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Valor recorde gasto em medicamentos
O investimento de R$ 813.626,35 na farmácia municipal representou um 

recorde para o município.Nunca se gastou tanto na área de medicamentos. 
Se por um lado revela preocupação da gestão em atender a população, por 
outro traz a tona um fenômeno chamado por especialistas de medicalização 
da saúde, que vem merecendo atenção de entidades como a Organização 
Mundial da Saúde(OMS).

Atividades da Academia ao Ar Livre
Academia ao ar livre teve ano de intensas atividades. Com abertura em tem-

po integral, a procura pela população foi intensa. São ministradas aulas nos 
aparelhos ao ar livre, alongamentos, dança e aeróbica, entre outras. Em média 
são atendidas mais de 150 pessoas mensalmente. Grupos de hipertensos e 
diabéticos estão entre os maiores beneficiados com as atividades físicas.

Além dos aparelhos ficarem disponíveis livremente a Secretaria da Saúde oferece 
aulas monitoradas nos dois turnos de segunda a sexta-feira

A Secretaria de Saúde passou 
a distribuir protetores solares aos 

agricultores, fornecidos pelo Estado, 
visando beneficiar 634 produtores. 

Segundo dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), o Rio Grande 
do Sul possui a maior incidência de 
câncer de pele no Brasil, com 6,38 

novos casos de 
melanoma para 

cada 100 mil 
habitantes por 
ano. Em 2012 
foram registra-
dos 199 óbitos 

por este tipo 
de câncer no 

Estado.

Farmácia Básica mantém estoque para atender o tratamento indicado pelos mé-
dicos dos Postos de Saúde

Protetor solar 
para agricultores

Campanhas de vacinação incorporam 
novas vacinas e tem metas superadas

A Vigilância Epidemiológica superou todas as metas de vacinação no ano 
de 2014. Ao todo foram aplicadas 5.411 doses de vacinas. Em 2014, foram 
incluídas novas vacinas no calendário vacinal: Vacina contra o HPV para me-
ninas de 11 a 13 anos, vacina contra a hepatite A para crianças menores de 2 
anos e a vacina contra a Coqueluche(DTPa) para gestantes.

O resultado das campanhas realizadas foi o seguinte:

Combate a dengue 
teve ano trabalhoso 

Autoridades sanitárias estão em aler-
ta pela rapidez com que a infestação pelo 
mosquito transmissor da dengue avança 
na região e pela proximidade com muni-
cípios onde foram registrados casos da 
doença.  Em Não-Me-Toque, onde o mu-
nicípio conta com seis agentes de cam-
po, foram contabilizados 226 focos do 
mosquito em 2014. Em 2013, durante 
todo o ano foram encontrados 31 focos 
e em 2012 apenas 13. Os locais onde 
mais são encontradas larvas do inseto 
são caixas d’agua, pneus, piscinas plás-
ticas, tonéis e pequenos recipientes em 
depósitos de lixo, o que revela a pouca 
preocupação da população com o risco 
de uma epidemia.

Cresce atendimento médico e odontológico
 Em abril Não-Me-Toque foi contemplado com dois médicos cubanos, através 

do programa Mais Médicos do Governo Federal. Os profissionais passaram a 
desempenhar atividades nas unidades do Bairro Santo Antônio e no Centro, 
sendo bem recebidos pela comunidade.

A Rede municipal de saúde conta atualmente com 11 médicos entre efetivos 
e contratados, que no ano de 2014, realizaram mais de 38.000 consultas 
médicas. A rede de saúde bucal conta com quatro profissionais, que juntos 
realizaram mais de 6.000 atendimentos. Em novembro de 2014, após um 
período de paralisação devido a falta de laboratórios credenciados e a Secreta-
ria voltou a confeccionar próteses dentárias.

Identificação padrão
Todas as unidades de saúde passa-

ram a contar com placas de identifica-
ção de acordo com o padrão ado-
tado pelo Ministério da Saúde, 
interna e externamente, tanto na iden-
tificação da unidade quanto sobre os 
serviços disponibilizados a população. 
Como parte de outras ações de melhoria 
nas unidades de saúde, faz parte o Pro-
grama de Melhoria da Qualidade e do 
Acesso a Atenção Básica-PMAQ e visa 
melhorar a infra-estrutura a disposição 
da comunidade.

Verba do programa 
rede-sus 

Após ter projeto aprova-
do no Ministério da Saúde, 
o município foi contemplado 
com recursos da ordem de R$ 
195.000,00, que serão inves-
tidos na reestruturação da rede 
elétrica e lógica dos postos de 
saúde. Em 2014 foram contra-
tados os projetos iniciais, a car-
go da Eng Mauren Zardo, de-
talhando as obras. A licitação 
dos serviços será realizada no 
início de 2015.

