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PRIMEIRA PARTE

Introdução

Este Relatório contempla as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre

de 2019. Foram realizadas ações em vários seguimentos funcionais desta SEMUS, desde a atenção básica,

passando pelos Programas e Políticas do Ministério da Saúde, odontologia e o Programa Saúde da Família,

até a Atenção Especializada que contempla as clinicas especializadas e os serviços de urgência, priorizando

sempre pelo nosso objetivo maior, ou seja, ofertar um atendimento de excelência e qualidade aos nossos

munícipes; 

O preenchimento das informações e divulgação dos dados do Relatório Quadrimestral está previsto na lei

complementar  141/2012  e  demais  normativas  do  Ministério  da  Saúde.  Este  mecanismo  potencializa  o

envolvimento da sociedade na gestão dos recursos e serviços de saúde. Os instrumentos de planejamento

quais sejam: Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão, com o Relatório

Detalhado do Quadrimestre Anterior, são ferramentas fundamentais para qualificar e consolidar as politicas

públicas de saúde no Município. O PMS de 2018-2021 do Município de Cachoeiro de Itapemirim foi aprovado

pelo Conselho Municipal  de Saúde através da Resolução CMS nº 0221/2017. A PAS 2019 foi  aprovada

através da Resolução CMS nº. 0277, de 12 de dezembro de 2018.

Assistência em Saúde e Vigilância em Saúde

A atenção especializada, responsável pelo atendimento secundário ou complementar como o próprio nome

diz,  realiza  as  consultas  ambulatoriais  com  profissionais  especializados,  exames  complementares  ao

atendimento  básico,  sendo  responsável  por  programas  relevantes  a  saúde  pública  como  CAPS  ad  e

CEREST, e ambulatórios de especialidade como o CEMURF e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. A

média  complexidade  ambulatorial  é  composta  por  ações  e  serviços  que  visam  atender  aos  principais

problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a

disponibilidade de profissionais especializados a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico

e tratamento. (coleção PROGESTORES – para entender a gestão do SUS, Brasília 2007 – 1ª edição)
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Assistência Farmacêutica

A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Gerência de Assistência Farmacêutica possui a atribuição de

prover os medicamentos necessários ao atendimento dos usuários da rede de saúde pública municipal, e

como forma de orientar o financiamento e o gerenciamento das atividades, a Assistência Farmacêutica foi

dividida em três componentes: Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, Medicamentos Estratégicos e

Medicamentos Excepcionais/Alto Custo. É de competência do Município o componente da Atenção Básica,

que consiste em ações de Assistência Farmacêutica inseridas na atenção primária e em programas de saúde

específicos, como Hipertensão e Diabetes, exceto insulinas; Asma e Rinite; Saúde Mental; Saúde da Mulher;

Alimentação e Nutrição; Combate ao Tabagismo. Seu financiamento é tripartite, ou seja, envolve recursos

federais, estaduais e municipais. Para tanto, o município possui padronizados os componentes básicos de

assistência farmacêutica e estes se encontram relacionados na Portaria Municipal n° 805 de 21 de setembro

de 2018, através da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME. Atualmente a REMUME

possui 252 itens arrolados, que são adquiridos por processo de compra conforme lei 8666/93, tal processo

visa a continuidade do serviço prestado de forma a garantir assistência contínua aos usuários dos serviços,

haja vista o tratamento de doenças crônicas na qual a interrupção pode incidir em agravamento do quadro ou

mesmo levar o paciente a óbito. 

Policlínica Municipal de Saúde 

A unidade realiza vários procedimentos , tendo ofertado atendimento em cardiologia, pequena cirurgia, clínico

geral,  dermatologista,  fonoaudiólogo,  ginecologia,  nutrição,  otorrinolaringologista,  pediatra,  pneumologista,

psicologia,  urologia,  eletrocardiograma,  sala  de  enfermagem  (glicemia,  aferição  de  pressão  arterial,

administração de medicação, retirada de pontos, curativo), radiografia e teste do pezinho.

Outras atividades/ações realizadas:

• Em  janeiro  foi  feito  o  primeiro  encontro  de  2019,  dos  pacientes  em  tratamento  de  tabagismo.

Também foi realizada uma visita técnica sobre agendamento online, sendo que nesta oportunidade os

funcionários do setor de agendamento puderam participar de uma oficina para tirar dúvidas sobre o

sistema;

• Em fevereiro foi realizada campanha de orientação e prevenção de IST’s – foi ofertada orientação

sobre prevenção de IST’s aos munícipes, com distribuição de preservativos. Também em fevereiro foi
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realizada uma palestra  sobre o Dia Nacional  da Mamografia,  tendo sido apresentada uma mostra

visual com oficina demonstrativa;

• Em  março  a  unidade  realizou  outra  ação  sobre  tabagismo,  com o  encontro  dos  pacientes  em

tratamento;
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TANU

O serviço de triagem auditiva neonatal universal (TANU), oferece consulta médica especializada, tratamento

com fonoaudiólogo além de realizar exames especializados como BERA e de emissões otoacusticas (EOA).

É referência para este atendimento no Município. 

Laboratório de patologia clínica

O laboratório municipal realiza vários exames. Além disso, foram realizados ações de promoção em saúde,

em parceria com a Policlínica Municipal e o CRIAS. Estão sendo realizadas obras para reforma e melhoria da

estrutura na unidade e na qualidade do atendimento prestado. 

Unidade de Pronto Atendimento “Dr. Antônio Jorge Abib Netto”

A Unidade de Pronto Atendimento faz parte da Rede de Atenção às Urgências, sendo a unidade Dr. Antônio

Jorge Abib Netto referência para o atendimento de urgência em nosso município. O objetivo é concentrar os

atendimentos de saúde de pronto atendimento, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção

básica e atenção hospitalar. Se necessário o paciente poderá ser encaminhado para um hospital da rede de

saúde, para realização de procedimento de maior complexidade. Presta atendimento 24 h com atendimento

médico  e  de  enfermagem,  realizando  exames  complementares  de  laboratório  clínico,  raio  x  e

eletrocardiograma.

