
Avaliação e Monitoramento do desenvolvimento 
das ações de serviços em saúde da Semus em 2018

Público alvo: Secretária Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Subsecretarias, Gerentes e 

Coordenadores dos programas de saúde desta SEMUS. [06/09/2018, as 14 horas]

Com base nos direcionamentos proposto pela PMS 2018-2021 do município de cachoeiro de 

Itapemirim – no que tange ao um “novo modelo de gestão”, com participação de Grupo de 

Trabalho intersetorial e do Controle  Social –, o qual tem por objetivo principal avaliar a 

evolução das metas programadas para cada ano foi rezalizado  no dia 06/09/2018, às 14h a 

reunião de avaliação monitoramento da PAS-2018, conforme descritivo acima.

Inicialmente apresentou-se os resultados (dados) coletados e consolidados pelo controle 

social (CMS) e pelas demais áreas finalísticas responsáveis pela execução das ações 

previstas no plano.

Por fim, todos os participantes puderam opniar, apresentando suas ponderações e 

contribuindo de forma sistemática e harmoniosa com a implementação do Plano Municipal de 

Saúde PMS 2018 – 2021, sobretudo no que tange às ações programadas para execução no 

ano de 2018. Conforme anexos abaixo:

Anexos:

I - Planilha da PAS-2018, atualizada;

II - Lista de presença.
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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE  - PAS 2018
 [Avaliação e Monitoramento]

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Diretriz 1

Objetivo 1.1

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Realizar 02 testes rápidos em gestantes cadastradas no Sistema Informação

Indicador: Percentual de testes rápidos realizado

Cálculo:

Fonte: E-SUS

Área Responsável: SAP

Meta: 100% das gestantes atendidas
Avaliação: 60% das gestantes atendidas.

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Garantir tratamento aos casos de sífilis em 100% das gestantes notificadas

Indicador: Percentual de casos de sífilis congênita em relação às gestantes notificadas 

Cálculo:

Fonte: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Área Responsável: SAP

Meta: 100% das gestantes atendidas
Avaliação: 0,49

Observações:

Aprimoramento do sistema de serviços em Rede de Atenção à Saúde composta por 
redes temáticas para garantir o atendimento oportuno do usuário e fortalecer a in-
tegralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de 
saúde do território.

Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando à qualificação das práticas e a 
gestão do cuidado, entendendo-a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de 
forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Intensificação de ações de combate à sífilis congênita e elaboração do protocolo 
municipal

( [Total gestantes cadastradas SISPRENATAL] * 2 ) / Total de testes realizados ) * 100

( Total de pacientes tratados / pacientes notificados )

Ressalta que esse indicador é inverso, ou seja quanto mais próximo de zero melhor é resul-
tado obtido.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS: Elaborar 50% protocolo municipal de combate à sífilis
Indicador: Percentual de protocolo elaborado
Cálculo:

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Área Responsável: SAP

Meta: 50% do protocolo elaborado
Avaliação: Utilizam o protocolo Nacional preconizado pelo MS – (Concluído).

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador:

Cálculo:

Fonte: TABWIN

Área Responsável: SAP

Meta: Atingir a razão de 0,47
Avaliação: Realizado – 0,21

Observações:

Objetivo especifico Intensificação das ações para a realização de mamografias de rastreamento

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador:

Cálculo:

Fonte: TABWIN

Área Responsável: SAP

Meta: Atingir a razão de 0,41
Avaliação: Realizado – 0,12

Observações:

Intensificação das ações para a realização de exames citopatológicos nas Unida-
des Básicas de Saúde

Atingir a razão de 0,47 exames citopatológicos em mulheres de 25 a 64 anos na população 
da mesma faixa etária (base 2016 = 0,46)
Razão de exames citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na popula-
ção da mesma faixa etária

( Soma da frequência do número de exames citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres na faixa etária 
de 25 a 64 anos, por município de residência e ano de atendimento / População feminina na faixa etária de 25 a 64 
anos, no mesmo local e ano ) / 3

O Estado não renovou o contrato com prestador de serviço, acarretando a suspensão por 45 
dias, contudo o serviço já foi retomado e a Atenção Primaria intensificará a realização dos 
exames com vista ao alcance da meta. 

