá em mãos 

informações relevantes para o melhor acompanhamento de sua saúde. 

 

1.3.15 Saúde da mulher 

No ano de 2004 o Ministério da Saúde propôs diretrizes para a humanização 

e a qualidade do atendimento. Toma como base os dados epidemiológicos e as 

reivindicações de diversos segmentos sociais para apresentar os princípios e 

diretrizes da política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 

Tem como objetivo promover melhorias nas condições de vida e saúde das 

mulheres, mediante garantia de direitos legalmente constituídos, contribuir para a 

redução da morbidade e mortalidade feminina e ampliar, qualificar a atenção Integral 

à Saúde da Mulher no SUS. 
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Em todas as unidades do Município são desenvolvidas ações de Atendimento 

Integral à Saúde da Mulher, incluindo a Unidade de Referência que conta com um 

profissional médico especialista. 

Entre as ações desenvolvidas pela Atenção Básica destacam-se as ações 

relacionadas ao controle dos cânceres do colo de útero e da mama que são 

acompanhados pelos profissionais e pelo sistema (SISCAN) durante todo o ano e 

campanhas. 

 

1.3.16 Sistemas de informação- Cocal Do Sul /2017 

Quanto à informatização dos serviços, Cocal do Sul já tem implantado desde 

o ano 2010 um sistema próprio de prontuário eletrônico, Saúde Plus, o qual integra 

todos os pontos da rede de serviços: ESF´s, Unidade de Referência, CAPS, Saúde 

Mental, Farmácia Central, Vigilância em Saúde e setores administrativos. O sistema 

envia informações automaticamente para o sistema federal E-SUS. 

Os demais sistemas do Ministério da Saúde também são devidamente 

alimentados nos setores responsáveis: 

 

QUADRO 12– SISTEMAS DE INFORMAÇÃO POR SETOR, 2017, COCAL DO SUL. 

SETOR  SISTEMAS 

Controle, Avaliação e Auditoria CADUNICO – Cadastro do Cartão Nacional de 
Saúde 
CNES - Cadastro nacional de 
estabelecimentos de saúde (SCNES), Sistema 
de Informações 
SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais 
(processamento de produção) 
BPA – Boletim de Produção Ambulatorial 
(captação de produção) 
FPOMAG – Sistema para orçamento de 
produção  
E-SUS – Atenção Básica 
SISREG – Sistema de Regulação do Acesso 

Vigilância Epidemiológica SINAN – Sistema de notificação de agravos 
SIS-PNI – Sistema para registro de 
imunobiológicos 

Vigilância Sanitária PHAROS 
GAL 
SISÁGUA 
FORMSUS 
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BETHA 
REGIN 
GCIN 

Farmácia Central Sismedex – Atende o programa Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica 
SESMED – atende ações judiciais do Estado 
Siclom – Programa DST/AIDS 

 

1.3.17 Produção ambulatorial -2012 A 2016 

Apresentamos a produção ambulatorial das unidades de saúde de Cocal do 

Sul, incluindo dos prestadores de Serviço, sendo que selecionamos os 

procedimentos com maior representatividade de forma a nos permitir um panorama 

geral.  

 

QUADRO 13- Produção Amb. Grupo/procedimentos, 2013-2016, COCAL DO SUL. 

PROCEDIMENTO/GRUPO 2013 2014 2015 2016 

Atividades educativas 622 6024 2983 3645 

Escovação Supervisionada 6049 20005 16798 13359 

Ação coletiva com exame bucal – 

finalidade epidemiológica 

528 698 ----- 810 

Aplicação tópica de flúor individual 981 784 721 725 

Aplicação tópica de flúor coletiva 1746 1865 19 112 

Rxodonto 3994 4348 4882 3414 

Primeira consulta odontológica 

programática 

2563 2868 2741 2379 

Procedimentos odontológicos gerais 12512 18007 19794 10.065 

Visitas domiciliares (superior e médio) 54110 54975 56.981 44970 

Ações da Vigilância Sanitária 1343 814 853 667 

Coletas exames citopatológicos 1426 2090 1785 962 

TESTES RÁPIDOS (HIV, hepatites, 

sífilis) 

----- 1354 2058 2500 

Consultas Nível Superior (exceto 

médico) 

11550 21549 30615 27102 

Consultas médicas atenção básica 33450 31644 33095 30149 

Consultas médicas especializadas 6704 8189 8599 8869 

Consultas Pré natal 720 854 909 370 

Consultas puerperais 33 16 72 59 

Consulta médica domiciliar 1572 1051 1702 1045 

Atendimento médico Plantão 1546 12708 11447 10127 

Procedimentos de enfermagem 34635 54325 54252 54.411 

Atendimentos CAPS 299 1686 4034 6127 
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Pequenas cirurgias/procedimentos 

médicos 

381 327 51 110 

APAE atendimentos 8266 12608 5929 9601 

Transporte de paciente (fora de 

domicílio) – número de pacientes 

1927 1327 4125 5665 

Transporte de acompanhante (fora de 

domicílio) – número de pessoas 

901 491 2967 3942 

Sessões de fisioterapia 10908 10655 9556 7107 

Exames laboratoriais 220696 256665 265096 256636 

Fonte: TABNET/DATASUS/MS 

 

1.3.18 Vigilância sanitária  

A Vigilância Sanitária é um setor de vigilância em saúde, que tem como objeto 

de trabalho promoção e proteção da saúde dos munícipes, através de ações 

educativas, fiscalização e de intervenção em situações que representam risco 

sanitário ao cidadão. Principais ações da vigilância sanitária: 

Cadastramento e licenças de Estabelecimentos, perante as condições 

higiênico sanitária adequadas, principalmente de comercialização de produtos e 

prestação de serviços de interesse a saúde. 

Monitoramento de qualidade da água oferecida a população ou de outras 

formas de abastecimento e orientações a população. 

Realização de atividade educativa a população e proprietários de 

estabelecimentos que comercializam alimentos, ou prestam serviços que estão 

relacionados com a saúde,no que se refere as boas práticas sanitárias,transporte e 

conservação 

Recebimento e averiguação de denunciar inerentes a situações que colocam 

em risco a saúde do cidadão 

Inspeções sanitárias realizadas com profissional devidamente credenciado e 

designado ao setor, avaliando estabelecimentos, produtos, serviços de saúde, 

condições ambientais e de trabalho embasando-se em legislações sanitárias. 

Investigação sanitária em eventos como: intoxicação ou surto de agravos 

relacionados ao consumo de alimentos e produtos, acidentes de trabalho 

Atividades administrativas relacionadas à alimentação de sistemas  como: 

SAÚDE PLUS,PHAROS,GAL,SISAGUA,FORMSUS que inclui o PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(PGRSS) . Este 
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último nos permite ter acesso a informações do plano de resíduos dos 

estabelecimentos que prestam serviços de saúde e possuem descarte de resíduos 

resultante desta atividade. 

