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PRIMEIRA PARTE
Introdução
Excepcionalmente em 2018, o Relatório está sendo elaborado em meio físico, conforme Nota técnica nº
2/2019 – CGAIG/DAI/SE/MS – Orientações sobre a elaboração do Relatório Anual de Gestão 2018 e envio
para o respectivo Conselho de Saúde
O Relatório foi feito em duas Partes, como podemos ver abaixo:
Primeira parte:
A estrutura de apresentação está distribuída em três grupos: Atenção Primária, Assistência em Saúde e
Vigilância em Saúde e Administração da Saúde (operacional), com intuito de demonstrar os serviços
municipais e as ações desenvolvidas no ano de 2018.
Destacamos ainda, o monitoramento da PAS, sendo que o relatório de monitoramento também está sendo
anexado a este relatório de Gestão.
Segunda Parte:
Traz as informações referentes a Nota Técnica nº 2/2019.

Análise Situacional
A Secretaria Municipal de Saúde, em 2018, possui 46 estabelecimentos de saúde sob sua gestão,
conforme dados disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Deste total, 31
estabelecimentos de saúde estão classificados como Centro de Saúde/Unidade Básica.
Conta ainda com um laboratório para realização de exames laboratoriais, uma unidade móvel, Farmácia
Central, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD), Unidade de Pronto Atendimento de Urgência (UPA),
Centro Especializado para atendimento em reabilitação física (CEMURF), Centro Especializado em Saúde
do Trabalhador (CEREST), um Centro de Referência em Infectologia, uma Policlínica, além do serviço de
Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) em endereço complementar a Policlínica Municipal.
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A SEMUS também conta com serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância
Ambiental, além de serviço de regulação para consultas e exames, serviço próprio de Controle, Avaliação
e Auditoria. O Município integra o Consórcio CIMPOLOSUL, ofertando exames especializados e consultas
médicas de forma complementar a rede própria de Saúde.
A Secretaria vem cumprindo a legislação específica, elaborando anualmente a Programação de Saúde,
tendo realizado duas reuniões de Monitoramento da PAS 2018. Foram feitos ainda os Relatórios
Quadrimestrais (RDQA), com apresentação na Câmara Municipal e aprovação pelo Conselho Municipal de
Saúde. Os instrumentos de Gestão estão disponíveis no site da PMCI, na página destinada a Secretaria
Municipal de Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, está dando sequência aos trabalhos
iniciados em 2017 e vem intensificando os esforços no sentido de capacitar os profissionais das áreas
finalísticas, que são os responsáveis diretos pelo desenvolvimento das ações e serviços de saúde
municipal, priorizando sempre pelo nosso objetivo maior, ou seja, ofertar um atendimento de excelência e
qualidade aos nossos munícipes; bem como aos técnicos incumbidos em alimentar os sistemas de
informação conectados às estas atividades, a fim de se obter informações mais apuradas, fidedignas à
realidade dos serviços prestados por este Município. Foram realizadas ações em vários seguimentos
funcionais desta SEMUS, dos quais importa destacar as ações em serviços de saúde na atenção básica e
na atenção especializada (reformas, construções, campanhas, distribuição de medicamentos).

Atenção Primária de Saúde
A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos usuários nos
sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de
doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de
atendimento superiores em complexidade. A atenção básica funciona, portanto, como um filtro capaz de
organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos.
No Brasil, há diversos programas governamentais relacionados à atenção básica, sendo um deles a
Estratégia de Saúde da Família (ESF), que leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das
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Unidades Básicas de Saúde (UBS), por exemplo: Consultas, exames, vacinas, [...] e outros procedimentos
são disponibilizados aos usuários nas UBS.
A atenção básica também envolve outras iniciativas, como: [...]o Programa Brasil Sorridente, de saúde
bucal; o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que busca alternativas para melhorar as
condições de saúde de suas comunidades etc”. (site: https://pensesus.fiocruz.br/atencao-basica,
disponível em 13/03/2018).

Unidades e Serviços de Saúde
(Atenção Primária)
Unidades Básicas de Saúde
O Município conta com 28 unidades básicas de saúde, distribuídas nos bairros e distritos, que ofertam
atendimento médico, de enfermagem, odontologia, além de consultas com outros profissionais de saúde,
realiza também procedimentos e exames complementares. As unidades fazem parte do programa saúde
da família, e além das equipes de ESF contam também com agentes comunitários de saúde.
Além das unidades básicas, possui duas unidades do Núcleo Ampliado de Atenção a Saúde da Família
(NASF), localizados nos bairros Vilage da Luz e Jardim Itapemirim.

Cobertura do Programa de Agentes Comunitários e Programa Saúde da Família
“Equipe de Saúde da Família [...] é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da
Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de
expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de
trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e
coletividades, além de propiciar uma importante relação custo efetividade.
[…] É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas UBS como uma
possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da
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Estratégia de Saúde da Família ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras
maneiras de organização da Atenção Básica”. (Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017).
Atualmente estamos com uma cobertura de ESF em 76,61% (Fonte: e-Gestor/dezembro 2018), em
relação aos Agentes comunitários, o Município de Cachoeiro tem 275 ACS com cobertura de 74,71%
(Fonte: e-Gestor/dezembro 2018).
Durante o ano de 2018 foram realizadas 355.825 visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde e
2.350 atividades coletivas, também realizadas pelos ACS.(Fonte: e-SUS/dezembro 2018)

Consultas médicas e de Enfermagem
A Atenção Primária oferta consultas médicas preconizadas nos Programas de saúde do Ministério da
Saúde (saúde da mulher, do homem, da criança, do idoso e saúde mental). Estas consultas são realizadas
pelos médicos de saúde da família, Enfermeiros, além de consultas com outros profissionais de nível
superior. Foram realizadas no ano de 2018 142.412 consultas médicas, 76.421 consultas de enfermagem
e 1.246 consultas de outros profissionais de nível superior.
Foram realizadas ainda, 10.239 consultas de pré natal, pelos médicos e enfermeiros.