Atingir a razão de 0,41 mamografias de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos na popu-
lação da mesma faixa etária (base 2016 = 0,40)

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos 
na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária

( Soma da frequência do número de mamografias (realizadas em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos 
por ano de atendimento / População feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, no mesmo local e ano ) / 2

O único prestador que temos no município esta com equipamento danificado, por isso não 
estamos realizando os exames; - Na primeira suspensão do serviço, foram 6 meses de inter-
rupção do serviço. 



Objetivo especifico Intensificações das ações para oferta do pré-natal para as gestantes

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Realizar 04  treinamentos anuais para qualificação das equipes da atenção básica

Indicador: Nº absoluto de treinamentos realizados
Cálculo:

Fonte: SAP / COORD. DE SAÚDE DA MULHER

Área Responsável: SAP

Meta: 4 treinamentos realizados

Avaliação:

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Garantir consultas em tempo oportuno a 100% das gestantes de alto risco 

Indicador: Percentual de gestantes atendidas

Cálculo:

Fonte: SISREG / E-SUS

Área Responsável: SAP

Meta: 100% das gestantes atendidas
Avaliação: 100%

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Implantar pré-natal do parceiro em 50% das unidades básicas de saúde
Indicador: Nº absoluto de unidades implantadas
Cálculo:

Fonte: SAP / COORD. DE SAÚDE DA MULHER

Área Responsável: SAP

Meta: Implantar pré-natal do parceiro em 50% das unidades básicas de saúde
Avaliação: 100% [33 unidades implantadas]

Observações:

Objetivo especifico Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Realizar 02 capacitações dos profissionais das unidades de saúde

Indicador: Índice de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 Anos

Cálculo:

Fonte: SAP / COORD. DE SAÚDE DA MULHER

Área Responsável: SAP

Meta: Realizar 02 capacitações dos profissionais das unidades de saúde
Avaliação:

Observações: Treinamentos agendados para o mês de outubro.

02 (dois) Treinamentos realizados; e 02 (dois) agendados para  os meses de Setembro 
e outubro

( Nº gestantes de alto risco / total de gestantes que realizaram consultas em tempo oportuno ) * 100



AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Índice de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 Anos

Cálculo:

Fonte: SAP / COORD. DE SAÚDE DA MULHER / PSE

Área Responsável: SAP

Meta:

Avaliação:

Observações: O tema será inserido no cronograma de execução do PSE.

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Aumentar a busca do SR para 25% 
Indicador: Percentual de baciloscopias realizadas pelo Laboratório do CMS
Cálculo:

Fonte: COORD. DE TB

Área Responsável: SAP

Meta: Aumentar a busca dos SR para 25%
Avaliação: 23,70%

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Criar grupo de trabalho intersetorial
Indicador: Nº de moradores de Rua identificados e monitorados
Cálculo:

Fonte: COORD. DE TB

Área Responsável: SAP

Meta: Criar grupo de trabalho intersetorial
Avaliação: Acompanhados 100%

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Percentual de unidades capacitadas
Cálculo:

Fonte: COORD. DE TB

Área Responsável: SAP

Meta: 50%

Avaliação:

Observações:

Promover conscientização de ações do planejamento familiar nas escolas das redes pública 
e privada

Promover conscientização de ações do planejamento familiar nas escolas das redes pública 
e privada

Intensificação para a detecção de casos novos de tuberculose através da busca 
ativa dos sintomáticos respiratório (SR)

( Nº de baciloscopias realizadas / população estimada SR (1% pop total) ) * 100

Realização de ações intersetoriais para enfrentamento da tuberculose em morado-
res de rua

Sensibilização da população por meio de ação educativa para Tuberculose e Han-
seníase

Intensificar as capacitações em 50% das unidades 

100% [ Realizado treinamento com todos os enfermeiros  das UBS - treinamento Único]



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Implantar as metas de matriciamento em 01 região de saúde
Indicador: Nº de regiões implantadas
Cálculo:

Fonte: COORD. DE SAÚDE MENTAL

Área Responsável: SAP

Meta: 01 (uma) região
Avaliação: implantado nas 5 regiões.