 

1.3.19 Vigilância epidemiológica 

O conceito de Vigilância Epidemiológica está relacionado às práticas de 

atenção e promoção da saúde dos cidadãos e prevenção de doenças. 

Vigilância Epidemiológica: é um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes de saúde individual ou coletiva. 

Funções da Vigilância: coleta de dados; investigação dos dados; 

processamento dos dados;- recomendação de medidas de controle. 

No município de Cocal do Sul, a Vigilância Epidemiológica funciona em anexo 

à Unidade de Referência. A equipe é composta por: 02 enfermeiros; 01 médico 

infectologista; 01 técnico de enfermagem; - 01 agente de endemias. 

 

1.3.20 Vigilância ambiental/ controle da dengue 

No município de Cocal do Sul é realizado controle semanal através de 70 

armadilhas espalhadas pelo perímetro urbano do município, onde é inspecionada a 

presença de larvas de mosquito e quando encontrada sendo recolhidas e 

encaminhadas para análise. Realizado também em 07 Pontos Estratégicos 

(comércio) em nosso município, onde inspecionamos todo o local em busca de 

algum possível foco de larvas (local com água parada) e se encontrado seguindo o 

mesmo protocolo citado.  

Quando através da análise entomológica encontram-se larvas do mosquito 

Aedes Aegypti inicia-se um trabalho para a eliminação do foco encontrado e para 

prevenção de novos. Nesse momento é realizado a delimitação do perímetro em que 

será trabalhado (300 m²) ao redor do local encontrado, e assim passado em todas 

as residências, comércios e terrenos baldios em busca de novos pontos de água 

parada e realizando papel educativo junto à população envolvida no perímetro 

delimitado para que atuem juntamente aos profissionais para que previnam a 

ocorrência de novos focos do mosquito Aedes Aegypti.   



 

69 
 

Último foco encontrado em nosso município foi no início de 2016em uma de 

nossas armadilhas localizadas na empresa Eliane Revestimentos Cerâmicos. Até o 

momento mais nenhum foco foi encontrado em nosso município. 

 

1.3.21 Secretaria de saúde e setores administrativos - 2017 

A gestora de Saúde do Município tem seu gabinete anexo aos setores 

administrativos de Serviço Social, Agendamento de Consultas, TFD, Coordenação 

de Atenção Básica e Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria, formando assim 

uma rede de suporte técnico. A Secretária de Saúde discute e define resoluções de 

diversas situações com a equipe técnica, dando encaminhamento de toda a 

burocracia inerente à Saúde Pública, além da intensa atividade de atendimento aos 

usuários. A Secretária está subordinada administrativamente ao gabinete do prefeito 

e deve acima de tudo criar condições técnicas e administrativas necessárias para a 

execução das atribuições da Secretaria,   trabalhar para promover o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços de saúde assegurando a sua 

continuidade, integralidade e equidade do atendimento a população. 

  É parte integrante das responsabilidades do gestor melhorar a capacidade e 

eficiência da gestão através de processos de monitoramento, controle e avaliação 

ambulatorial, dos programas de saúde e dos serviços contratualizados, bem como, 

proporcionar aos trabalhadores as condições necessárias para que se tenha êxito 

em suas atribuições e competências a fim de melhorar cada vez mais a qualidade 

dos serviços do SUS no município. 

O Gestor da saúde também é responsável por controlar e executar atividades 

relacionadas com a programação e as disponibilidades financeiras; acompanhar a 

coleta atualização de dados, assim como monitorar os indicadores dos serviços 

realizados; outra atribuição de muita importância é participar de reuniões para 

planejamento das atividades. O Gestor Municipal faz parte da Diretoria do Colegiado 

Intergestores Regional –CIR como Vice-presidente , bem como participa ativamente 

e compõe a Diretoria do COSEMS –Conselho  Estadual dos Secretários Municipais 

de Saúde, esta representação se faz de fundamental importância para o município e 

para região .  
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1.3.22 Controle, avaliação, regulação e auditoria. 

O setor de Controle, Avaliação e Auditoria é responsável pelas atividades de 

alimentação de dados nos sistemas que são primordiais para o Ministério da Saúde, 

vinculados ao repasse regular de recursos financeiros, sendo: 

- CARTÃO SUS- cadastro e pesquisa de usuários do SUS; 

- SCNES – Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde; 

-SAÚDE PLUS, prontuário eletrônico, sistema próprio que envia informações para o 

nível nacional (E-SUS); 

- BPA – Boletim de Produção Ambulatorial: sistema de captação de dados para o 

SIA; 

- FPO MAGNÉTICO – Sistema de Orçamentos que alimenta o SIA; 

- SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais- Sistema que concentra todas as 

informações sobre a produção das unidades de saúde públicas e dos 

estabelecimentos de saúde contratualizados pelo SUS, gerando um arquivo único 

que deve ser exportado mensalmente para o nível federal (DATASUS).  Os dados 

do SIA também irão gerar as informações para o planejamento do município, do 

Estado e do Ministério da Saúde. Estas informações ficam disponíveis em seus 

diversos segmentos no TABNET, sistema online que proporciona a tabulação dos 

dados para pesquisas. 

- SISREG – Sistema que regula o acesso aos procedimentos cirúrgicos hospitalares 

de média e alta complexidade: Autorização de requisições de exames laboratoriais, 

Raio X e sessões de fisioterapia; Acompanhamento financeiro (PAB, PMAQ, MAC, 

ETC) para que o planejamento da gestão seja o mais otimizado possível dentro das 

possibilidades orçamentárias; Colaboração na elaboração de documentos de gestão 

(Relatório de Gestão, Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde) ; 

Emissão de relatórios para o controle social; Acompanhamento de Pactuações 

(Programação Pactuada e Integrada – PPI); Avaliação de indicadores (SISPACTO); 

Acompanhamento do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção 

Básica (PMAQ); Auditoria de documentos e serviços prestados pelos 

estabelecimentos de saúde públicos e contratualizados. Atividades conjuntas com os 

demais setores ( atenção básica, média complexidade, vigilância em saúde); 

Controle de férias e outros assuntos referentes à Recursos Humanos. 
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1.3.23 Setor de agendamento de consultas e exames especializados 

Neste setor é realizada a regulação de acesso às consultas e procedimentos 

especializados pelo SUS, conforme as pactuações regionais, sendo que grande 

parte do fluxo é encaminhado para Criciúma. 

