
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TURA ~MUNICIPAL DE MANOEL
...

"UNIR PARA FORTALECER"

VIANA

Lei n° 801/2003
De 02 de janeiro de 2003

Ione Olarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana
-RS
Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara
Municipal aprovou e Eu
sanciono a presente Lei.

"EMENDA DE CORREÇÃO
ART. 4°, §1°, ALTERA §2° DO
MESMO ARllGO, CRIA §4°
NO ARllGO 4° E ALTERA O
ART. 2°, CRIANDO INCISO IV
NA LEI 78512002 DE 19 DE
NOVEMBRO DE 2002".

Art. 10 -Altera o artigo 20 e 40 da Lei n° 785/2002, da seguinte forma:

"Art. 20 -Alem das contratações mencionadas no artigo 1 °, fica autorizado o
Município de Manoel Viana, através do Poder Executivo Municipal, a contratar
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse publico, os seguintes profissionais":

1- 01 (um) Atendente de Farmácia;
n -01 (um) Fisioterapeuta;
1lI -01 (um) Psicólogo;
IV -01 (um) Educador Social."

"Art. 40 -A remuneração mensal do pessoal contratado, será de

§ lu -Com carga horária de 40(quarenta) horas semanais;
I -Médico = R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais);

fi -Enfermeiro Padrão: R$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais);
m -Técnico de Enfermagem: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais);
IV -Agente Comunitário de Saúde: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);
V -Atendente de Farmácia: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais);
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VI -Psicólogo: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)",

§ 20 -Com carga horária de lO(dez) horas semanais;
I -Fisioterapeuta = R$ 550,OO(quinhentos e cinqüenta reais);

n -Educadora Social: R$ 550,OO(quinhentos e cinqüenta reais).

Art. 20 -Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 02 de janeiro de 2003