• A  Unidade  realiza  treinamento/capacitação  de  profissionais,  entre  as  quais  podemos  destacar:

Treinamento para os enfermeiros sobre DENGUE - orientado aos profissionais presentes os SINAIS

DE ALARME e classificação e grupo em que o paciente encontra-se, enfatizando a importância da

hidratação;

• Treinamento e capacitação de RCP (Ressuscitação Cardio Pulmonar) com Dr. Rodrigo Mion com

toda a equipe de enfermagem, realizando aula prática com boneco;

• Treinamento/capacitação com a equipe de higienização, relacionadas as técnicas de limpeza;

•  Educação  Continuada  com  as  equipes  de  enfermagem  COM  RELAÇÃO  A  SEGURANÇA  DO

PACIENTE, ações que visem proporcionar ao paciente maior segurança nos serviços prestados na

UPA;
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• Educação continuada com as equipes de enfermagem COM REGISTROS DE ENFERMAGEM;

• Treinamento para os enfermeiros sobre TESTE RÁPIDO DE: HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C, para

garantir assistência sobre as DST's para a população durante o período que o crias não estiver em

funcionamento, para cumprimento do protocolo municipal visto que a UPA Marbrasa é referência em

atendimento de Violência Sexual do sul do Estado;

• Capacitação realizada com a equipe de técnicos de enfermagem da unidade, para o preparo de

materiais para esterilização com a técnica responsável do setor;

• Sob orientação do enfermeiro responsável, foi aplicado as instruções de cadastramento de pacientes

com a central  de regulação de vagas, visando uma padronização do procedimento e agilidade no

processo de transferência;

•  Foi realizado treinamento de malária para os enfermeiros do pronto atendimento UPA Marbrasa,

administrado na prática pela funcionaria responsável da Funasa, orientando sobre a importância de

notificação dos casos de malária, visto que a Unidade de Pronto Atendimento – UPA é referência em

Cachoeiro de Itapemirim; 

Centro de Referência em Infectologia Abel Santana

O CRIAS é referencia no tratamento de HIV/AIDS e Hepatites Virais para Região Sul e Litoral Sul.(Presidente

Kennedy, Atílio Vivacqua, Muqui, Apiacá, Mimoso do Sul, Vargem Alta, Castelo, Itapemirim, Marataízes, Rio

Novo do Sul, Jeronimo Monteiro e Iconha) sendo ofertado a estes municípios atendimento especializado aos

pacientes,  Tratamento  de  Hepatites  Virais  e  suporte  Técnico  as  Vigilâncias  Epidemiológicas  dos  outros

municípios que compete HIV/AIDS e Hepatites Virais.

Oferece os serviços de testagem rápida para detecção de HIV, Sífilis, Hepatites B e C e orientações aos

pacientes em tratamento.

Outras atividades/ações realizadas:

• Em fevereiro foram realizadas campanhas no carnaval na estação rodoviária;

• Em março foi realizada ação na praça Jerônimo Monteiro com testagem rápida para HIV. Ainda em

março foram realizadas palestras com grupos de trabalhadores em empresas.

• Em  abril  foram  realizadas  campanhas  de  testagem  rápida  para  sífilis,  HIV,  hepatites  B  e  C,
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orientação e distribuição de preservativos, nas unidades de saúde do São Luiz Gonzaga, Centro de

Convivência e em comunidades do Município. Também foi realizado apoio ao Stande da Secretaria de

Saúde na EXPOSUL.

CAPS AD

 O CAPS AD entre atendimentos/procedimentos, educação em saúde, atendimento e/ou acompanhamento

psicossocial  e atendimentos de enfermagem em geral.  A unidade realiza ainda o acolhimento diurno de

pacientes,  atendimentos  individuais  e  em grupo a  pacientes  em centro  de atenção psicossocial,  pratica

corporal e praticas expressivas e comunicativas em Centro de Atenção Psicossocial. Estes atendimentos,

além de outros voltados aos pacientes em acompanhamento.

Entre  as  ações  “extramuros”  realizadas  pela  unidade  podemos  destacar:  blitz  em  semáforos  com

panfletagem,  com objetivo  de  realizar  um trabalho  de  conscientização  e  prevenção,  quanto  ao  uso  de

substâncias psicoativas; dia nacional da saúde “ação na praça - divulgação e orientação do trabalho realizado

pelo CAPS AD; atividade na praça” dia nacional da luta antimanicomial” em parceria com coordenação de

saúde  mental  e  caps  II  -  questionar  as  relações  de  estigma  e  exclusão  social  e  culturalmente  se

estabeleceram para as pessoas que vivem e convivem com os “transtornos mentais”.

A unidade conta com profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, além

de artesão com material reciclável que realiza atividades junto aos pacientes em tratamento. 
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Centro Municipal de Reabilitação Física

O  CEMURF  é  referência  para  atendimento  de  fisioterapia  no  Município,  e  possui  uma  das  melhores

estruturas do estado, com ginásio amplo e equipado, e piscina aquecida,  prestando atendimento a pacientes

com disfunções uro ginecológicas, oncológicos clínicos, com alterações oculomotoras centrais, transtornos

respiratórios, distúrbios neuros cinéticos nas disfunções músculos esqueléticos e nas alterações motoras,

além de outros atendimentos em fisioterápicos. 

Centro de Saúde Paes Barreto

A unidade realiza atendimento de urgência a população do Distrito de Itaoca, Conduru, Coutinho, São Vicente

e Pacotuba, em turno de 12 h, das 7 h às 19 h. Equipamentos foram adquiridos para melhoria na qualidade

do atendimento prestado ao munícipe.
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Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes

O  Centro  de  saúde  está  em  reforma  para  ampliação  da  unidade  e  melhoria  dos  serviços  prestados.

Atualmente  vem  realizando  atendimentos  do  Laboratório  de  Prótese  Dentária.  Além  da  central  de

esterilização do município. 

Vigilância Epidemiológica

O Município realiza a alimentação do sistema SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação),

sendo as principais doenças de notificação compulsória dengue, sífilis adquirida, atendimento anti  rábico,

tuberculose, chikungunya entre outros.

Outras ações realizadas pela Vigilância Epidemiológica contemplam:

• Investigação dos óbitos indeterminados - menores de um ano e de mulheres em idade fértil;

•  Envio semanal de planilha dos casos suspeitos de dengue para a vigilância ambiental realizar o

bloqueio;

•  Visita Técnica em todas às Unidades de Saúde para intensificar o atendimento ao paciente com

suspeita de arboviroses;

• Visita no Presídio para elaboração de estratégia no combate à sífilis;

•  Participação  do  Treinamento  para  Atendimento  às  Vítimas  de  Violência  Sexual  e  Profilaxia  de

Acidentes Sexual e com Material Biológico de Risco para HIV e Hepatites Virais B e C;

•  Participação da Reunião com os Delegados de Polícia  sobre Implantação da Patrulha Maria  da

Penha;

• Estudo dos casos de Sífilis em Gestante, Sífilis Congênita e Sífilis Adquirida com as enfermeiras da

Atenção Primária.

Vigilância Sanitária

Entre várias ações da vigilância sanitária podemos citar, inspeção sanitária em hospitais e clínicas médicas,

odontológicas e veterinárias; licenciamentos de estabelecimentos sujeitos a fiscalização sanitária; apuração

de  denúncias  sobre  irregularidades  sanitárias;  inspeção  em  serviços  de  alimentação;  diligências  a

estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, bem como treinamento de manipuladores de
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açougues,  restaurantes  e  padarias,  por  ocasião  da  classificação  dos  estabelecimentos  por  estrelas;

reunião/treinamento  de  farmacêuticos  sobre  SNGPC,  legislação  de  medicamentos  sujeitos  a  controle

especial e escalas de drogarias. 