Também aqui é utilizado o sistema SISREG. Atualmente, as seguintes 

especialidades são agendadas pelo SUS neste setor: 

Consultas especializadas: Proctologia, Reumatologia, Cirurgia pediátrica, 

hematologia, nefrologia, mastologia e gastroenterologia. 

Exames: endoscopia, ultrassonografia e colonoscopia. 

 

1.3.24 Serviço social 

A Secretaria Municipal de Saúde tem uma técnica do serviço social, que 

realiza atendimento e encaminhamento a população que procura o serviço de saúde 

com dificuldades de acesso a medicação e exames e procura orientações quanto ao 

fornecimento oxigenoterapia domiciliar via Estado; fornecimento de fraldas geriátrica, 

auxilio óculos; encaminhamento para laqueadura e vasectomia; encaminhamento 

para a internação de pacientes em comunidade terapêutica. Além disso, auxilia na   

participação das atividades realizadas em grupo de tabagismo e saúde na escola, 

participação em seminários ( álcool e drogas, Diabetes...) . 

 

1.3.25 Relatório das atividades do setor de transporte saúde 2017 

O Setor Transporte de Saúde apresenta o seguinte relatório de atividades 

prestadas, conforme segue abaixo: 

- viagens para Tratamento de saúde (consultas e exames) para os pacientes de 

Cocal do Sul, com diversos destinos (Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, 

Blumenau,  Joinville, Porto Alegre, Curitiba, etc), sendo as  mais freqüentes para à 

capital de nosso estado. 

- viagens para pacientes na região (Criciúma, Araranguá, Braço do Norte,Içara, 

Tubarão, Urussanga, Sombrio, Lauro Muller, etc) que  precisam realizar os mais 

diversos procedimentos: consultas, exames, hemodiálise, quimioterapia, 

radioterapia, etc. 
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- viagens dentro do município para atendimento à pacientes com necessidades 

especiais que precisam deslocar-se para fisioterapias, consultas, e outras situações. 

- atendimento às solicitações de resgate: os veículos oficiais também são 

deslocados constantemente para transporte de pessoas com mal súbito, em locais 

públicos, ou em suas residências, sendo levados aos serviços adequados para o 

atendimento (unidade de saúde, hospitais). 

- atendimento à farmácia, ao CAPS, às Unidades de saúde, As escolas do Município 

quando necessário e ao Almoxarifado. 

- atendimento à Secretaria Regional de saúde e ao CISAMREC 

A frota atual da Secretaria de Saúde é composta por: 02 veículos Voyage; 01 

veículo Transit (Ambulância); 01 veículo (Transporte de Pacientes); 01 veículo 

Sprinter;  01 veículo Doblô Saúde; 01 veículo Doblô Caps; 1 saveiro (Ambulância); 

02 veículos Clio (Administração Saúde); 02 veículos Pálio (ESF`s); 01 veículo Corsa 

(Vigilância Sanitária); 01 moto (Vigilância Epidemiológica). Sendo estes utilizados 

para o transporte de pacientes, atendimentos de urgência e viagens para 

capacitações e eventos dos profissionais. A Manutenção da frota é feita por trimestre 

ou se apresentar algum problema, é feita a manutenção no momento que houver a 

necessidade. 

No ano de 2017, (janeiro a novembro) a média de atendimentos do setor por 

município está relacionada conforme segue: 

 

TABELA 11 – Viagens realizadas TFD de Janeiro a Novembro/2017 

Cidades Numero de 

viagens 

Numero de 

pacientes 

Florianópolis 250 1.150  

Porto Alegre   46     90  

Blumenau   32     65 

Joinville   23     65 

Curitiba   05    10 

Santo Amaro da Imperatriz   07    14 

Tubarão   46   118 

Araranguá   45   170 

Braço do Norte   23    82 

Meleiro   01    01 

Içara   11    24 

Jaguaruna    01    02 

Laguna   05    10 

Sombrio   01    02 
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Lauro Muller   05    10 

Orleans   06    60 

Total 507 1873 

 

1.3.26 Almoxarifado 

O Almoxarifado central da Saúde está localizado no centro da cidade, sendo 

que os insumos são adquiridos mediante licitação e suprem a demanda de insumos 

das 08 unidades de saúde e dos setores administrativos. 

1.4 ANÁLISE EM RELAÇÃO À GESTÃO DE SAÚDE 

1.4.1 Controle social 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  

O Conselho Municipal de Saúde de Cocal do Sul foi instituído pela Lei 522, de 

28 de junho de 2002. Com nomeação atual dos membros (DECRETO SAF/Nº. 

334/17, de 07 de julho de 2017. – anexo), representando os seguintes segmentos da 

sociedade: 

I - REPRESENTANTES DO GOVERNO: 

a) Secretaria de Saúde Pública 

b) Secretaria de Educação, Esporte e Cultura e da Secretaria de Ação Social e 

da Família 

II – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: 

a) Laboratórios de Análises Clínicas e/ou Clínicas de Fisioterapia 

b) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

III – REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE: 

a) Conselho Regional de Enfermagem e Conselho Regional de Farmácia 

b) Conselho Regional de Medicina 

c) Profissionais de Nível Médio e Técnico 

d) Conselho Regional de Odontologia 

IV - REPRESENTANTE DOS USUÁRIOS 
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a) Igreja Católica 

b) Pastoral da Saúde 

c) Associação de Aposentados e Pensionistas 

d) LIONS Clube de Cocal do Sul 

e) Associações de Pais e Professores da Rede de Ensino 

f) Entidades Religiosas 

g) Grupos da Terceira Idade 

h) Associações de Moradores 

Desta forma, garantiu-se a paridade entre os segmentos, conforme preconiza 

a legislação. A Diretoria atual é composta por: Presidente: Aldo Cândido Morona; 

Vice- presidente: Souvenir Maria Fontanella Possamai; Secretaria: Claudete 

Rodrigues Querino 

Os três membros citados são representantes do segmento dos usuários. As 

reuniões ordinárias são realizadas mensalmente, nas primeiras quartas-feiras de 

cada mês, as oito horas e trinta minutos, na sede dos Conselhos Municipais, situada 

na Rua Paulino Búrigo, Centro. Conhecido na região por seus membros atuantes, o 

Conselho de Saúde de Cocal do Sul possui voz ativa em suas deliberações, 

mantendo uma parceria com os gestores em prol da saúde pública no município. 

Ressaltamos que o Conselho Municipal de Saúde de Cocal do Sul tem 

representante na Comissão de Integração Ensino e Serviço – CIES da Região 

Carbonífera, contribuindo assim, efetivamente para o fortalecimento da Educação 

em Saúde na região. 
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Posse do Conselho Municipal de Saúde de Cocal do Sul – 2016. (Arquivo da Secretaria de Saúde de 

Cocal do Sul). 