U
IONE OLARTE CAMINHA
PREFEIT A MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se
Em 02 de janeiro de 2003

~~~~:o

Raul Correa Batista
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JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

Versa o presente Projeto de Lei readequar os dispositivos legais da Lei
785/2002, de acordo com o excepcional interesse Publico, inserindo novos dispositivos e
alterando outros conforme segNe:.~:

Quanto ao artigo 20 da referida será inserido mais um inciso, ao
qual se refere de mais um profissional, de formação Educador
Social: que faz parte entre sociedade civil e gestores
públicos, Trabalha no âmbito da Educação Social, construindo
formações de grupos e coletivos para interagir na melhoria dos
campos da educação e da saúde, essencialmente.

Nosso MunícíplO, ao decidir implantar Saúde da Fanú1ia, deu sem duvida,
um passo importante. No entanto, transfonnar essa decisão em atenção a saúde da
população universal e resolutiva é conseqüência de wn trabalho articulado da gestão
Municipal de Saúde. Para tanto, é urgente que se estabeleça wna nova entre os profissionais
de saúde e a comunidade, desenvolvendo ações humanizadas, tecnicamente competentes
intersetorialmente articulados e socialmente apropriados.

Deve-se ter em mente que o objetivo geral da estratégia Saúde da Família é
de "contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir de ações afetivas em
atenção básica, discutindo de ronDa pennanente, junto a equipe e a comunidade, o conceito
de cidadania, enfatizando os direitos de saúde promovendo, através da educação
Continuada, a qualidade de vida contribuindo para que o meio ambiente tome-se mais
saudável. De acordo com orientações do ministério da Saúde, a inserção de novos
profissionais junto as Equipes em atuação, para que efetivamente nosso Município, alcance
resultados incomensuráveis para a promoção de uma vida saudável.

Quanto aos valores maiores que esta sendo ofertado aos médicos, é pela
simples razão da alta complexidade dos trabalhos, uma vez que implantamos este Programa
devemos dar suporte para que o mesmo chegue ao resultado esperado, estes profissionais
tem dedicação exclusiva, portanto não poderão gerar outras receitas.

-$
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A Secretaria gestora se adequou para dar melhoramento nos proventos dos
médicos, ate por que os resultados iniciais foram altamente positivos, é para que se
mantenha uma vez que houve esta possibilidade, contamos com o entendimento e bom
censo deste colegiado, temos plena certeza que esta casa Legislativa não ira se furtar dos
fatos positivos para que o Programa do PSF chegue ao melhor dos resultados. Bem como
na adequação do horário do Psicólogo, que terá um papel altamente significante para que
este Programa de certo.

Certos da atenção e colaboração dos Nobres Vereadores desde já
agradecemos,

Atenciosamente.

IONE OL RTE CAMINHA
PREFEITA MUNICIPAL

~



4. Composição e atribuições de uma
Equipe de Saúde da Família -ESF

É recomendável que a ESF seja composta, .n~ínim(), por um médico, um
enfermeiro, um auxiliar de enfem1agem e entre quatro e seis Agentes Comunitários de Saúde.

Outros profissionais de sé.1úde, tais como psicólogos, dentistas, fisioterapeutas,
dentre outros, poderão ser incorporados a esta equipe básica, de acordo com as demandas
e características da organização dos serviços de saúde locais, devendo estar identificados
com esta proposta de trabalho, que exige criatividade e iniciativa para trabalhos
comunitários e em grupo.

.

_Os p.!Qf~!onais das eguil2es cl~~êQde devem residir no município onde atuam,
tr~~alh~ndo e.~!~e d!-E-ed_is;ação int~g!:~~~~~ garantir a vinculação e íaeilTidade
cultural com as famílias sob sua responsabilidade, os Agentes Comunitários de Saúde
precisam residir nas respectivas áreas de atuação.

r

r.

As 

atribuições básicas de uma ESF são:

.Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas
suas características sócio-econômicas, psico-culturais, demo gráficas e

epidemiológicas;...
.Identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais

a população está exposta;
.Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o

enfrentamento dos fatores que colocam em risco a saúde;

.Programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho;

.Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos
de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida.
Atuar no controle de doenças transmissíveis como a tuberculose, a hanseníase,
as DSTs e AIDS, de doenças infecto-contagiosas em geral, das doenças crônico-
degenerativas e de doenças relacionadas ao trabalho e ao meio ambiente;

.Valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo
de confiança, que é fundamental no processo de cuidar;

.Resolver a maior parte dos problemas de saúde detectados e, quando isso não
for possível, garantir a continuidade do tratamento, através da adequada
referência do caso;

.Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à
demanda, buscando contactos com indivíduos sadios ou doentes, visando
promover a saúde através da educação sanitária;

.Desenvolver processos educativos através de grupos voltados à recuperação da
auto-estima, troca de experiências, apoio mútuo e melhoria do auto-cuidado;

.Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais

A lmplalltação da Ullidade de Saúde da I-am/l/a
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existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas;
.Promover, através da educação continuada, a qualidade de vida e ('r\n~

para que o meio ambiente torne-se mais saudável;
.Discutir de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o ('r\nrl

cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os

.Incentivar a formação e / ou participação ativi;1 nos Conselhos Locais de
e no Conselho Municipal de Saúde
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mais de um mapa está indicada,
visualização e o seu estudo.

o que facilita a melhor apresentação dos dados, sua

~

d. A programação das atividades da ESF

A partir do "momento em que a equipe dispõe das informações referentes a sua
área de abrangência, sendo possível elaborar um diagnóstico sanitário local, a programação
das atividades deve ser realizada, num processo de discussão com a comunidade.

programação é o plano de trabalho da equipe, contendo suas atividades e as
serem desenvolvidas em um determinado período e incluindo os recursos
para se atingir os objetivos propostos.

afetas a1ecessário:

A ESF necessita possuir uma programação própria, tendo em vista não só a
necessidade de organização das atividades e tarefas a serem cumpridas, como também
sua posterior avaliação. Essa programação possibilita ainda a racionalização dos recursos
disponíveis.

A programação das atividades da ESF precisa conter:

.os problemas priorizados", já tendo sido identificados no momento do
diagnóstico local; .#~ .~\

.os objetivos a serem atingidos, de acordo com as necessidades da população e
as possibilidades da equipe;

.as atividades a serem realizadas e o detalhamento de sua realização;

.as metas a serem ,atingidas, que representam os objetivos quantificados;

.os recursos necessários para a ,realização das atividades;

.o tempo que será despendido com tais atividades, de acordo com um
.cronograma de trabalho e os resultados esperados. .

iobA programação deve estar ~observados 
os resultados obtidos frentenas 

metas previamente estabelecidos.

permanente avaliação7, devendo nela seremações 
desenvolvidas, com base nos objetivos e

o dinamismo do pr~s~de- pJ!neiam~nio faz com que ele acompanhe as
mudanças existentes na comunidade, sendo possível dessa forma, readequar, sempre que
necessário, as atividades da ESF às reais necessidades locais. A comunidade é
extremamente dinâmica em seu processo de desenvolvimento e uma equipe de Saúde da
Faml1ia precisa, assim, manter-se tão dinâmica quanto ela.

r-

.Para a priorização de problemas a serem enfrentados, cabe a permanente lembrança de sua importância para a população, bem como os
riscos nele existentes, da mesma forma a possibilidade de serem passivos de intervenção. De pouco adianta priorizar um problema se ele
não pode ser alterado, reduzido ou eliminado.
.Sugere-se ser semestraL quando não ocorrer nenhum fato relevante que exija encurtar este prazo.
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e. Acompanhamento e avaliação das atividades da ESF
A avaliação, assim como todas as etapas do PSF, deve considerar a realidade e

as necessidades locais, a participação popular e o caráter dinâmico e perfectível da
proposta -que traz elementos importantes para a definição de programas de educação
continuada, aprimoramento gerencial e aplicação de recursos, entre outros.

o resultado das avaliações não deve ser considerado como um dado
exclusivamente técnico, mas sim como uma informação de interesse de todos (gestores,
profissionais e população). Por esta razão, devem ser desenvolvidas formas de ampliação
da divulgação e discussão dos dados obtidos no processo de avaliação. É importante
ressaltar que os instrumentos utilizados para a avaliação devem ser- capazes de aferir:

.alterações efetivas do modelo assistencial;

.satisfação do usuário;

.satisfação dos profissionais;

.qualidade do atendimento / desempenho da equipe;