Implantação do e-sus interliga unidades
Em junho técnicos do Ministério da Saúde 

estiveram na Secretaria orientando servidores 
públicos sobre o funcionamento do sistema de 
informações eletrônicas e-sus, e da implanta-
ção do prontuário eletrônico. Os postos dos 
bairros passaram a contar com acesso a inter-
net em banda larga e iniciou-se a implantação 
do sistema de informações interligadas.

Melhorias nos Postos 
Posto do bairro Jardim foi contemplan-

do com a troca do piso nas áreas de recep-
ção, enfermagem e consultórios médicos e 
odontológicos. No total, são 130m² de 
piso, um investimento de R$ 14.800,00 
realizado com recursos próprios do Mu-
nicípio. Também foi realizada a adequa-
ção da entrada de energia elétrica para 
suportar o aumento das salas que foram 
climatizadas, melhorando as condições 
de trabalho dos profissionais e também o 
conforto da população atendida.

Conclusão das obras da Industrial
No dia 26 de novembro foi reinaugurada a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do Bairro Industrial. O Posto de Saúde estava em reformas desde agos-
to de 2013 e teve a área ampliada em 117,08m², passando a contar no 
total com 298,35m2 de área útil. Além da ampliação, foi totalmente re-
formado para atender as normas da vigilância sanitária e dar a população 
instalações adequadas. Foram investidos na obra R$ 238.795,71, sendo R$ 
100.000,00 de recurso de emenda parlamentar do Dep Darcisio Perondi, R$ 
83.640,00 de recursos federais, R$ 39.868,76 de recursos estaduais e R$ 
15.286,95 de contrapartida municipal.

Em 2014 todos os servido-
res das áreas de enfermagem, 

odontologia, médicos e demais 
servidores da Secretaria Muni-

cipal de Saúde, receberam. Os 
jalecos personalizados são con-
feccionados em tecido especial, 

que conta com características 
desenvolvidas para o ambiente 

hospitalar e de unidades de 
saúde. A iniciativa faz parte da 

política de gestão e valorização 
dos servidores.

Caminhos do Cuidado
No Mês de outubro Não-Me-

-Toque sediou o curso “Caminhos 
do Cuidado”, que visa uma for-
mação em saúde mental, com 
ênfase em crack, álcool e outras 
drogas onde participaram as 
Agentes Comunitários de Saúde, 
Técnicas em Enfermagem, além 
das equipes técnicas da Estratégia 
de Saúde da Família, de Não-Me-
-Toque e de municípios da região. 
O curso foi realizado em parceria 
com o Ministério da Saúde.

Aquisição de novos veículos
Frota da Secretaria de Saúde recebeu novos investimentos em 2014. Foram adquiridos uma Fiat Doblo e um Uno 

Way 1.4 para transporte de pacientes, e um Fiat Palio para uso da Vigilância Sanitária. O investimento total foi de R$ 
132.450,00, sendo R$ 73.224,00 recursos próprios do município, R$ 50.000,00 do Estado do Rio Grande do Sul, e R$ 
9.226,00 recursos Federais destinados a Vigilância Sanitária.

Unidade móvel da Saúde
Em 31 de julho, o secretário da Saúde apresentou o projeto da unidade móvel 

que está sendo montada em um ônibus recebido pelo município da Receita Federal. 
O veículo será transformado em unidade móvel com atendimento de enfermagem, 
médico e odontológico. Projeto contou com apoio do Poder Executivo e da Câmara 
de Vereadores que disponibilizou R$ 50.000,00 em recursos do Legislativo e completo 
está orçado em R$ 118.500,00. O ônibus atenderá campanhas de saúde e comuni-
dades do interior.

Mais de 8.000 
pacientes transportados

Foram realizadas 1.275 via-
gens para transporte de pacientes a 
outros municípios, para atendimen-
tos médicos e tratamentos especia-
lizados. Os principais destinos são 
Porto Alegre, Passo Fundo, Carazi-
nho, Soledade e Cruz Alta. No total, 
foram 8.531 pacientes trans-
portados. Nestes números não 
estão incluídos aqueles pacientes 
transportados pelo serviço de urgên-
cia/emergência(ambulância).

Minifeira comemora 
Dia Nacional de Saúde

Dia 05 de agosto uma mini-feira 
de saúde organizada pela equipe da 
Unidade do Bairro Santo Antonio mar-
cou a comemoração do Dia Nacional 
da Saúde. Serviços de saúde e outros 
prestados por profissionais da comu-
nidade local foram disponibilizados 
a população além de apresentações 
artísticas em frente ao Posto do Bairro 
Santo Antonio.

Atendimento à saúde 
mental é destaque

Centro Comunitário de Atendi-
mento Psicológico (CCAP) realizou 
mais de dois mil atendimentos in-
dividuais de psicologia e mais de 
quinhentas horas de terapias de 
grupo. Equipe de saúde mental da 
Secretaria de Saúde também reali-
zou mais de 370 horas de terapia 
de grupo e 222 atendimentos 
individuais, além de todos os en-
caminhamentos para tratamento 
psiquiátrico e internações.