 

1.4.2 Conferência municipal de saúde 

A Conferência Municipal de Saúde mais recente, realizada em 2015, cujo 

tema foi: “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do 

Povo Brasileiro”, trouxe em suas discussões os anseios da comunidade para o setor 

da Saúde, não apenas em seu nível municipal, mas também nas demais esferas, 

expressando a necessidade de um esforço conjunto para que a qualidade da Saúde 

Pública no País seja melhor. As propostas apresentadas na ocasião e levadas à 

etapa estadual foram as seguintes, dentro dos temas discutidos em grupos de 

trabalho: 

 

DIREITO À SAÚDE, GARANTIA DE ACESSO E ATENÇÃO DE QUALIDADE 

1-  Ampliar os atendimentos na Atenção Básica de Estratégia de Saúde da Família 

como a porta de entrada aos serviços do SUS, garantindo uma melhor cobertura, 

acesso e resolutividade. 

2- Reduzir o número máximo de usuários por Estratégia de Saúde da Família para 

2.500 pessoas, revendo a Portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011. 

3- Melhorar o acesso na atenção terciária principalmente nas cirurgias cardíacas, 

Ortopédicas, Oftalmológicas e de Urologia.  

4- Atualizar valores da tabela SUS.  

5-  Valorização financeira das equipes da Atenção Básica. 

6- Implementar a educação permanente com os pais e com os professores e o 

terceiro setor realizada por profissionais de saúde (Intersetorialidade). 

7- Implantar serviços de Atendimento Médico Especializado Regionalmente, 

principalmente com as especialidades em neurologia infantil, oftalmologia, 

geriatria, psiquiatria infantil e endocrinologia e outras especialidades não 

existentes na região. 

8- Deve ser debatido em Conferência Estadual e Nacional a lei 8080 Artigo 2/ 

Incisivo 2 onde o dever do estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. (co-responsabilidade de todos) 
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9-  O Estado deve revisar e ampliar a RENAME (Relação Nacional de 

Medicamentos) para diminuir o número de medicações fornecidas através de 

ações judiciais.  

10- Implantar e incentivar a participação popular criando Conselhos Locais de saúde 

nos bairros, gerando assim indicadores e suporte para os Conselhos Municipais 

de Saúde terem conhecimento real da Saúde e com isto buscar resolução dos 

problemas. Dessa forma, ampliar Ações Preventivas , planejadas com o apoio da 

população conforme a necessidade de cada local.  

11- Adotar a carga horária máxima de 30 horas semanais para todas as categorias 

profissionais que compõem o Sistema único de Saúde (SUS) e privado. 

12- Incentivar junto ao grupo de gestantes a realização do parto normal humanizado. 

13- Garantir o direito universal à saúde, ampliar e defender o SUS público, seguro e 

de qualidade para todos. 

14- Investir na estruturação dos serviços ambulatoriais no tratamento dos 

dependentes químicos por macrorregião no Estado. 

15- Implantação de um Programa Intersetorializado de Atendimento Especial à 

mulher adolescente com orientações sobre a iniciação sexual, planejamento 

familiar e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  

16- Incentivar o credenciamento dos CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) 

regionais no Estado, e incrementar o rol de profissionais especialistas incluindo 

odontopediatria. 

17- Ampliar o programa de saúde bucal ate o ensino médio. 

18- Garantir maior efetividade e agilidade no acesso a óculos, bengalas, cadeiras de 

rodas, órteses, próteses e similares com recursos da SES. 

19- Garantir a regularidade nos pagamentos de recursos financeiros dos programas 

existentes, aumentando os recursos financeiros estaduais e federais. 

 

1.4.3 Participação social 

1 - Divulgação para o Controle Social (Usuários) do que é o Conselho 

Municipal e Local de Saúde e a sua importância. (Jornais, rádios, associação de 

moradores, igrejas...) 

2 - Divulgação das datas, horário e local das reuniões dos Conselhos 

Municipais – e que os horários contemplem  a maior participação popular. 
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3 - Capacitações dos membros dos conselhos municipais – introdutório e 

capacitações permanentes. 

4 - Criação de Conselhos regionais de saúde  

 

1.4.4 Valorização do trabalho e da educação em saúde 

1 – Regime geral de contratação para os trabalhadores SUS, com plano de 

cargos, carreira e salários, na área da atenção básica – equipes de ESF. 

2 – Piso salarial para todas as categorias dos trabalhadores do SUS. 

3 – Capacitação para todos os profissionais do SUS na área de humanização. 

4 – Introduzir na grade curricular das instituições de ensino da área de saúde, 

disciplinas de humanização e qualidade do atendimento. 

5 – Divulgação do CIES (Comissão de Integração Ensino Serviço) e efetiva 

participação dos seus membros.  

6 - Repasses de convênios aos municípios conforme os indicadores, 

incentivando assim a melhora dos mesmos. 

 

1.4.5 Informação, edu. e política da comunicação/ciência e tecnologia e 

inovação no SUS 

1- Utilizar meios de comunicação regionais, informando a população das 

políticas publicas de promoção e prevenção da saúde gerando qualidade de vida. 

2 - Informar a existência dos sistemas de informação em saúde (DATASUS) 

como fonte de consulta para nortear as políticas de saúde e com a participação do 

usuário, garantindo assim, a participação da população 

3 - Implementar o CARTÃO SUS  em todo o território nacional afim dos 

serviços terem acesso a informação de saúde do indivíduo de forma unificada. 

4 - Fortalecer o controle social e participação popular através da mobilização 

das lideranças. 

5 - Implementar o programa saúde na escola, com atividades com o corpo 

docente e inclusão digital. 

6 - Reavaliação dos itens da farmácia básica, diante da existência de novos 

medicamentos com melhor eficácia. 
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1.4.6 Financiamento e gestão do SUS (sistema único de saúde) 

1- Assegurar o repasse efetivo e integral de 10% das receitas correntes 

brutas da União para a saúde pública brasileira, alterando, dessa forma, a Lei 

Complementar n.141, de 13 de janeiro de 2012 e visando a ampliação do 

financiamento para Atenção Básica. 

2- Reformular a Lei de responsabilidade fiscal para que os Estados e 

Municípios possam ampliar os recursos humanos da saúde de acordo com as 

necessidades da população. 

3- Implantar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) para 

aumentar a abrangência e o escopo das ações de Atenção Básica, bem como sua 

resolutividade 

4- Implantar o Programa de Prevenção às Deficiências em parceria com a 

APAE dos municípios, de forma intersetorial, evitando e minimizando o impacto das 

deficiências às pessoas. 

5- Implantar piso salarial nacional para os profissionais de Saúde da 

Atenção Básica de acordo com o nível de formação (superior, médio, fundamental). 