.impacto nos indicadores de saúde.

Por sua vez, o acompanhamento do desenvolvimento e a avaliação dos resultados
da atuação das ESF podem ser realizadas através de um sistema de informações, que
permita o monitoramento do desempenho das equipes, no que se refere à sua
resolutividade, à melhoria ~o ~~rfil epidemiológico e à eficiência das decisões gerenciais.
Para tanto, deve contar com, 'os seguintes instrumentos: cadastro familiar, cartão de
identificação, prontuário familiar e ficha de registros de atendimentos.

~

U Ministério da Saúde tem colocado à disposição dos municípios, através do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o software do Sistema de Informação
da Atenção Básica (SIAB), ruja alimentação é obrigatória para o recebimento dos incentivos
federais para o PSF e PACS.

Labe às Secretarias bstaduais de Saúde, em parceria com os escritórios regionais
do DATASUS, apoiar os Municípios na implantação deste softWare, viabilizando a
capa citação das ESF para sua utilização. O SIAB deve ser compreendido pelos municípios
como um importante instrumento para planejar e para avaliar o trabalho das ESF. Ele
possibilita a imediata identificação dos problemas das famílias e das comunidades
assistidas, permitindo que os profissionais de saúde e os gestores locais tomem medidas
em tempo oportuno para o enfrentamento destes problemas.r

Os Sistemas de Intormações sobre Mortalidade -SIM; Nascidos Vivos -SINASC;
Agravos de Notificação -SINAN, Vigilância Alimentar e Nutricional -SISVAN e
Programa Nacional de Imunização -SIPNI constituem também instrumentos fundamentais
para o acompanhamento e avaliação da atenção básica. As Equipes de Saúde da Família
precisam, assim, estar comprometidas com a implantação, a alimentação e a utilização
local destes sistemas.

4Lacemos ae Atençao lSáslca
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Reorganização dos métodos e da rotina de trabalho3
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organização da demanda
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almente 

"afogadas'
em grande parte,

.pelo que se costuma
ao fato da sua base de
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comum verificar um aumento da demanda
reprimidas começam a ser "descobertas" nos
a que os problemas de saúde coletivos vão.'a 

eficiente é colocada em prática, verifica-selade, 
por essa demanda espontânea.
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início da implantação
Isso porque muitas
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ficados e uma aborda
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A abordagem coletiva pode se dar através do trabalho com grupos na própria USF
ou na comunidade, visando realizar trabalhos de promoção da saúde específicos para cada
fase da \'ida: grupo dos bebês, de grávidas, de adolescentes, de idosos. Também pode ser
realizado o monitoramento Lie doenças crônicas através de grupos, como é o caso do
diabetes, hipertensão, obesidó1de, alcoolismo, entre outros. Além do trabalho com grupos, a
assistência integral prestada através de consultas médicas e de enfermagem, realizadas de
acordo com protocolos de conduta clínica, constitui importante elemento de reorganização
das rotinas de trabalho, .co!'\tI;,ipuindo para a organização do fluxo de demanda.

Outro fator que contribui na reordenação dos fluxos de demanda é a assistência
domiciliar prestada pela equipe, principalmente as visitas de rotina dos ACS, que através
de um processo de eLiucação permanente, vão monitorando as situações de risco, avaliando
aquelas as que precisam ser referidas à unidade e resolvendo uma parte, g~~.!$~to
.a situações e~oc!~né!i~-ililiti\'as, lie aconselhamento, de nece ..1, pore,xemplo no r:- .. -,~.,S~dO~OS~

b. o trabalho em equipe
T T~- À_~ .~..~~~,..~~~I-~~ .~~~;" ;. do PSF ? promover o trabalho de equipe,

profissional muito grande entre todos os
15 demais profissionais não é subalterna à

u \.1U';; ""'I.J

membros E

formação I

A concentração de poder e status na figura do médico, associada à sua formação
excessivamente técnica, acaba por remeter ao plano secundário a prática clínica e a vivência
humanista dos demais membros da equipe. A proposta do PSF visa uma integração mais
efetiva entre as práticas clínicas e as abordagens coletivas, incorporando a contribuição
clínica da enfermagem e a introdução do trabalho do Agente Comunitário de Saúde.

Um equívoco grave~.t. f:.onfg!l9.U o trabalho do ~ com o trabalho do auxiliar
de enfermagem. Q 2~:;j!2_.AC5-não é derivativo da clínica: ele detém enquanto membro
da comuniLiaLie, um conhecimento ímpi:lr sobre sua dinâmica, seus potenciais, valores,