Outras atividades/ações realizadas:

• Em janeiro foram realizadas Blitz em piscinas e clubes aquáticos, e campanhas de prevenção às

endemias causadas pelo mosquito Aedes Aegypti;

• Em fevereiro foi realizada escala especial durante todo o período de carnaval; Foram realizadas Blitz

em estabelecimentos noturnos na sede do Município e distritos, com vistoria de 80 estabelecimentos, e

emitidos 40 notificações para correção de inconformidades;

• Em  março  houve  nova  campanha  de  prevenção  as  endemias  causadas  pelo  mosquito  Aedes

Aegypti,  tendo  sido  emitido  23  notificações  para  que  os  responsáveis  providenciassem cobertura

adequada de caixa d'água, limpeza do terreno e eliminação de outras situações que propiciem criatório

do mosquito;

• Em abril também foram realizadas Blitz em estabelecimentos de funcionamento noturno, tendo sido

vistoriado  cerda  de  65  estabelecimentos,  onde  os  auditores  fiscais  emitiram 31  notificações  para

correção de inconformidades.

Vigilância Ambiental

A vigilância  ambiental  é responsável  pelo recolhimento de animais de pequeno e grande porte  em vias

públicas, recolhimento de animais portadores de zoonoses e vacinação de animais. 

Outras ações/atividades realizadas

• Vacinação contra raiva;

• Mutirão de limpeza;

• Blitz de conscientização e divulgação da Dengue, Zika, Febre Chikungunya e Amarela;

• Orientação técnica e panfletagem sobre combate e controle de escorpiões; 
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CEREST 

O Centro  de Referência  desempenha,  enquanto instância,  com função de suporte técnico,  de educação

continuada, de coordenação de projetos de Assistência, Promoção e Vigilância à saúde dos trabalhadores no

âmbito  de sua abrangência,  assumindo papel  de Apoio  Matricial  para o  Desenvolvimento  das  ações de

Saúde do Trabalhador na Assistência à Saúde e Vigilância em Saúde no Estado.

É um Centro Articulador e Organizador das ações Intra e Intersetoriais de Saúde do Trabalhador, assumindo

a Retaguarda Técnica e se tornando Polo Irradiador de ações e experiências de Vigilância em Saúde, de

caráter Sanitário e base Epidemiológica.

Outras ações/atividades realizadas

• Realiza  inspeção  sanitária  em  saúde  do  trabalhador,  em  parceria  com  o  Ministério  Público  do

Trabalho, em empresas e instituições do Município;

• Palestras no CRAS, onde foram abordados os altos índices dos danos causados pelo uso de álcool.

• Palestras em instituições do Município sobre o dia mundial em memória das vítimas em acidentes de

trabalho. Também realizadas palestras de prevenção e riscos relevantes a segurança e saúde no

trabalho: Acidente do trabalho e LER;

• Panfletagem e conscientização sobre o mês abril verde (prevenção de acidentes rotineiros)

Atenção Primária de Saúde

A Subsecretaria  de Atenção Primária  exerce gestão sobre uma vertente  da saúde denominada Atenção

Básica.  A  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  (PNAB)  é  resultado  da  experiência  acumulada  por  um

conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de

Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

Portaria 2436 de 21 de Setembro de 2017, Ministério da Saúde.

“Esta Portaria, conforme normatização vigente no SUS, que define a organização em Redes de Atenção à

Saúde  (RAS)  como  estratégia  para  um  cuidado  integral  e  direcionado  às  necessidades  de  saúde  da

população, destaca a Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do
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sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas , produtos e informações em todos os pontos

de atenção à saúde.” 

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção,

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância

em saúde,  desenvolvida por  meio  de práticas  de cuidado integrado e gestão qualificada,  realizada com

equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem

responsabilidade sanitária. 

Considerando a importância do monitoramento dos Indicadores de Saúde, e tendo estes como fundamento

das ações desenvolvidas através das Políticas Públicas de Saúde, segue abaixo, as ações referentes a cada

Programa Nacional de Saúde no período de Janeiro a Abril de 2019.

Gerência de Unidades Básicas de Saúde

Dentre outras responsabilidades, a Gerência de Unidades Básicas de Saúde  possui uma fundamental que é

a de dar suporte técnico às equipes de UBS com a finalidade de implementar a Política Nacional de Atenção

Básica mantendo o funcionamento adequado e proporcionando a realização dos serviços prestados. Segue

abaixo as ações realizadas neste primeiro quadrimestre.

Outras atividades/ações realizadas:

• Visita as unidades básicas  de saúde;

• Entrega de materiais e equipamentos nas UBS (extintores, cadeira, longarina, papeleira, suporte de

descarpak, saboneteira, mesa, gaveteiro, armários de 2 portas; ar condicionado, lixeira,  luminária de

saída, lâmpada de emergência, detector fetal, balança infantil

• Reforma e manutenção nas UBS – aeroporto, são Luiz Gonzaga e união;

• Reunião de avaliação e monitoramento com os enfermeiros das UBS;

• Participação do comitê estadual de sífilis;

• Consultas realizadas (nível superior): 62.387

• Atendimentos em pré natal: 3.071

• Atendimentos em puericultura: 4.058
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• Atendimentos em saúde mental: 11.988

• Atendimentos em saúde sexual e reprodutiva: 8.718

• Teste rápido de sífilis: 617

• Teste rápido de hepatite c: 621

• Teste rápido de HIV: 621

• Reunião da câmara técnica do COSEMS

Gerência de Políticas de Saúde

A Gerência de Políticas de Saúde é responsável por implantar, organizar, supervisionar e monitorar as ações

desenvolvidas através das Politicas Públicas e Programas de Saúde Nacionais preconizados pelo Ministério

da  Saúde  (MS),  dentre  eles  encontram-se:  Saúde  da  Mulher  (Câncer  de  Colo  de  Útero,  Planejamento

Familiar, Pré-natal), Saúde da criança e do adolescente, Saúde Mental, Saúde do idoso, Saúde do Homem,

Imunização, Tuberculose e Hanseníase, Programa Municipal de Controle do Tabagismo, Programa Saúde na

Escola (PSE), Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes e Saúde do Idoso, Programa de Vitamina A,

entre outros.

Coordenação de Saúde Mental

Grupos de Saúde Mental nas UBS “Prevenção em Saúde Mental na Infância e Adolescência”. Destaca-se a

importância do trabalho em saúde mental junto à comunidade, diante da proposta de prevenção em saúde

metal na infância e adolescência. 
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Grupos realizados nas UBS  nos meses de Janeiro, fevereiro, março e 
abril. 

Grupos realizados nas UBS  nos meses de Janeiro, fevereiro, março e 
abril. 