6- Implantação e regulamentação de um PCCS (Plano de cargos, 

carreiras e salários) para os profissionais da ESF, que garanta a valorização dos 

trabalhadores e o estímulo à qualificação profissional, como forma de melhorar a 

qualidade da prestação dos serviços de saúde. 

7- Garantir ao menos 2 (dois) técnicos de enfermagem em cada ESF que 

não possui Sala de Vacina para permitir prestação de serviços com resolutividade, 

integralidade e humanização e  ampliar para 3 (três) o número de Técnicos de 

Enfermagem nas equipes de ESF que possuem Sala de Vacina, sendo um destes  

exclusivo para vacina. 

8- Assegurar o ressarcimento de valores gastos pelo Município com 

tratamentos e medicamentos de ação judicial que são de responsabilidade do 

Estado e União. 

9- Realizar campanhas publicitárias, de forma sistemática, esclarecendo à 

população a respeito das ações realizadas na Atenção Básica.  

10-  Aumentar os valores do incentivo financeiro repassados pelo Estado 

aos Municípios destinado à realização de consultas e exames de média 
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complexidade, visando à diminuição do tempo de espera para consultas e exames 

especializados.  

11- Ampliar o quadro de profissionais de saúde mental, proporcionando 

melhor acesso ao tratamento tanto para a prevenção de agravamentos, quanto no 

acompanhamento e direcionamento desses pacientes. 

12- Que orçamentos, LOA, PPA municipais e estaduais sejam formulados sob 

os fundamentos de municípios saudáveis. 

 

1.4.7 Planejamento e gestão em saúde 

Para a gestão da Saúde Pública, planejamento é vital. Em qualquer segmento 

da Saúde Pública, o planejamento deve ser pautado rotineiramente, de forma a 

otimizar recursos financeiros, materiais e humanos. 

A vasta legislação que abrange o Sistema Único de Saúde é bastante 

dinâmica, sendo obrigatoriamente observadas por gestores e técnicos. Dentro do 

contexto do planejamento em saúde, ainda existem os sistemas de informação cujo 

repasse de recursos está diretamente atrelado à alimentação regular de dados. 

A informatização dos serviços é uma ferramenta para se fazer controle, 

avaliação, regulação e planejamento, cujas informações são analisadas pelos 

critérios dos técnicos envolvidos no processo de planejar ações e aplicação devida 

de recursos. 

Os técnicos necessitam constantemente de atualizar devido às mudanças que 

envolvem todo o cenário nacional, estadual, regional e, não menos importante, 

municipal, pois o planejar envolve observar as peculiaridades de cada realidade. Os 

instrumentos de gestão que são a matéria-prima do planejamento, são amplamente 

discutidos com o controle social, sendo aprovados em plenárias do Conselho 

Municipal de Saúde. 

Atualmente, os cidadãos têm procurado de forma crescente ter acesso a 

diversos serviços e medicamentos por meio de ações judiciais e os gestores tem se 

deparado com o impacto financeiro desse processo de judicialização da saúde. 

Gestores municipais e departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul 

recebem as demandas que se tornaram rotineiras e dão o devido encaminhamento, 

dentro do prazo estipulado pelos magistrados, que geralmente são períodos breves 

para resolução dos casos. As ações também são direcionadas ao Estado, mas o 
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município acaba sendo o ente mais onerado com os processos devido aos parcos 

recursos recebidos neste sentido  o importante é discutir o financiamento  para que a 

judicialização não desorganize e comprometa  os serviços essenciais . 

Paralelo à judicialização, também a Lei Estadual nº 17.066, de 11 de janeiro 

de 2017, impôs uma mudança de gerenciamento dos acessos aos serviços, com a 

publicização das filas de espera. Assim, a Secretaria de Saúde está se 

reestruturando com capacitações dos profissionais para utilização do sistema 

SISREG – Sistema de Regulação de Acesso, tanto para os serviços referenciados 

quanto para os que são realizados nas próprias unidades e que demandam um 

tempo de espera que seja considerado como fila. As filas devem ser divulgadas para 

que a população pesquise com seu CPF ou cartão SUS a sua sequência de 

atendimento em site específico, sendo estas informações acompanhadas em tempo 

real pelo Poder Judiciário. 

Com tantas demandas e o sub-financiamento da saúde principalmente por 

parte do estado  as reivindicações da população se tornam diariamente ameaçadas 

uma vez que não conseguimos honrar com os direitos constitucionais em sua 

integralidade o “tudo para todos”, o momento é de luta, todas as entidades  que 

defendem as saúde pública estão em defesa e manifesto contra todas as ameaças 

do pleno funcionamento do SUS. O poder judiciário em nosso Estado também está 

imbuído de todos esforços para que façamos uma gestão com  transparência  e 

justiça. 

 

1.4.8 Financiamento da saúde 

O financiamento das ações e serviços públicos de saúde conforme preconiza 

a Lei 8080, LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, deverá ser tripartite, ou 

seja, uma responsabilidade dos três entes: federal, estadual e municipal.  A 

Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 

2012, estabelecem a base de cálculo e a aplicação mínima em ações e serviços 

públicos de saúde pelos entes da Federação. A aplicação de recursos mínimos na 

Saúde (EC nº 29/2000) deve seguir o percentual abaixo, dependendo de cada esfera 

de governo: União: valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação 

nominal do PIB. Estados 12%da receita de impostos de sua competência.  

Municípios 15% da receita de impostos de sua competência. Distrito Federal 12% e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
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15% das receitas de impostos de competência estadual e municipal, 

respectivamente. 

O rateio dos recursos da saúde, amparado no artigo 35 da Lei 8080 e 

recepcionados pela LC 141 deverá ser feito observando as necessidades de saúde 

da população, as dimensões epidemiológicas, demográfica, socioeconômica, 

espacial e de capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde com vistas à 

progressiva redução das disparidades regionais.  

 (http://www.conasems.org.br/wp-ntent/uploads/2017/01/Livro_LC_141_tela.pdf) 

 

1.4.9 SIOPS 

A ideia de criar um sistema que disponibilizasse informações sobre despesas 

em saúde de todos os entes federados surgiu no Conselho Nacional de Saúde em 

1993. A proposta foi considerada relevante pela Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão (PFDC), quando da instalação dos Inquéritos Civis Públicos nº 001/ 94 e 

002/94 sobre o funcionamento e financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SIOPS foi institucionalizado, no âmbito do Ministério da Saúde, com a 

publicação da Portaria Conjunta MS/PGR nº 1163, de 11 de outubro de 2000, 

posteriormente retificada pela Portaria Interministerial MS/PGR nº 446, de 16 de 

março de 2004, sendo, atualmente, coordenado pelo Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento, da Secretaria Executiva do Ministério da 

Saúde. 