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Capacitar as equipes das UBS para cadastramento dos pacientes de Saúde Mental

Indicador: Percentual de pacientes monitorados
Cálculo:

Fonte: E-SUS

Área Responsável: SAP

Meta: 100%
Avaliação: 100% das equipes UBS capacitadas.

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Ampliar cobertura de HPV meninas 72,5%
Indicador: Percentual de cobertura de HPV meninas na faixa etária
Cálculo:

Fonte: SIPNI

Área Responsável: SAP

Meta: 72,5%
Avaliação: 57,26%

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Ampliar cobertura de HPV meninos de 29%
Indicador: Percentual de cobertura de HPV meninos na faixa etária
Cálculo:

Fonte: SIPNI

Área Responsável: SAP 

Meta: 29%
Avaliação: 48,27%

Observações:

Estruturação do Programa de Saúde Mental nas unidades de saúde através do ma-
triciamento em interface com NASF 1

( Total de equipes capacitadas / total de equipes ) * 100

Realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura 
vacinal

( Total de vacinados / total população na faixa etária – meninas ) * 100

- Percentual nacional e do Estado do Espírito Santo de cobertura vacina HPV é baixo;
- Baixa adesão, segundo especialistas, atribuem os baixos índices de vacinação relacionado 
aos pais, por terem medo dos possíveis efeitos colaterais da vacina e de culturalmente 
estimular a prática sexual precoce nas filhas;

( Total de vacinados / total população na faixa etária – meninos ) * 100



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador:

Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAP

Meta: 50%
Avaliação:

Observações:

Objetivo especifico Ampliação do número de equipe de saúde bucal em estratégia saúde da família

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Ampliar para 05 o número de ESB nas ESF 
Indicador: Número de ESB implantadas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAP

Meta: 5 (cinco)
Avaliação: 6 (seis) ESB implantadas.

Observações:

Objetivo 1.2

Objetivo especifico Fortalecimento da estrutura de atendimento do CAPS-ad

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Qualificar em 25% o número de profissionais para fortalecimento do atendimento do CAPSad

Indicador: Percentual de novos profissionais qualificados

Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 25%
Avaliação: 25% dos profissionais qualificados

Observações: Profissionais fizeram curso (CASMAD) / Teve  oficina com SESA.

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Elaborar e implantar 50% protocolo de acesso em fisioterapia
Indicador: Percentual do protocolo elaborado e implantado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 50%
Avaliação: 100% do protocolo implantado

Observações: Elaborado e apresentado para CMS, já implantado na unidade. 

Elaboração, implantação e implementação de protocolos de acesso aos serviços 
odontológicos no município nas estratégias Saúde da Família.

Elaborar e implantar  50% do protocolo municipal de acesso à atenção em saúde bucal na 
estratégia Saúde da Família
Percentual do protocolo municipal em saúde bucal na estratégia Saúde da Família implanta-
do

25% da meta programada - Em fase de elaboração.

Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria 
na organização do acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do 
território.

( Quantidade de novos profissionais habilitados / número total de profissionais existentes ) * 100

Elaboração, implantação e implementação do protocolo de acesso ao serviço es -
pecializado em fisioterapia



Objetivo 1.3

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Elaborar a programação até o final do primeiro quadrimestre de cada ano

Indicador: Programação elaborada e entregue ao setor de compras dentro do prazo

Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 100%
Avaliação: 100%

Observações: Já licitado 75% da REMUME e 25% será licitado em setembro de 2018.