 

Ação na praça referente a campanha Janeiro Branco

Evento realizado na praça Jeronimo Monteiro com ações da secretaria de Saúde, que teve como objetivo

conscientizar a população sobre a prevenção e cuidados a saúde mental. Diversas ações foram oferecidas,

assim como, atendimentos psicológicos, aferição da pressão arterial, glicose, vacinas e testes rápidos para

identificar doenças infectológicas. 
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Ação na praça referente a campanha Janeiro Branco

Ação na praça referente a campanha Janeiro Branco
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Palestra de Educação em Saúde

Palestra de Educação em Saúde



 

Coordenação de Imunização

Ações realizadas pela coordenadoria municipal de Imunizações no primeiro quadrimestre/2019:

• Capacitação de Normas e Procedimentos em sala de vacina - Público alvo: Enfermeiros e técnicos

de enfermagem  das Unidades Básicas de Saúde e Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, divididos

em grupos de profissionais;

• Ações  de  vacinação  do  Plano  Verão  contra  Sarampo,  para  vacinação  seletiva  de  Tríplice  Viral

(Sarampo , Rubéola e caxumba), conforme preconizado pelo Programa Estadual de Imunizações (PEI)

em  pontos  estratégicos  do  município,  nos  municípios  litorâneos  e  naqueles  com  contingente

populacional acima de 100 mil habitantes - Público alvo: Funcionários da rede de hotéis, comércio de

Cachoeiro de Itapemirim e ou usuários com esquema incompleto para as vacinas do calendário básico

de vacinação;

• Início da Intensificação da Vacinação HPV e Meningo C nas escolas públicas e privadas - Público

alvo: Alunos das escolas públicas e privadas do  município, na faixa etária de 09 anos até 14 anos, 11

meses e 29 dias, de acordo com situação encontrada no calendário de vacinação;

• Supervisão e monitoramento das salas de vacinas do município; 

• Vacinação  intra-hospitalar  dos  Recém  Nascidos  em  BCG  e  Hepatite  B  -  Público  alvo:  Recém

Nascidos dos hospitais HECI, SCMCI  e UNIMED;

• Capacitação de Normas e Procedimentos em sala de vacina e reunião preparatória da Campanha

Nacional de Vacinação contra Influenza/2019 - Público alvo: Enfermeiros e técnicos de enfermagem

das Unidades Básicas de Saúde e Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, divididos em grupos de

profissionais;

• Capacitação de Normas e Procedimentos em sala de vacina e reunião preparatória da Campanha

Nacional de Vacinação contra Influenza/2019 - Público alvo: Enfermeiros e técnicos de enfermagem

das Unidades Básicas de Saúde e Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, divididos em grupos de

profissionais;

• Início da 21ª Campanha Nacional contra Influenza 2019 - Público alvo: conforme preconiza o MS

através de Informe Técnico da Campanha Nacional de Influenza 2019.
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Coordenação de combate a tuberculose e hanseníase

De janeiro a abril foram realizados 24 tratamentos para Tuberculose. No mesmo período foram realizadas 37 

altas por cura ao tratamento da Tuberculose. 

Outras atividades/ações realizadas:

• Monitoramento e atendimento de 45 pacientes em tratamento de Tuberculose

• Realizado 169 testes intradérmico – Prova  Tuberculínica (PPD) + leitura

• Monitoramento e atendimento de 58 pacientes em tratamento da ILTB (infecção latente por 

Tuberculose 

• Pacientes em tratamento de Hanseníase.

• Realizado 19 testes Rápido para HIV

• Solicitado 115 exames de Escarro (BAAR) para Sintomático respiratório

• Iniciado 06 tratamentos para Hanseníase;

• Alta por cura ao tratamento da Hanseníase em 04 pacientes

• Acompanhamento com consulta médica e de Enfermagem de 10

• Realizado 10 Avaliações Simplificada ao Exame neurodermatológico ao atendimento de Prevenção 

de Incapacidades (PI).

Ações de Educação em Saúde para o Controle e combate a hanseníase na Praça Jerônimo 
Monteiro, combinado a Janeiro Branco.
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Equipe da SEMUS - Ações de Educação em Saúde para o Controle e combate a 
hanseníase realizada pelas Equipes de Saúde da Família

Sala de Espera unidade da Vila Rica - Educação em Saúde
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UBS paraíso - Treinamento com as ACS com médica da UBS sobre hanseníase

Sala de Espera da UBS Gílson Carone - Educação em Saúde
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Sala de Espera da UBS Itaoca - Educação em Saúde

Controle e combate a Tuberculose na Praça 
Jerônimo Monteiro
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Ações de Educação em Saúde para o Controle e 
combate Hanseníase realizada pelas Equipes de 
Saúde da Família

Distribuição e leitura da Cartilha para Agente 
Comunitário de Saúde - Tuberculose
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Sala de Espera da UBS Coramara - Educação em Saúde

Palestra sobre saúde mental nas comunidades
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Coordenação de saúde da mulher e da criança

Em Janeiro iniciaram-se se as ações  do Programa  Saúde da  Mulher, com  a Reunião do  Comitê de Sífilis,

e apresentação  do cronograma anual  das reuniões do comitê,  portanto,  considera-se ação primordial  a

intensificação do Comitê. Também foi  feita a  elaboração do Cronograma Anual  das Ações do Programa

Saúde da Mulher.

No auditório da SEMUS, foi apresentado ao Comitê de Sífilis, O Plano de Enfrentamento, onde após algumas

alterações, foi finalizado;

As ações do mês com o tema Janeiro Branco, no dia 30 na Praça Jerônimo Monteiro, foram realizadas

diversas ações voltadas à saúde Mental, com consultas psicológicas, nutricionistas, aferição de PA, Teste de

Glicemia, Teste Rápido de Sífilis, e orientações para Hanseníase..

Iniciando o mês de fevereiro, no dia 01 aconteceu a  abertura da Semana da Prevenção da Gravidez na

Adolescência, com ação no bairro RUI Pinto Bandeira, onde foi realizado:  Aferição de pressão arterial, teste

de glicemia e vacinação totalizando  71 atendimentos e orientações ao público adolescente.

Evento da Semana de Prevenção de Gravidez na adolescência
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Evento da Semana de Prevenção de Gravidez na adolescência

Dando sequência as ações, a unidade básica de saúde do bairro Recanto, realizou Testes Rápido, com

orientações sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, enquanto a UBS do Aquidabã promoveu um café

da manhã com palestra, e Teste rápido.

A UBS do bairro  Paraíso realizou palestras Educativas voltada para o tema Prevenção da Gravidez  na

Adolescência, assim como as Unidades Básica de Saúde do Amaral,  Córrego dos Monos , Novo Parque,

Otto Marins, Soturno e Vila Rica, promoveram orientações em sala de espera e palestras e Teste Rápido;

Encerrando a semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, acontece na comunidade São Felipe no

bairro Aeroporto: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testes rápidos e vacinação totalizando 234

atendimentos e palestra com psicóloga Carla ao publico adolescentes.