 

1.4.10 Transferência de Recursos 

Financiamento Federal: 

A transferência de recursos federais é realizada fundo a fundo, em parcelas 

mensais, dentro dos chamados Blocos de Financiamento, que atualmente são cinco 

e brevemente serão reduzidos para dois blocos, a saber: Custeio e Investimento. 

Recursos federais transferidos no ano de 2016: 

 

QUADRO14– Repasse financeiro por Bloco de Financiamento, 2017, Cocal do Sul. 

Bloco Valor Total 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 84.361,29 

http://www.conasems.org.br/wp-ntent/uploads/2017/01/Livro_LC_141_tela.pdf
http://siops.datasus.gov.br/Documentacao/Portaria%20SIOPS%201163.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/pri0446_16_03_2004.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/pri0446_16_03_2004.html
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Bloco Valor Total 

ATENÇÃO BÁSICA R$ 

2.351.322,00 

INVESTIMENTO R$ 181.565,00 

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

R$ 935.682,90 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 107.045,77 

Total Geral R$ 

3.659.976,96 

 

Financiamento Estadual: o Estado repassa o cofinanciamento da Atenção 

Básica no valor atual de R$ 14.850,00 mensais, sendo que a parcela referente à 

competência de abril/2017 foi repassada em outubro, gerando um déficit na 

regularidade destes repasses.   

Financiamento Municipal: segundo o mais recente relatório de audiência 

pública (2º quadrimestre de 2017), o município tem aplicado em Saúde acima do 

preconizado pela Emenda Constitucional (EC) 29: 

 

QUADRO15 – Gastos com Saúde, Jan a Ago, 2017 – Cocal do Sul. 
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GRÁFICO 12 – Despesas com Saúde por Habitante, 2013 a 2016 –Cocal do Sul. 

 

 

1.4.11 LEVANTAMENTO DE PROBLEMAD PRIORITÁRIO POR EIXO 

1.4.12 Condições de saúde da população/ 2017 

1 -Uso de álcool e drogas 

2 – Violência: doméstica, urbana e no trânsito 

Valor Apurado 22.653.953,40

15% a ser Aplicado 3.398.093,01                                                          

Componentes Valor 

Total da Despesa 8.355.611,10                                                          

(-) Deduções receita própria 2.338.923,23                                                          

(=) TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 6.016.687,87

Valor mínimo de 15% das receitas 3.398.093,01

Transferido pela Prefeitura ao FMS 5.604.786,87

% Aplicado  com Recursos Municipais 26,56

VALOR TRANSFERIDO ACIMA DO LIMITE 2.206.693,86

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

Apuração do percentual mínimo de 15% da receita de impostos. EC 29

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL

GASTOS COM SAÚDE NO PERÍODO DE: Janeiro a Agosto/2017

573.81 
633.90 657.53 678.51 

2013 2014 2015 2016

DESPESAS COM SAÚDE HABITANTE ANO
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1.4.13 Determinantes e condicionantes da saúde: 

1 – Falta de locais apropriados e profissionais para orientar e estimular a 

prática de atividades físicas 

2 – Falta de espaços de lazer para a população em geral, especialmente para 

jovens. 

3 – Falta de conscientização sobre a co-responsabilidade (autocuidado) do 

cidadão para com a sua saúde. 

 

1.4.14 Gestão da saúde 

1 – Falta de maior financiamento da esfera estadual e federal para os serviços 

e cumprimento da regularidade dos repasses de verba e insumos (medicamento). 

2 – Estrutura física de alguns serviços está inadequada (farmácia, serviços de 

epidemiologia, almoxarifado, Rx Odontológico, Saúde Mental). 

2. COMPROMISSOS DA GESTÃO: OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS. 

Conforme consenso com o Plano Plurianual, discutido entre os técnicos da 

Secretaria de Saúde e da Administração, foram elencados as metas prioritárias para 

o setor da saúde pública, de forma a atrelar a estas o orçamento para os anos de 

2018 a 2021. O PPA (Plano Plurianual) e o PMS (Plano Municipal de Saúde) devem 

ter as metas em conformidade. Sendo assim, apresentamos a diretriz e objetivos do 

PPA, bem como os recursos que foram designados em orçamento do município. 

 

2.1 PPA (PLANO PLURIANUAL)2018-2021 – COCAL DO SUL 

Diretriz: Cumprir com as diretrizes determinadas pela Lei 8080/90, que institui 

o SUS (Sistema Único de Saúde) e toda a legislação que se fundamenta nesta para 

a organização dos serviços                                                                                                                                                   

Objetivos: Organizar, regular e cofinanciar ações e serviços, observando as 

demandas prioritárias e o fluxo dos serviços, conforme legislação em vigor; 

Implementar a política de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação da 

rede prestadora de serviço ao município; Alimentar e manter atualizada a base de 

dados dos sistemas de informação conforme instruções normativas; Desenvolver 
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formas participativas de planejamento e gestão, com fortalecimento do controle 

social. 

 

QUADRO 16 – PLANEJAMENTO, AÇÃO E VALOR 

 

 
Fonte: Prefeitura de Cocal do Sul – Contabilidade 

 

A seguir, especificamos as metas, de acordo com orçamento exposto acima, 

sendo estas executadas ao longo do período de 2018 a 2021, vigência de Plano 

Municipal de Saúde, podendo este ser revisto anualmente, conforme necessidades 

não contempladas oportunamente ou por situações imprevistas no decorrer do 

exercício. 

 

QUADRO 17 - DIRETRIZES, OBJETIVO, METAS E INDICADORES 

Programa: 1400 - Saúde e Cidadania

Justificativas: Organizar, regular e cofinanciar a ações e serviços de saúde, 

observando as demandas e os fluxos de serviços. Implementar a politica 

de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação da rede 

contratualizada.

Planejamento Ação Valor

1010

Aquisição de Áreas, Construção, 

Ampliação, Aquisição de Veículos e 

Equipamentos

2.098.000,00     

2019
Manutenção da Rede Municipal de 

Saúde
12.150.000,00   

2020
Manutenção dos Serviços da 

Estratégia Saude da Familia - ESF
28.948.000,00   

2021
Manutenção do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Familia - NASF
44.000,00          

2022
Manutenção Programa de Média e Alta 

Complexidade - MAC
14.203.000,00   

2023
Manutenção da Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica
2.537.000,00     

2024
Manutenção Programa de Assistência 

Farmaceutica Básica
4.458.000,00     

2025
Manutenção dos Serviços da Gestão 

em Saúde
2.680.000,00     

2026
Manutenção das Atividades do 

Conselho Municipal de Saúde
140.000,00        

    67.258.000,00 Total
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DIRETRIZES OBJETIVOS METAS INDICADORES 

MANUTENÇÃO DA 

REDE MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

 

1-Implementar a 

informatização da 

rede de serviços 

Investir em tecnologia e 

no sistema de 

informação nas unidades 

de saúde no ano de 

2018 

100% de 

conexãoadequa

-da. 