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Elaborar e publicar portaria do fluxo da assistência farmacêutica
Indicador: Portaria Publicada
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: Elaborar e publicar portaria do fluxo da assistência farmacêutica
Avaliação: 50%

Observações: Portaria elaborada, aguardando publicação.

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: POP elaborado e implantado para cada tipo de processo de trabalho
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta:

Avaliação: 100%  concluído 

Observações:

Objetivo especifico Readequação do processo de regionalização da Assistência Farmacêutica

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Reprogramar o processo de implantação das farmácias descentralizadas em 01 microrregião

Indicador: Número de microrregiões contempladas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 01 microrregião
Avaliação: 100%  concluído 

Observações: foi reaberta 1 farmácia por cada micro região

Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade, huma-
nização no atendimento, mediante uso racional e atenção integral à saúde.

Elaboração da programação anual de aquisições de medicamentos da REMUME da 
assistência farmacêutica

Elaboração do instrumento de padronização do fluxo e procedimento da Assistên-
cia Farmacêutica por meio de Portaria

Elaboração, implantação e implementação do Procedimento Operacional Padrão 
(POP) da Assistência Farmacêutica

Elaborar e implementar POP's para todos os processos de trabalho realizados na rede de 
assistência farmacêutica

Elaborar e implementar POP's para todos os processos de trabalho realizados na rede de 
assistência farmacêutica

Elaboração e treinamento do POP já concluídos, esta na fase de monitoramento/ supervisão. 



Objetivo 1.4

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Elaborar e implantar 50% do protocolo de classificação de risco          
Indicador: Protocolo elaborado e implantado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 50% do protocolo elaborado
Avaliação: 50% - concluído 

Observações: protocolo esta elaborado, esta em analise do COREN, para posterior implantação.

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Capacitar 50% dos profissionais enfermeiros da urgência
Indicador: Percentual de enfermeiros capacitados

Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 50% dos profissionais enfermeiros da urgência capacitados
Avaliação: 50% - concluído 

Observações: Já ocorreram reuniões para conhecimento do POP. 

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Implementar 27% do serviço em 2018
Indicador: Numero de paciente atendido.
Cálculo:

Fonte: FMS / GETRA

Área Responsável: SAVS

Meta: 27%

Avaliação:

Observações:

Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades de Pronto 
Atendimento, os pontos de atenção e os processos operacionais da rede.

Implantação e implementação da Classificação de Risco e os protocolos de aten -
dimento nas Unidades de Pronto Atendimento

( Total de enfermeiros capacitados / total de enfermeiros das unidades de pronto atendimento ) * 100

Aquisição de  03 (três) veículos Ambulância  Tipo A – Simples remoção  tipo Fur -
gão de transporte sanitário 

O processo esta sendo reelaborado com implementação de mais 7 (sete) novos veícu-
los com recursos de programas de investimento do governo municipal.



Diretriz 2

Objetivo 2.1

Objetivo especifico Fortalecimento do Comitê de Investigação da Sífilis Congênita

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Aplicar cronograma de reuniões mensais do Comitê com registro de ata 
Indicador: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano 

Cálculo:

Fonte: COMITÊ DE SIFÍLIS

Área Responsável: SAVS / SAP

Meta: Aplicar cronograma de reuniões mensais do Comitê com registro em ata. 

Avaliação:

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Construir o Plano de Ação Municipal para enfrentamento da Sífilis Congênita  

Indicador: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano 

Cálculo:

Fonte: COMITÊ DE SIFÍLIS

Área Responsável: SAVS / SAP

Meta: Plano de Ação Municipal construído
Avaliação: Em construção, sendo utilizado o plano estadual como referência.

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Parcerias firmadas
Cálculo:

Fonte: COMITÊ DE SIFÍLIS

Área Responsável: SAVS / SAP

Meta:

Avaliação: Parceria com o CRIAS;  Faculdade Multivix; Casas noturnas; e SEME. 