Dias 11 e 12 de fevereiro, em reunião com CMDM (CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA MULHER), no

auditório da SEMDES, foram discutidas ações sobre panfletagem  e  atividades a serem desenvolvidas  na

praça Jerônimo  para o  Dia 08 de março – Dia Internacional da Mulher;
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Março Lilás - Campanha Alusiva ao Combate ao Câncer 
de Colo Uterino 

Março Lilás - Campanha Alusiva ao Combate ao Câncer de 
Colo Uterino 



 

Foi realizado em 17 de abril o Fórum de Debate sobre o  Acesso ao Tratamento do Câncer – Tratamento  

para Todos, Dados e diagnostico precoce,  no auditório do  Bristol Hotel; 

                      32 - 83

Semana do dia Internacional da Mulher

Dia Nacional da Saúde e da Nutrição



 

Capacitação Planejamento Familiar para os enfermeiros da ESF Região  1, no auditório do Jardim Itapemirim,

abordando sobre o tema Abuso e Exploração sexual de Crianças e Adolescentes;

Capacitação em planejamento familiar e prevenção ao abuso e exploração sexual de Crianças e 
Adolescentes

Capacitação em planejamento familiar e prevenção ao abuso e exploração sexual de Crianças e 
Adolescentes
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Capacitação em planejamento familiar e prevenção ao abuso e exploração 
sexual de Crianças e Adolescentes

Capacitação Planejamento Familiar para os enfermeiros da ESF – Região2, no auditório da UBS São Luiz

Gonzaga, com apresentação da Enfermeira Mirela  e presença da Conselheira Tutelar  Rafaela, abordando

sobre o tema Abuso e Exploração sexual de  Crianças  e Adolescentes;
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Coordenação de saúde do idoso e hiperdia

Projeto  Idoso  Saudável,  realizado  pelas  UBS  do  bairro  Novo  Parque  e  Zumbi.  Programa  Saúde  em

Movimento, realizado na UBS Otto Marins, Paraíso, Aeroporto e União, as atividades são direcionadas pelos

profissionais  de  educação  física,  fisioterapeutas  e  equipes  das  UBS.  Além  de  orientações  referente  a

atividade física e alimentação saudável,  são realizados: aferição de Pressão Arterial,  Teste de Glicemia,

Medidas Antropométricas:

Ações referentes ao calendário da Saúde:

Com foco na Saúde Mental foram realizadas ações referentes à Saúde Integral na Praça Jerônimo Monteiro,

com a participação das coordenações, foram oferecidos serviços de orientações e atendimentos: psicológico,

hanseníase, imunização, doenças sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial, teste de glicemia

e teste rápido. 
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Projeto Saúde em movimento em 
unidades de saúdeEvento Saúde e Nutrição



 

31 de março Dia da Saúde e Nutrição – Ações de Saúde Integral com foco na alimentação e nutrição, como

fator  determinante  de  saúde,  foi  oferecido  aferição  de  PA,  teste  de  glicemia,  teste  rápido,  imunização,

palestras sobre alimentação e nutrição, orientações sobre tabagismo e TB. Na Praça Jerônimo Monteiro.

Ações de Saúde Integral nas comunidades dos bairros: Nova Brasília (igreja Presbiteriana), Santo Antônio

( Igreja Católica), São Luiz Gonzaga (igreja católica), Otilio Roncet foi  oferecido atendimento psicológico,

nutricional, odontológico, aferição de PA, teste de glicemia e teste rápido.

Participação com estande  na Feira ExpoSul, nos dias 10 a 14 de Abril/2019 no Parque de Exposição do

Aeroporto, com o objetivo de divulgar as ações realizadas nas UBS e oferecido orientações referentes à

hipertensão  arterial  e  diabetes  e  aferição  dos  mesmos,  como  também  prevenção  de  doenças  infecto

contagiosa. 

26 de Abril Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, evento realizado pelas equipes nas

UBS, em alusão ao tema, realizado palestras: Fuja do Infarto e do AVC, orientações sobre o cuidado com a

alimentação e medicação, aferição de PA, teste de glicemia e atendimento psicológico.
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Capacitação para os enfermeiros nos dias 21 e 22 de fevereiro, com o objetivo de prevenir a ocorrência da

Hipovitaminose A e potencializar o desenvolvimento infantil por meio de suplementação profilática com mega

doses de Vitamina A para crianças de seis meses a cinquenta e nove meses de idade. Com participação da

Nutricionista e da Gerência de Programas.

Ações de Odontologia

A  equipe  de  gerência  de  Odontologia  está  trabalhando  com  o  objetivo  de  equipar  os  Consultórios  já

existentes  com  equipamentos  novos.  Senso  assim,  foram  entregues  através  do  recurso  de  emenda

parlamentar 5 equipo odontológicos para as unidades do Gílson Carone, Aquidabã, Gonzaga, Aeroporto e

Village.

Foram adquiridos também aparelhos de ultrassom odontológicos para as unidades de Pacotuba, Gonzaga,

Jardim Itapemirim, São Vicente, Gílson Carone, Village e Aeroporto, enquanto este muito importante para

raspagem e alisamento dentário.

Também foram adquiridos bomba a vácuo para as unidades de Jardim Itapemirim, Aquidabã, Aeroporto,

Centro Municipal de Saúde e Gonzaga. Este equipamento auxilia o cirurgião-dentista na sucção dos fluídos

durante a cirurgia.

Chegou também compressores para as unidades do Village e Coramara.

De recurso próprio, foram adquiridos onze equipo odontológicos novos, dois (2) no CEO I, dois (2) no Centro

Municipal de Saúde, quatro (4) no CEO II (PPG) – aguardando o fim da reforma – e três (3) no COI (Clínica

Odontológica Infantil).

Esses 11 equipo foram adquiridos devido ao mau estado em que se encontravam (estofados rasgados,

mangueiras ressecadas, peças quebradas).

Para  melhorar  o  fluxo  de  esterilização  de  natural  foram  adquiridos  através  de  emenda  parlamentar,

autoclaves para as unidades do Village, Gonzaga,  Gílson Carone,  Aquidabã e de recurso próprio foram

adquiridos autoclave para Aeroporto e CEO I.
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Foram adquiridos também aparelhos de fotopolimerizador para a unidade BNH, Conduru, Aeroporto, Village,

Novo Parque para substitui os aparelhos velhos e quebrados.

Também foram adquiridos aparelhos de amalgamador odontológico.

Foram adquiridos instrumentais odontológicos para aumentar o número de atendentes dos municípios. Além

disso a equipe odontológica participou de ação da Comunidade Sagrada Família no bairro Santo Antônio,

realizando palestra e orientação de higiene bucal.

A equipe também participa do Programa Saúde na Escola, que contempla 63 escolas municipais e estaduais,

onde até o momento foram atendidas 5214 crianças com palestras, orientação de higiene bucal, entrega de

escova, pasta e fio dental e aplicação de flúor.