2-Criar Ouvidoria 

Municipal 

 

 

 

Providenciar uma sala 

equipada e um 

profissional para 

Ouvidoria Municipal, 

estar em atendimento 

até segundo semestre 

de 2019. 

100% do 

serviço 

implantado 

 

3-Ampliar 

investimentos no 

consórcio 

intermunicipal 

(CISAMREC) 

Garantir investimentos 

financeiros para 

demandas de média e 

alta complexidade via 

CISAMREC. 

10% de 

incremento 

financeiro para 

compra de 

serviços. 

MANUTENÇÃO DA 

ATENÇÃO BÁSICA  

 

 

4-Revitalizar das 

Unidades de saúde 

da Estratégia de 

Saúde da Família 

(ESF´s) 

Garantir as melhorias 

necessárias na 

infraestrutura das 

unidades de saúde. 

100%reforma 

melhorias 

efetuadas . 

5- Complementar 

quadro de 

profissionais das 

ESF´S. 

Garantir 02 (dois) técnicos 

de enfermagem efetivos 

em cada unidade de ESF. 

Lotado 40horas 

06 unidades de 

ESF . 

6- Implementar a 

informatização dos 

serviços.  

 

 

 

 

Investir em tecnologia 

para melhorias no 

sistema de informação 

próprio, conexão 

adequada de internet e 

aquisição de tablets para 

as ACS. 38 tablets 

adquiridos em 2018 

100% das 

melhorias  

7-Implantar o 

programa Núcleo de 

Apoio a Saúde da 

Família/NASF 

Implantar o NASF tipo I e 

contratar uma equipe 

compatível. 

01 equipe de 

NASF I 

implantada em 

2018. 
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8-Implantar 

Programas de PIC 

(Práticas Integrativas 

e Complementares) 

Viabilizar a implantação 

de programa em parceria 

com as Universidades, 

APAE, etc. de forma 

promover orientação 

quanto ao uso de plantas 

medicinais e outras 

práticas naturais. 

Programa 100% 

implantado até 

2021. 

 

MANUTENÇÃO DO 

PACS 

 

9-Manter o Programa 

de Agentes 

Comunitários de 

Saúde 

Investir na manutenção e 

capacitação constante 

de Agentes Comunitários 

de Saúde.  

02 

capacitações/an

o. 

CONSTRUÇÃO, 

AMPLIAÇÃO, 

AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULOS E 

EQUIPAMENTOS/I

NVESTIMENTOS 

 

 

10-Adquirir um 

terreno para futuras 

instalações de 

unidades ou setores 

de saúde. 

Realizar investimento em 

aquisição de terrenos 

para futuras instalações 

de unidades/serviços de 

saúde. 

02 aquisições  

11-Construir nova 

sede para ESF 

CENTRO 

 

 

Viabilizar parcerias 

através de projetos para 

a construção de sede 

própria para ESF 

CENTRO. 

01 unidade 

construída  

12-Construir espaço 

físico para sala de RX 

Odontológico 

Garantir uma sala 

adequada e instalada do 

RX odontológico . 

01 sala de RX 

13-Ampliar salas de 

odontologia ESF Jard. 

Itália e Jard. Elizabeth 

Adequar a estrutura 

física nas salas de 

odontologia das referidas 

unidades.  

02 salas 

ampliadas 

14-Ampliar espaço 

físico CAPS e reforma  

 

Investir em melhorias na 

estrutura física do CAPS.  

Ampliação 

100% efetuada 

15-Construir e 

adequar Ambulatório 

Saúde Mental 

Viabilizar salas de 

atend.Consultório 

medico e recepção 

adequado para Amb. De 

Saúde Mental. 

AmbulatorioDe 

Saúde Mental 

100% instalado 

16-Construir o do 

Centro de Referência 

em Epidemiologia 

Viabilizar local adequado 

para instalação do 

Centro de Referência em 

Epidemiologia. 

01 centro 100% 

implantado 

17-Construção ou 

locação de espaço 

físico para Farmácia 

Central 

Viabilizar local adequado 

para instalação da 

Farmácia Central. 

100% 

viabilizado 
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18-Construir ou locar 

um espaço físico para 

Almoxarifado Central 

Investir em local 

adequado para o 

Almoxarifado central. 

100% 

viabilizado 

19-Aquisição de 

ECG/MONITOR 

CARDÍACO/DESFIBR

ILADOR para 

Referência 

 

 

Manter a regularidade de 

aquisição de 

equipamentos para 

reposição na Unidade de 

Referência, conforme 

necessidade. 

100% garantido  

20-Aquisição de 

Câmeras Frias para 

salas de vacina 

Investir em aquisição de 

câmeras frias sempre 

que necessário 

100% 

21-Aquisição de 

equipamentos de inf. 

e eletroeletrônicos 

Adquirir equipamentos 

de informática sempre 

que necessário.  

100% licitado 

22-Aquisição de 

veículo utilitário para 

Vigilância Sanitária 

Investir em aquisição de 

veículo adequado para 

dar suporte ao trabalho 

externo da equipe da 

VISA. 

01 veículo 

adquirido 

23-Aquisição de 

veículos para 

renovação da frota de 

transportes de TFD 

Investir em aquisição de 

veículos seguros e 

adequados para o 

transporte dos pacientes. 

01 veículo/ano 

24-Aquisição de 

veículo para CAPS 

Investir em compra de 

veículo adequado para o 

transporte dos pacientes 

do CAPS em diversos 

eventos. 

01 veículo 

25-Construção de 

espaço físico para 

sede adm.da 

Secretaria de Saúde 

Viabilizar estrutura 

adequada 

100% 

26-Adequar espaço 

para estacionamento 

de veículos próximos 

aos serviços de 

saúde. 

 

Planejar espaço físico 

adequado para 

estacionamento de 

veículos oficiais e de 

(profissionais e 

usuários), 

estrategicamente 

localizados próximo aos 

serviços de saúde. 

08 

estacionamento

s planejados 

estrategicament

e. 

27- Aquisições de 

veículos para 

renovação da frota de 

Investir na compra de 

veículos adequados para 

transporte de paciente. 

02 veículos  
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transportes TFD  

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMAS DE 

MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE 

 

28-Manter os serviços 

contratualizados 

 

 

Manutenção de 

contratos vinculados ao 

SUS (Laboratórios, 

Fisioterapia, APAE) 

100% mantido 

29-Convênio 

CISAMREC 

 

Manutenção de convênio 

intermunicipal para a 

oferta de serviços 

(CISAMREC) 

100% mantido 

30-Convênio HNSC 

 

 

 

Manutenção de convênio 

para suporte financeiro 

do plantão do HNSC 

para atendimento aos 

munícipes de Cocal do 

Sul. 