dificuldades. Assim, funciona como um elo de ligação permanente da ESF com as famílias

4~
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le exige o estabelecimento de novas rotinas,
a a necessidade de se reservar horários -

encaminhamento conjunto de cada caso,
315
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L"ilié1r J1RO inclui con~ulté1s no domicílio;o, 
sendo r~alizada pelo médico ou:ioente.

n'll'ntl' }-)clo ACS que garante o vínculo E'
:I\.io de cada visita é repassado à el1uipe,
(aso seja coerente com essa realidade. A
Ir a situação de saúde das famílias,
r situação lie risco bem como atender às
qualllul:-'r ordem de dificuldade para se

'isit.1S S~gll11lio lima programi;1ç50 scman,ll
lle rl~LO e as solicitações dos ACS. O trabalho

idt1de d~ atenç50.

-e~ll

Iliracional

11re;

\ I",

mação LiomiFiliai:'~também é lIma prática incentivada pelo PSF, mas não substitui
c1 llllClllC1"C1,", ..ospitalar tradicional. Deve ser sempre utilizada no ll1tuito de humanizar e
garantir maior qualidade e conforto ao paciente. Por essa razão, só é indicada quando as
condições clÚ1icas e familiares do paciente permitirem, ou assim o exigirem. Deve ser realizada
sol"' anllência do hospital .Lie referência, e a remoção Lio paciente para este hospital deve ser
feita sempre qlle necessária, com o de\rido acompanhamento por parte da ESF.
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'1S' exige capé1citação, no sentido de garantir
aLie vivências, no intervalo das quais, as

e elaboradús.
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-" '".~. ~ r'" mão I.io trabalho COll'\ grupos de pessoas através dos ciclos
ambém de\'e acompanhar os diversos grllpos da população mais vulneráveis
eestantes, idosos, portadores de necessidades especiais -por meio d~~õ~

)m o objeti\'o I.ie minimizar alI redllzir os riscos.
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o trabalho educativo é importante componente da atenção à saúde, mas também
não é fácil de ser dimensionado e avaliado. Pressupõe troca de experiências e um
profundo respeito às vivências e à cultura de cada um. Geralmente é menos valorizado
que o trabalho clínico, talvez devido à dificuldade de mensuração de seus resultados sob
uma perspectiva imediatista. No~n~nto, possui um potencial reY.Q}ucio!!~r!o, sendo capaz
de, quando bem reaJizado, traduzir-se em resultados incomensuráveis para a promoção de
uma vida saudável.

As atividades de rf'~~~-P-~S?_(!O-2.- podem lançar mão de inúmeras técnicas de
trabalho criativo, de palestras à campanhas, oficinas, teatro, mamulengos, vídeos, literatura
de cordel, feiras, caravanas, vivências, gincanas, contadores de histórias, mutirões, passeatas,
programas de rádio, grupos de auto-ajuda, trabalhos corporais, capoeira, grupos de
caminhadas, entre outros. O importante é a utilização de elementos da cultura local para
mobilizar e sensibilizar as comunidades sobre cuidados de saúde e situações que interferem
nas suas condições de saúde, a exemplo de saneamento básico, problema de drogas,
alcoolismo, necessidade de mudanças de hábitos, prática de exercícios, dentre outros.

e. A Educação Permanente
9L-1:?!:~o-dde..~g:!:!E~9-!2.e.rD;J.anente~ve ser ~alig~ preferencialmente, em

serviço, de forma supervisionada, contínua e eficaz, de modo a poder atender efetivamente
às necessidades e responder 'de forma dinâmica aos problemas.

A educação permanente é um importante mecanismo no desenvolvimento da própria
concepção de equipe e de vinculação dos profissionais com a população, além de possibilitar
o aperfeiçoamento profissional -que caracteriza e fundamenta todo o trabalho do PSF. A
Coordenação do PSF, juntamente com a ESF, d~v~~bSlIE:-t~!!'~oieto de Educ~.Ç:flo.~~~ 

visando uma melhor qualificação da equipe em atividades, que digam respeito
'ao nível primário de atenção.

Da mesma forma que o planejamento local das ações d-e saúde responde ao
princípio de participação ampliada, o planejamento das ações educativas precisa estar
adequado às peculiaridades locais e regionais, à utilização dos recursos técnicos disponíveis
e à busca da integração com as universidades e instituições de ensino e de capacitação
de recursos humanos.

A formação em serviço deve ser priorizada, uma vez que permite a melhor
adequação entre os requisitos da formação e as necessidades de saúde da população
atendida. Desta forma, o ideal é iniciar a educação permanente desde o treinamento
introdutório da equipe, mobilizando, em função das realid:ldes de cada contexto, os meios
pedagógicos e de comunicação disponíveis, a exemplo das técnicas de educação a distância.
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