Educação permanente

Capacitações realizadas – 1º Quadrimestre:

• Prevenção e Combate à Hanseníase

• Capacitação de Imunização

• Capacitação de Vitamina A

• Capacitação sobre Ações de Combate à Tuberculose

• Capacitação de Imunização

• Capacitação do SISREG

• Capacitação Planejamento Familiar
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Consórcio CIM POLO SUL
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PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO 2019 TOTAL AGENDADOS 

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 1

TESTE ERGOMETRICO 2

ECOGRAFIA OU ULTRASSON DO OLHO 9

OFTALMOLOGISTA COM EXAME DE FUNDO DE OLHO 97

DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA / LIVRETOTAL) 15

OCT – TOMOGRAFIA COERENCIA OPTICA 18

TONOMETRIA 82

MAPEAMENTO DE RETINA 11

Microscopia Especular de Cornea 4

TESTE DE ACUIDADE  VISUAL – PAM 18

RETINOGRAFIA COLRIDA BINOCULAR 19

CURVA TENSIONAL DIARIA 6

BIOPSIAS 104

Ultrassonografia de Abdomen Total 2

FOTOCOAGULAÇÃO 18

ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO 80

Ultrassonografia obstetrica 1

Ultrassonografia Obstetrica Morfologica (Fetal) 38

( Ultrassonografia glândulas salivares )  /  Ultrassonografia Partes Moles 1

PAM AO 25

ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 5

CAPSULOTOMIA YAG LASER 135

RETINOGRAFIA FLUORESCENTE  ( ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE)  6

RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR 17

DOSAGENS 7

ECOCARDIOGRAMA 6

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER  VERTEBRAIS E CAROTIDAS 1

Audiometria 1

Tomografia Computadorizada 5

Ressonancia Magnética de Joelho Unilateral 1

Consulta  Medica especializada  em Gastroenterologista 1

Campimetria Computadorizada ou Manual Gráfico 5

Topografia Computadoriza de Córnea 4

Gonioscopia 3

Paquimetria 3

Angiografia Fluorescente 2

Radiografia Panoramica da Coluna Lombar 1

Ultrassonografia de bolsa escrotal com doppler 2

Ultrassonografia transvaginal com doppler. 1



 

Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria

A GCAMA realizou as atividades de responsabilidade do setor no período do primeiro quadrimestre, quais

sejam a alimentação dos sistemas de informação ambulatorial do SUS (SIA/SUS) e do Sistema de Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Além disso foram realizadas atividades de Controle, Avaliação e Monitoramento, tendo participado das ações

que envolve o Comitê da Saúde, juntamento com o Ministério Público do Espírito Santo, a Subsecretaria de

Atenção Primária, o Conselho Municipal de Saúde e a Vigilância em Saúde.

Atendendo a solicitação do Ministério Público do Espírito Santo, 2ª Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro

de  Itapemirim,  foi  realizada  fiscalização  nas  unidades  de  saúde  do  Município,  para  averiguar  suposta

irregularidade no fornecimento de medicamentos nas unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

Foram iniciadas ainda, outras avaliações a pedido do Ministério Público que serão concluídas no mês de

maio de 2019.

Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde  recebe demandas via e-mail, telefone ou pessoalmente 

através do Ouvidor SUS ou pelo número 136 em Brasília, além das recebidas pelo portal da Ouvidoria 

Municipal pelo número 156. 

No primeiro quadrimestre de 2019, esta ouvidoria recebeu um total de 129 denúncias das quais 109 (84%) já 

foram concluídas. 

 

Transporte Sanitário

O Transporte Sanitário Eletivo é aquele destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar 

procedimentos de caráter eletivo, regulados e agendados, sem urgência, em situações previsíveis de atenção

programada, no próprio município de residência ou em outro município nas regiões de saúde de referência, 

conforme pactuação.
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Quantidade de pacientes referente ao período de Janeiro a Abril de 2019.

Veículos por dia Quantidade aproximada de pacientes

1 Micro-ônibus 28

4 Vans 60

6 Onix 14

1 Ambulância 3

Total diário de pacientes 105

Total mensal de pacientes 2310

Total de janeiro a abril 9240

Destinos mais frequentes

• Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Jeronimo Monteiro, São José dos Calçados, Guaçuí, Iuna, 

Itapemirim e Anchieta.

Transporte para hemodiálise e dois para fisioterapia

Unidade Atendimentos diários Atendimentos mensal Atendimento anual

Pacotuba 6 180 2.160

UPA 6 120 2.160

Itaoca 5 150 1.800

Conduru 6 180 2.160

Burarama 6 180 2.160

Soturno 6 180 2.160

Corrego dos Monos 5 150 1.800

Rota de Hemodiálise *32 atendimentos 832 9.984

Rota fisioterapia 26 atendimentos 520 6.240

* 32 atendimentos  refente ao total de 64 pacientes atendidos em dias alternados, sendo, 32 pacientes na 

segunda, quarta e sexta e 32 terça, quinta e sábado.
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Relatório de Monitoramento 
Programação Anual de Saúde 2019

Foi realizada no dia 17/05/2019 a primeira reunião de avaliação da PAS 2019, no auditório da SEMUS, e

contou  com  a  presença  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Luciara  Botelho  Moraes  Jorge,  dos

Subsecretários, e dos responsáveis das áreas técnicas. 

Foram avaliadas as metas programadas para 2019, as ações realizadas e os recursos aplicados na área da

saúde no primeiro quadrimestre de 2019.

Também foi realizada a avaliação dos indicadores do SISPACTO. 

Veremos a seguir, o relatório e as metas alcançadas de janeiro a abril de 2019.
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Secretaria Municipal de Saúde – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ: 09.288.947/0001-14

Telefone: (28) 3155-5252 – e-mail: semus@cachoeiro.es.gov.br
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR – RDQA
PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL – 1º QUADRIMESTRE DE 2019

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Secretária de Saúde que elaborou o Relatório

Nome: Luciara Botelho Moraes Jorge

Data da posse: 08/06/2017

1.2 Plano de Saúde

O Município tem plano de Saúde? Sim

Período a que se refere o Plano: 2018 à 2021

Status: Aprovado

Data de entrega no Conselho de Saúde: 14/11/2017

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente  Relatório  vista  atender  a  legislação  vigente,  especialmente  a  Lei  complementar  141/2012 e

demais normativas do Ministério da Saúde.

A elaboração em meio físico é devido a não estar disponível o sistema SARGSUS, e ainda não ter sido

liberado o sistema DigiSUS Gestor para elaboração do RDQA, assim, conforme orientação da Coordenação

Estadual, procedemos a elaboração em meio físico.

2. MONTANTE E FONTE DE RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO
2.1 Relatório resumido de execução orçamentária
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3. AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO E SUAS RECOMENDAÇÕES

3.1 AUDITORIAS REALIZADAS

Não foram realizadas Auditorias no primeiro quadrimestre de 2019.