100% mantido 

31-Ampliar a C/Ha de 

profissionais de 

Saúde Mental/CAPS 

e contratação de 

novos profissionais. 

Contratação de 

Psiquiatra infantil, 

Ampliação de carga 

horária de psicólogos. 

 

 

01 profissional 

contratado 

C/H 

ampliada

. 

32-Ampliar horário de 

atendimento do 

Plantão Médico 

 

 

 

 

Manutenção de contrato 

com empresa licitada 

para serviços médicos 

em horário ampliado 

(plantão) 

Investir na ampliação do 

horário de atendimento 

no plantão  

Ampliar 15 

horas/sem 

33-Ampliar a oferta de 

Esp.Gineco, pediatra, 

urologista, entre 

outros 

Investir na ampliação de 

consultas especializadas 

na Unidade de 

Referência 

 

02especialistas  

MANUTENÇÃO DA 

VIG. SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLÓGICA 

E AMBIENTAL 

 

34-Implementar as 

atividades dos setores 

de Vigilância em 

Saúde 

Intensificar as atividades 

de educação em saúde 

junto à comunidade e 

profissionais das 

diversas áreas 

06 

atividades/ano 

35-Ampliar da equipe 

da VISA  

Investir em contratação 

de técnicos para o setor 

da  

VISA. 

01 técnico 
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36-Implantar de 

Centro de Referência 

para Vigilância 

Epidemiológica 

Instalar o serviço de 

Vigilância em Saúde em 

estrutura física 

apropriada . 

 

100% 

implantado 

37-Implantar salas de 

vacinas nas ESF que 

ainda não possuem o 

serviço 

Implantar sala de vacina 

nas ESF´s: centro, 

guanabara e horizonte 

03 salas de 

vacina 

implantadas 

MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

38-Ampliar a equipe 

de profissionais 

técnicos 

Contratar profissionais 

técnicos para o setor 

 

02 técnicos em 

farmácia 

contratados  

39-Adequação de 

estrutura física 

 

Instalar a Farmácia 

Central em local 

apropriado para o 

volume de insumos e a 

demanda atendida. 

100% instalado 

MANUTENÇÃO DE 

PROGRAMA-PMAQ 

(PROGRAMA DE 

MELHORIAS DO 

ACESSO E 

QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS DE 

SAÚDE) E PAB – 

SAÚDE BUCAL E 

OUTROS 

40-Manutenção das 

atividades e melhorias 

propostas pelo 

Programa- PMAQ 

Manutenção das 

adesões ao PMAQ 

Providenciar as 

melhorias identificadas 

pelo programa 

100% mantido 

 

41-Implantar ou 

terceirizar via licitação 

Laboratório de 

Próteses: insumos e 

profissional Protético 

Investimento para a 

efetivação do serviço de 

Próteses no município 

 

01 laboratório 

até 2021 

 

 

42-Fortalecimento das 

ações de promoção e 

prevenção à saúde 

( programas) . 

 

 

 

Regulamentação dos 

Programas de 

Hipertensos, diabéticos, 

tabagismo, saúde do 

homem, da mulher, da 

criança, do idoso, do 

adolescente, pessoas 

com deficiência, 

gestante, 

DST/HIV/HEPATITES. 

100% 

organizado 

protocolos e 

fluxos. 

 

 

 

 

43-Implementação de 

ações educativas e de 

educação 

permanente. 

Intensificar as atividades 

de educação em saúde 

de educação 

permanente junto à 

comunidade e 

profissionais. 

100% 
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44-Fortalecimento de 

parcerias 

multisetoriais. 

 

 

 

Busca de parcerias com 

universidades, ONG´s, 

Conselhos Comunitários, 

Igrejas e outros para 

diversos projetos de 

interesse da saúde 

pública. 

100% 

45-Manutenção dos 

serviços e ações da 

Gestão em Saúde 

(capacitações/educaç

ão permanente em 

saúde, eventos) 

Manutenção dos 

investimentos em 

educação permanente 

para os profissionais, 

capacitações 

participação de eventos. 

100% 

46- Manutenção do 

serviço de 

Hidroterapia. 

Investimento para 

ampliação do serviço de 

hidroterapia. 

 

100% mantido 

 

MANUTENÇÃO 

DAS AÇÕES DE 

GESTÃO E 

CONTROLE 

SOCIAL 

47-Manutenção das 

atividades inerentes 

ao Controle 

Social/Conselho 

Municipal de Saúde. 

Implantar Conselhos 

Locais de Saúde 

Intensificar a divulgação 

da importância do CMS 

Publicizar informações 

acerca do controle social 

Promover atividades 

com parceria do CMS. 

01 CLS 

implantado 

100% mantido 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

DO CAPS E SAÚDE 

MENTAL 

48-Implementar 

atividades de 

matriciamento com 

Atenção Básica e 

outros segmentos 

multisetoriais. 

Ampliar as ações 

conjuntas com equipes 

de atenção 

básica/ESF´s, Educação 

e Assistência Social. 

Intensificar ações de 

educação em saúde na 

comunidade e com 

profissionais de diversas 

áreas. 

Reuniõessemin

ários, - 

educativas/ 

parcerias, 

projetos. 

 

2.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Todos os indicadores pactuados serão apurados e avaliados anualmente e 

seus resultados comporão o Relatório Anual de Gestão, a ser enviado ao Conselho 

de Saúde. 

 O acompanhamento e avaliação do Plano deverão ser realizados por meio 

de reuniões ampliadas com e controle social. O instrumento para avaliação será a 
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programação anual de saúde e as respectivas ações pactuadas para o alcance dos 

objetivos propostos.  O Relatório Anual de Gestão apresentará a consolidação dos 

dados e análise dos resultados alcançados.  

A avaliação de resultados é feita dentro do que é estabelecido nos programas 

de atenção à saúde e principalmente a partir dos indicadores de saúde pactuados 

anualmente conforme portarias ministeriais e orientações da Secretaria Estadual de 

Saúde. A prática da avaliação e monitoramento no Sistema Único de Saúde vem 

sendo aperfeiçoada dentro da rotina dos serviços de forma sistemática incorporando 

conhecimento pré-existente, adequando programas às particularidades locorregional 

para se tornar efetivo instrumento de planejamento das ações de saúde e 

proporcionando melhor utilização dos recursos financeiros. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE 
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ANEXO II – RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO III – HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO IV- FOTOGRAFIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE / ESF 
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