Frota garante o atendimento a todos os seviços da Secretaria da Saúde. Em 2014 foram tranportados 8 mil pessoas

Caminhada de 600 pessoas marcou luta contra o câncer de mama

Bairro Industrial recebeu R$ 238 mil de investimentos e terá médico todo o dia

Consultas médica somaram 38 mil e atendimento odontológico mais de 6 mil 

Número de focos do mosquito em 
Não-Me-Toque preocupa 

Vigilância Sanitária
O Setor de Vigilância Sanitária exe-

cuta ações referentes à fiscalização em 
estabelecimentos comerciais, de ali-
mentos, agroindústrias, escolas de en-
sino infantil e fundamental, instituto de 
longa permanência para idosos, droga-
rias, laboratórios de análises clínicas e 
prestadores de serviços na área da saú-
de de baixa e média complexidade, do-
enças transmitidas por alimentos, água 
para consumo humano, controle e com-
bate as zoonoses e vetores, bem como 
as atividades de educação em vigilância 
sanitária, envolvendo toda a população 
de Não-Me-Toque.

Serviço de Vigilância Sanitária atuante

Estratégia de Saúde da Família e Estratégia 
de Agentes Comunitários de Saúde

O Município conta com 04 Equipes de 
Saúde da Família e 01 Equipe de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), com um to-
tal de 24 Agentes Comunitárias de Saúde. 
As equipes de Saúde da Família estão ins-
taladas nos Bairros Jardim, Santo Antônio, 
Industrial e Centro, com uma cobertura de 
87 % da população. No Bairro Industrial o 
posto de saúde está sendo ampliado para 
receber a equipe. Veja ao lado os números de 
visitas domiciliares pelos ACS.

Agentes Comunitários de Saúde realizaram mais de 25 mil visitas em 2014

Ações Saúde da Mulher
Quando engravidam, as mulheres são orientadas pelas equipes de ESF e 

EACS das Unidades de Saúde a procurarem atendimento médico para a rea-
lização de no mínimo sete consultas de pré-natal, as vacinas e exames neces-
sários. São orientadas a participarem do Grupo de Gestantes, onde recebem 
orientações sobre gravidez, parto e puerpério. O município oferece exames de 
ecografia obstétrica para acompanhamento da evolução da gestação. Com 
estas medidas, procura evitar a gravidez de alto risco, levando a gestação a 
termo. Em caso de gestação de alto risco, as gestantes são encaminhadas a 
Passo Fundo para acompanhamento do pré-natal e nascimento. As gestantes 
têm a oportunidade de participar dos grupos que são oferecidos pela Secretaria 
Municipal da Saúde nos turnos da tarde e noite. Durante o ano são realizados 
à tarde 3 cursos com 12 encontros, registrando uma média de participação de 
15 gestantes por curso. À noite, com o nome de “Casal Grávido” são disponi-
bilizados 3 cursos com 10 encontros, com uma média de participação de 15 
gestantes por curso.

Outra importante ação desenvolvi-
da pela Secretaria da Saúde, a partir de 
2013 foi a campanha de prevenção do 
câncer de Mama, com a realização do 
Outubro Rosa e parceria com o Instituto 
da Mama do Rio Grande do Sul-IMAMA.

Dia 31 de agosto, a Administração 
Municipal promoveu a primeira ação em 
parceria com o Imama-RS:  a Caminha-
da das Vitoriosas com o lema ”A cada 
passo uma vitória”. O evento faz parte 
da programação do convênio assinado 
com o Imama e contou com patrocínio 
de diversas empresas locais. 

Durante as atividades desenvolvidas 
no Outubro Rosa, o Posto de Saude 
Central abriu seis sábados para realizar 
exames preventivos e marcar mamogra-
fias. 

Saúde da Criança
A saúde da criança é uma área central 

da atenção básica. De zero a cinco anos são 
atendidas em torno de 1.000 crianças 
nas unidades básicas de saúde, com as se-
guintes ações:
g puericultura;
g prevenção de infecções respiratórias 
agudas com a vacinação contra a influenza 
para crianças com até 4 anos;
g avaliação antropométrica;
g monitoramento de agravos ou violência 
contra a criança;
g investigação óbitos infantis e natimortos.

Controle da Hipertensão e Diabetes Mellitus
Existem no município aproximadamente 2.100 Hipertensos e 490 Diabéticos, ca-

dastrados no SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica. Atualmente 12 gru-
pos estão formados, totalizando em torno de 300 pessoas, nos bairros Martini, Viau, 
Industrial, Santo Antônio, Jardim, Centro (04 grupos). No Interior: Arroio Bonito, São 
José do Centro e Invernadinha. Os encontros são realizados mensalmente e a média 
de participantes nos grupos é de 20 pessoas.

Uniformes para todos os servidores