Atendendo a solicitação do Ministério Público do Espírito Santo, 2ª Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro

de  Itapemirim,  foi  realizada  fiscalização  nas  unidades  de  saúde  do  Município,  para  averiguar  suposta

irregularidade no fornecimento de medicamentos nas unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

As recomendações foram para que todas as unidades apresentem balanço mensal dos medicamentos; que

seja adotado um meio de controle de estoque em todas as unidades; que se uniformize a dispensação de

medicamentos SUS/NÃO SUS em todas as unidades, como já vem sendo feito em várias unidades.

O Relatório foi encaminhado a SAVS, ao Gabinete SEMUS e ao Conselho Municipal de Saúde, além de ter

sido encaminhado ao Ministério Público.

Foram realizadas ainda, visitas do Comitê da Saúde, do qual a Gerência de Auditoria faz parte, as unidades

de Soturno, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Paraíso e Amaral.

4. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA
E CONVENIADA, COTEJANDO ESSES DADOS COM OS INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO
EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO.

4.1 RELATÓRIO TIPO DE ESTABELECIMENTO E TIPO DE ADMINISTRAÇÃO (FONTE: TABNET/CNES)
4.1.1 TIPO DE GESTÃO

Tipo de Estabelecimento
(atendimento ao SUS)

Tipo de Gestão
Total

Dupla Estadual Municipal

Centro de saúde/unidade básica 01 1 31 33

Policlínica 01 1 2
Hospital Geral -- 2 -- 2

Hospital especializado -- 2 -- 2
Clínica/Centro de especialidade -- 5 5

Unidade de apoio diagnose e terapia -- 3 -- 3
Unidade móvel terrestre -- -- 1 1

Farmácia -- -- 1 1
Unidade de Vigilância em Saúde -- -- 3 3

Central de Gestão em Saúde -- -- 1 1
Centro de Atenção Psicossocial -- 1 1 2

Pronto Atendimento -- -- 1 1
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Laboratório de Saúde Pública -- -- 1 1
Central de Regulação do Acesso -- 1 -- 1

Total 2 10 46 58

4.1.2 NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

NATUREZA JURÍDICA
(Gerência)

Tipo de Gestão
Total

Dupla Estadual Municipal

Estadual 2 4 -- 6
Municipal -- -- 46 46

Privada -- 6 -- 6

Total 2 10 46 58

Justificativa da dupla gestão

Os estabelecimentos  que  apresentam dupla  gestão  são  de  gestão  Estadual.  A  SEMUS está  mantendo
contato com a Secretaria de Estado da Saúde para que faça a correção destes estabelecimentos.

Análise e Considerações

Houve  aumento  no  número  de  estabelecimentos  apenas  referente  ao  gestor  Estadual,  no  tipo  de
estabelecimento:  Unidade  de  apoio  diagnose  e  terapia.  Não  houve  alteração  nos  estabelecimentos
municipais.
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4.2.1 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (apenas Municipal)

Grupo de procedimento Sistema de informações ambulatoriais
Quantidade aprovada

Ações de promoção e prevenção em saúde 2.102

Procedimentos com finalidade diagnóstica 10.715

Procedimentos clínicos 43.663

Procedimentos cirúrgicos 1.193

Transplante de órgãos, tecidos e células

Medicamentos

Órteses, próteses e materiais especiais

Ações complementares de atenção a saúde

Total 57.673

 4.2.2 PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS (apenas  
Municipal) – Dados referente a produção de janeiro e fevereiro. (não disponível março e abril)

GRUPO PROCEDIMENTO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AMBULATORIAL

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
HOSPITALARES

QUANTIDADE
APROVADA

VALOR
APROVADO AIH PAGAS

VALOR
TOTAL

Ações de promoção e prevenção em saúde
Procedimentos com finalidade diagnóstica
Procedimentos clínicos 22.487 123.727,68
Procedimentos cirúrgicos
Transplante de órgãos, tecidos e células
Medicamentos 
Órteses, próteses e materiais especiais
Ações complementares de atenção a saúde
Total 22.487 123.727,68
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4.2.3 PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO (apenas Municipal) – 
Dados referente a produção de janeiro e fevereiro. (não disponível março e abril)

FORMA ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AMBULATORIAIS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
HOSPITALARES

QTD. APROVADA  VALOR
APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

Atendimento/acompanhamento 
psicossocial 700 0,00
Tratamento dos transtornos mentais e
comportamentais
Total 700 0,00

4.2.4 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR POR GRUPO DE
PROCEDIMENTOS (apenas Municipal) – Dados referente a produção de janeiro e fevereiro. (não disponível 
março e abril)

GRUPO PROCEDIMENTO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AMBULATORIAIS

SISTEMA DE
INFORMAÇÕES
HOSPITALARES

QTD. APROVADA  VALOR APROVADO AIH PAGAS VALOR
TOTAL

Ações de promoção e prevenção em saúde 93 207,90

Procedimentos com finalidade diagnóstica 37.469 170.167,37

Procedimentos clínicos 34.433 208.774,37

Procedimentos cirúrgicos 365 10.479,62

Transplante de órgãos, tecidos e células

Medicamentos 

Órteses, próteses e materiais especiais 36 4.385,00

Ações complementares de atenção a saúde

Total 72.396 394.014,26

4.2.5 PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Não houve produção.
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4.2.6 PRODUÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS (apenas Municipal) – 
Dados referente a produção de janeiro e fevereiro. (não disponível março e abril)

GRUPO PROCEDIMENTO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL
QUANTIDADE APROVADA VALOR APROVADO

Ações de promoção e prevenção em saúde 1.002 0,00

Procedimentos com finalidade diagnóstica 266 0,00

Procedimentos clínicos

Procedimentos cirúrgicos

Transplante de órgãos, tecidos e células

Medicamentos 

Órteses, próteses e materiais especiais

Ações complementares de atenção a saúde

Total 1.268 0,00

4.3 RELATÓRIO DE INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO (FONTES: SISPACTO, TABNET E 
OUTRAS)

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades de saúde, mediante Aprimoramento da política de atenção básica e da atenção 
especializada.
Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à atenção básica.