Observações:

Redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das 
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças 
crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças 
transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a partir da identificação e análise dos fato-
res geradores de ameaças a vida nas comunidades, bem como da vigilância e controle de doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, e a regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS.

( Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnósti-
co e local de residência )

Cronograma de reuniões mensais implantado com registro em ata. [SAP] - 100% reali-
zado. [SAVS] 

( Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnósti-
co e local de residência )

Realização de parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e edu-
cativas sobre sífilis congênita

Promover parcerias visando atingir grupos específicos com foco em intensificar as ações pre-
ventivas e educativas sobre sífilis congênita

Promover parcerias visando atingir grupos específicos com foco em intensificar as ações pre-
ventivas e educativas sobre sífilis congênita



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Capacitar por meio de curso 100% do quadro ativo de Agente de Endemias

Indicador: Percentual de ACE's capacitados
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 100% dos agentes de endemias capacitados
Avaliação:

Observações: Aguardando definição de data pela SESA (outubro).

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Percentual de equipes da APS capacitados
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 25% das equipes da APS
Avaliação: Realizado em 32% das equipes.

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Parcerias firmadas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta:

Avaliação: Em fase de construção – reunião feita em 13/07 com grupo de trabalho (Seme e Semus)

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Parceria firmada
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta:

Avaliação: Falta enviar o termo de cooperação com trabalho voluntário.

Observações:

Estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de possível epi -
demia por dengue, zika ou chikungunya

Qualificação das equipes da APS para atendimento do paciente em saúde do traba-
lhador através do acompanhamento, apoio matricial e monitoramento, aprimoran-
do o fluxo e a interlocução entre a APS e o CEREST-CI.

Capacitar 25% das equipes da APS para atendimento do paciente em saúde do trabalhador 
através do acompanhamento, apoio matricial e monitoramento, aprimorando o fluxo e a inter-
locução entre a APS e o CEREST-CI.

( Total de equipes da APS treinados / total equipes da APS cadastrados ) * 100

Intensificar ações preventivas relacionadas à Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição

Construir o Plano para Educação Preventiva relacionada à alimentação e  nutrição com par-
ceria da Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Saúde.

Construir o Plano para Educação Preventiva relacionada à alimentação e nutrição com par-
ceria da Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Saúde.

Implementação e monitoramento dos programa Vigidesastre, conforme normativas 
vigentes

Estabelecer parceria com a Defesa Civil Municipal e definir fluxo das ações a serem desem-
penhadas

Estabelecer parceria com a Defesa Civil Municipal para construir o fluxo das ações a serem 
desempenhadas



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Número de check-list elaborados
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta:

Avaliação: Check list elaborado. [Concluído]

Observações:

Objetivo especifico Estruturação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS)

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Grupo de trabalho criado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta:

Avaliação: Em fase de atualização da portaria do grupo do GTI.

Observações:

Objetivo especifico Estruturar e qualificar a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Instruir os profissionais da Vigilância em Zoonoses conforme as normativas do MS

Indicador: Percentual de profissionais capacitados
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 100%
Avaliação: 80% realizado 

Observações: – falta capacitar os médicos veterinários.

Objetivo especifico Implantação do serviço de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) no município

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Implantar um serviço na rede municipal
Indicador: Serviço Implantado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: 01 Serviço Implantado
Avaliação: 100% do serviço implantado

Observações:

Elaboração de instrumento de verificação (check-list) para os seguimentos sujei -
tos a inspeção sanitária

Formular o instrumento de verificação (check-list) para os seguimentos sujeitos a inspeção 
sanitária. 

Formular o instrumento de verificação (check-list) para os seguimentos sujeitos a inspeção 
sanitária.

Compor o grupo de trabalho multiprofissional com foco na elaboração e implantação de um 
cronograma de ações do PESMS e PSE

Compor o grupo de trabalho multiprofissional com foco na elaboração e implantação de um 
cronograma de ações do PESMS e PSE

( Total de profissionais treinados / total de profissionais da UVZ ) * 100



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Parcerias firmadas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS / CEREST

Meta:

Avaliação: Plano em fase de construção – apoio do Cerest Estadual.

Observações:

Diretriz 3

Objetivo 3.1

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Protocolo implantado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAP

Meta: 50%
Avaliação: Em fase de elaboração – 30% concluído.

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Número de protocolos elaborados
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta:

Avaliação:

Observações: protocolo esta em analise / discussão

Implantação de projetos intersetoriais relacionados a morbimortalidade por causas 
externas com foco em acidentes motociclísticos

Construir plano de enfrentamento para a morbimortalidade por meio de causas externas com 
foco em acidentes motociclísticos em parcerias com as secretarias afins para o município de 
Cachoeiro de Itapemirim

Construir plano de enfrentamento para a morbimortalidade por meio de causas externas com 
foco em acidentes motociclísticos em parcerias com as secretarias afins para o município de 
Cachoeiro de Itapemirim

Fortalecimento da gestão estratégica dos processos organizacionais e inovação 
com foco em resultados para o usuário, sustentados nos princípios da administra-
ção pública.

Utilizar mecanismos de gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados para 
resultados, visando potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos 
recursos disponíveis.

Elaboração do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames e cirurgias, 
conforme normativas vigentes

Elaborar 50% do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames e cirurgias, con-
forme normativas vigentes

Elaboração de protocolos para qualificar o atendimento administrativo dos servi -
ços, materiais e medicamentos fora da relação municipal 

Elaborar 01 protocolo, de Medicamentos para atendimento administrativo dos serviços e me-
dicamentos fora da relação municipal

Elaborar 01 protocolo de medicamentos para atendimento administrativo dos serviços e me-
dicamentos fora da relação municipal .



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Fórum realizado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SEMUS / JURÍDICO

Meta: Criar 01 fórum permanente. 
Avaliação: 30% do fórum realizado

Observações: Falta definir quem serão os palestrantes, o local, e o dia de realização. 

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Percentual de execução do cronograma

Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SFMS

Meta: Instrução normativa implementada

Avaliação:

Observações:

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Nº de grupo de trabalho criado
Cálculo:

Fonte: SFMS

Área Responsável:

Meta: Grupo de trabalho criado
Avaliação:

Observações: Esta aguardando docs único para padronização dos itens de consumo. 

Objetivo 3.2

Objetivo especifico Instalação  da CAF/GEFAR em local adequado legislação sanitária vigente.

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Instalar da CAF/GEFAR em local adequado legislação sanitária vigente
Indicador: CAF instalado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: SAVS

Meta: instalação da CAF/GEFAR em local adequado legislação sanitária vigente.

Avaliação: Imóvel selecionado, aguardando documento do proprietário (SP).  

Observações:

Criação de fórum permanente de discussão entre a Secretaria Municipal de Saúde, 
Procuradoria Geral Município, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judi-
ciário, OAB e demais atores sobre as demandas judiciais

Criar 01 fórum permanente de discussão entre a Secretaria Municipal de Saúde, Procurado-
ria Geral Município, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, OAB e demais 
atores sobre as demandas judiciais no segundo semestre do decorrente ano

Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de cronograma de 
cada processo

Implementar a Instrução Normativa de Compras e Licitações do Município de Cachoeiro na 
SEMUS

( Nº processo compra andamento com cronograma / nº total processos de compra em andamento ) * 100

Instrução normativa implementada e publicada. Não há uma IN específica para Semus, 
ela é única para toda a prefeitura.

Criação de grupo de trabalho interdisciplinar para padronização dos itens de con-
sumo

Formar Grupo de trabalho para padronização dos itens de consumo e estabelecimento de 
cronograma de ações por meio de Portaria.

Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura física e tecnológica com foco no 
acesso qualificado e humanizado.



Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Implantar o Plano de Manutenção de infraestrutura das unidades de saúde

Indicador: Número de unidades mantidas
Cálculo:

Fonte: SEMUS / PROJETOS

Área Responsável: SAF (SE)

Meta: Implantar o Plano de Manutenção de infraestrutura das unidades de saúde

Avaliação: Em fase de construção, conclusão prevista para dezembro/2018. 

Observações:

Objetivo especifico Reforma de Pronto Atendimento

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Concluir reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes
Indicador: Percentual de unidade reformada
Cálculo:

Fonte: SISMOB

Área Responsável: SAF (SE)

Meta: Concluir reforma do PPG
Avaliação: 50%  concluído. 

Observações:

Objetivo especifico Aparelhamento e reaparelhamento de unidades de saúde

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Aparelhar/reaparelhar 11 unidades de saúde
Indicador: Nº absoluto de unidades aparelhadas/reaparelhadas
Cálculo:

Fonte: SFMS 

Área Responsável: Subsecretarias/SFMS

Meta: 11 unidades reaparelhada
Avaliação: O processo esta na fase de empenho.

Observações:

Objetivo especifico Aquisição de  04 (quatro) Veículos de Passeio para Transporte de Equipes

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Implementar 19% do serviço em 2018
Indicador: Número de setores atendido
Cálculo:

Fonte: SFMS

Área Responsável: SAF

Meta: 19%
Avaliação: Concluído.

Observações:

Manutenção da infraestrutura das unidades de saúde, em conformidade com o 
Plano de Manutenção das Unidades de Serviço



Objetivo 3.3

Objetivo especifico Organização dos Conselhos Locais nas unidades de saúde

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Instalar Conselhos Locais em 25% das unidades de saúde
Indicador: Percentual de unidades com Conselhos Locais instalados
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: Conselho Municipal de Saúde

Meta: 25% de unidades de saúde com Conselho instalado
Avaliação: 50% instalado

Observações:

Objetivo especifico Elaboração do programa de formação permanente para os Conselheiros

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Programar 02 formações por ano para os Conselheiros, inclusive os Conselhos Locais

Indicador: Número de formações realizadas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: Conselho Municipal de Saúde

Meta: 2 formações realizadas
Avaliação: 50%

Observações: 01 formação realizada para conselheiros de saúde

Objetivo especifico Realização das Conferências Temáticas, conforme normativas vigentes

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Realização das Conferências Temáticas, conforme normativas vigentes
Indicador: Conferências temáticas realizadas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: Conselho Municipal de Saúde / SEMUS

Meta: Conferências temáticas realizadas
Avaliação: Pré conferência programada para dezembro.

Observações:

Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, 
através do aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social no SUS.



Diretriz 4

Objetivo 4.1

Objetivo especifico

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Política Educação Permanente Municipal implantada
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: Comissão Educação Permanente

Meta: Elaborar PEPM
Avaliação: Concluído.

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS: Elaborar anualmente o Levantamento de Necessidades de Treinamentos (LNT)

Indicador: LNT elaborado
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: Comissão Educação Permanente

Meta: Elaborar LNT
Avaliação: Concluído.

Observações:

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

Indicador: Instituições de ensino com parcerias formalizadas
Cálculo:

Fonte:

Área Responsável: Comissão Educação Permanente

Meta: Realizar 02 (duas) parcerias.
Avaliação: Realizado parcerias com SESA, Multivix e São Camilo [Concluído].

Observações:

Promoção da formação e desenvolvimento dos trabalhadores da Secretaria Munici-
pal de Saúde, em consonância com os princípios e diretrizes das políticas nacio-
nais de educação permanente e de humanização.

Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valori -
zar os profissionais da saúde.

Implementação da educação permanente em saúde que contemple todos os servi -
ços da SEMUS, visando melhoria da qualidade do atendimento aos usuários.

Elaborar a Política de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro 
de Itapemirim

Realizar parcerias com 02 (duas) instituições de ensino e SESA para apoiar as capacitações 
dos colaboradores.
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