INDICADOR META ANUAL RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 14: Proporção de gravidez na adolescência
entre as faixas etárias 10 a 19 anos. 14,35% 11,13% %

Análise e Considerações:
Considerando que é um indicador decrescente, o município está dentro da meta pactuada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 17: Cobertura populacional estimada pelas 
equipes de Atenção Básica. 85% 75% %

Análise e Considerações:

Com o fim do intercâmbio do Programa Mais Médicos, no fim de 2018, algumas unidades ficaram sem médicos, reduzindo
assim a cobertura. O Município apresenta expectativa de aumento com a contratação de novos médicos.
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INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 18: Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família. 80% 35% %

Análise e Considerações:
Este é um resultado parcial, pois a vigência para digitação dos dados das condicionalidades do bolsa família iniciou-se no mês 
de abril com encerramento em 30 de junho de 2019, ou seja, ainda estamos dentro do prazo para digitação dos dados. Vale 
ressaltar, também, que o sistema não está funcionando adequadamente, dificultando a inserção dos dados em tempo hábil.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 19: Cobertura Populacional estimada de 
saúde bucal na Atenção básica. 35% 36,45% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

Objetivo 1.2 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento política de atenção básica e da atenção 
especializada

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 1: Mortalidade prematura (de 30 a 69anos)
pelo conjunto das 4 principais DCNT. 300/100.000 93,02/100.000 /100.000

Análise e Considerações:

Por ser um indicador decrescente a meta foi alcançada. Porém é importante salientar que este indicador é de avaliação anual,
ou seja, a avaliação quadrimestral não contempla o período necessário para uma avaliação adequada.

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da “Rede Cegonha”, com 
ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de 
Mama e do Colo de Útero.
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INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 11: Razão de exames citopatológicos do 
colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente.

0,45 0,31 RAZÃO

Análise e Considerações:

Foram realizados 1.781 exames do colo do útero em mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos. As Secretarias Estaduais e
Municipais tem o prazo de 90 dias para apresentar a produção, portanto os dados não podem ser obtidos em tempo real
(SIA), ou seja, os dados extraídos em maio de 2019 não refletem os dados reais do primeiro quadrimestre.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 12: Razão de exames mamografia de 
rastreamento, realizadas em mulheres de 50 a 69 anos,
na população residente.

0,40 0,26 RAZÃO

Análise e Considerações:

Foram realizadas 731 solicitações de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. As Secretarias Estaduais e Municipais tem o
prazo de 90 dias para apresentar a produção, portanto os dados não podem ser obtidos em tempo real (SIA), ou seja, os
dados extraídos em maio de 2019 não refletem os dados reais do primeiro quadrimestre.

Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e 
resolutividade.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 8: Número de casos novos de sífilis 
congênita em menores de um ano de idade. 50 17 N. Absoluto

Análise e Considerações:

Por ser um indicador decrescente a meta foi alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO UNIDADE
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QUADRIMESTRE DE MEDIDA

INDICADOR 13: Proporção de parto normal no Sistema 
Único de Saúde e na Saúde Suplementar. 28% 43% %

Análise e Considerações:

Meta alcançada. Porém vale ressaltar que os dados são parciais, visto que a digitação do referido período ainda não foi 
encerrada (prazo de 60 dias).

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 15: Taxa de mortalidade infantil. 14/1000 11,95/1000 /1000

Análise e Considerações:

Considerando que é um indicador decrescente, o Município está dentro da meta pactuada. O índice considerado aceitável pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 10 mortes para cada mil nascimentos.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 16: Número de óbitos maternos em 
determinado período e local de residência. 02 0 N. Absoluto

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

Diretriz 4 - Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras 
drogas.

Objetivo 4.1 - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais 
pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 21: Ações de matriciamento sistemático, 
realizadas por CAPS, com equipes de Atenção Básica 100% 100% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.
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Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em 
saúde.

Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 2: Proporção de óbitos de mulheres em 
idade fértil (10 a 49 anos) investigados 100% 88,24% %

Análise e Considerações:
No 1º quadrimestre o Município teve 17 óbitos de mulheres em idade fértil. O prazo para encerramento das investigações são 
de 120 dias, contados a partir da data do óbito, portanto os resultados ainda serão alterados, visto que as investigações estão 
em andamento e dentro do prazo vigente.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 3: Proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida 98% 99,01% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 4: Proporção vacinas  selecionadas 
Calendário Nacional de  Vacinação p/ menores 2 anos. 100% 0% %

Análise e Considerações:
Atualmente o Município possui 10 unidades básicas de saúde operando com o SIPNI no modo desktop e 15 no modo SIPNI 
WEB. Os relatórios de transmissão com os arquivos do modo desktop são enviados até o 5º dia útil de cada mês, 
posteriormente o sistema processa os dados para contabilizar as coberturas vacinais. No momento é inviável a avaliação das 
coberturas vacinais, visto que o Ministério da Saúde ainda não processou os relatórios.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 5: Proporção casos doenças notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias 
após notificação.

80% 95% %
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Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 6: Proporção de cura dos casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das coortes. 90% 100% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada. 100% dos casos novos estão em tratamento, mas no coorte por quadrimestre não há prazo para cura, porque 
o tratamento é de 12 a 24 meses, ou seja, este indicador não é passível de avaliação quadrimestral, somente anual.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 9: Número de casos novos de AIDS em 
menores de 5 anos. 0 0 N. Absoluto

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 20: Percentual de municípios que realizam 
no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitárias 
consideradas necessárias a todos os municípios no ano. 100% 100% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA
INDICADOR 22: Número de ciclos que atingiram mínimo 
de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle 
vetorial. 

4 0 N. Absoluto

Análise e Considerações:

O Município possui 134.651 imóveis, destes 44.347 foram visitados, perfazendo um total de 32,93%, não atingindo o percentual
desejado de 80%. Essa meta não foi atingida devido a alguns fatores como: defasagem/insuficiência no número de Agente de
Endemias;  grande quantidade de imóveis  fechados no Município;  necessidade de remanejamento de alguns agentes para
compor a equipe do Monitoramento Inteligente – MI e para o atendimento do SINAN e PESMS.
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Objetivo 7.2 – Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das 
desigualdades sociais, com ênfase no Programa de aceleração do crescimento.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 23: Proporção de preenchimento do campo 
ocupação nas notificações de agravos relacionados ao 
trabalho.

100% 100% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 10: Proporção de análises realizadas em 
amostras de água p/ consumo humano quanto 
parâmetros coliformes tt. 

65% 23,71% %

Análise e Considerações:

Nos meses de janeiro e fevereiro, o laboratório do Vigiágua ficou desativado devido mudança de endereço da SRSCI, além 
disso os insumos para realização da turbidez estão em falta.

    5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerações Gerais:

Com foco na  melhoria  da qualidade de vida  da população estamos intensificamos as  atividades de

monitoramento das ações previstas no Plano Municipal de Saúde, buscando sempre uma sincronia entre

as ações planejadas e as efetivamente realizadas.

Por fim, informamos que o referido Relatório detalhado do 1º Quadrimestre de 2019 foi elaborado de

forma manual, uma vez que não há mais a possibilidade de se utilizar o formulário eletrônico (via web) no

sítio do SARGSUS para essa tarefa, bem como da impossibilidade de redigi-lo no modulo planejamento

no DigiSUS, como previsto, que também não ficou disponível para fins de produção em tempo hábil. 
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Anexo

                      78 - 83

Reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes

Reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes
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Reforma da UBS Aeroporto

Reforma da UBS Aeroporto
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Instalação de extintores na UBS Gílson Carone
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Instalação de lâmpada de emergência na UBS Zumbi
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