Procedimentos da atenção básica
As UBS realizam procedimentos de nebulização, retirada de pontos, curativo, aferição de pressão, troca
de sondas e avaliação antropométrica, administração de medicamentos, entre outros.
Foram realizadas em 2018, um total de 15.308 administrações de medicamento, 12.265
procedimentos/pequenas cirurgias (curativo, drenagem de abcesso…), 216.958 aferições de pressão
arterial e 33.874 curativos.
São realizados testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Em 2018 foram realizados
6.208 testes.
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Imunização
O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de
vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário
Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos,
idosos, gestantes [...]. Ao todo, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção
inicia

nos

recém-nascidos,

podendo

se

estender

por

toda

a

vida.

(disponível

em:

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/sobre-o-programa, 13/03/2018).
A cobertura vacinal registrada foi a seguinte:
• BCG- 124,34%
• MnC < 1 ano: 101,09%
• Pentavalente <1 ano: 97,89%
• Pneumocócica < 1 ano: 100,53%
• Poliomielite < 1 ano: 98,94%
• Rotavírus <1 ano: 100,53%
• Tríplice Viral- D1- 1 ano: 98,19%
Foram aplicadas 159.457 doses de vacina do calendário básico nacional de vacinação e campanhas
nacionais, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Programa de Hipertensão e Diabetes
O Programa de Hipertensão e Diabetes “destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores
de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde –
SUS, permitindo gerar informação para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma
regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados”. (fonte: http://datasus.saude.gov.br/sistemas-eaplicativos/epidemiologicos/hiperdia, disponível em 13/03/2018).
Em 2018 foram cadastrados no sistema e-SUS 51.379 pacientes hipertensos e 15.812 pacientes
diabéticos. A SEMUS, através do atendimento nas unidades básicas realiza o controle de pressão arterial,
glicemia, avaliação nutricional, atividade física, educação permanente, consultas de enfermagem e
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consultas médicas

com intuito de promover o acompanhamento adequado, evitando possíveis

complicações, além de fornecer medicamentos, aparelho de glicemia, fitas para glicemia que auxiliam no
controle domiciliar da diabetes.

Programa de Tuberculose e Hanseníase
“A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora
possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou
bacilo de Koch.
No Brasil, a doença é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A epidemia do
HIV e a presença de bacilos resistentes tornam o cenário ainda mais complexo”. (disponível em:
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/tuberculose, em 13/03/2018).
“A hanseníase, conhecida antigamente como Lepra, é uma doença crônica, transmissível, de notificação
compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente etiológico o
Micobacterium leprae, bacilo que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, e atinge
principalmente a pele e os nervos periféricos, com capacidade de ocasionar lesões neurais, conferindo à
doença um alto poder incapacitante, principal responsável pelo estigma e discriminação às pessoas
acometidas pela doença.
A infecção por hanseníase pode acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é
necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo que apenas uma pequena parcela da
população

infectada

realmente

adoece.”

(disponível

em:

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/hanseniase, acessado em 13/03/2018).
Vinculado a atenção primária, o atendimento é prestado na Policlínica Municipal, que oferta
acompanhamento e tratamento aos pacientes.
A Coordenação de Tuberculose/hanseníase realiza treinamento com as equipes da atenção básica, para
capacitar os profissionais e ajudar a identificar e prevenir os possíveis casos identificados na área de
abrangência de cada ACS.
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Além disso, são realizadas busca ativa pelos agentes comunitários, e feitas doses supervisionadas de
medicamentos nas unidades de saúde.
Relação dos casos notificados/acompanhados e avaliados em 2018:
•

110 casos notificados de Tuberculose (tratamento no mínimo 6 meses);

•

Avaliado 232 dos contatos de Tuberculose;

•

Realizado 93 testes rápido de HIV para casos de Tuberculose para averiguação de coinfecção TB
- HIV

•

Avaliados 358 pacientes com suspeita de Tuberculose com consulta médica e de enfermagem.

•

Aplicação e leitura de 321 Testes Tuberculínicos

•

Acompanhamento de 77 pacientes em tratamento da Infecção Latente da Tuberculose (profilaxia)

•

Tratamento e acolhimento de 4 pacientes com tuberculose moradores de Rua.

•

Notificados 13 casos de hanseníase;

•

Avaliados 20 contatos de hanseníase.

•

43 pacientes Acompanhados com reações Hansenianas

Odontologia
O município conta com 20 Unidades Básicas de Saúde com atendimento odontológico e 02 Centro de
Especialidades Odontológicas.
De acordo com a Politica Nacional de Saúde Bucal, a Odontologia está inserida na Atenção Básica de
Saúde, e hoje o Município oferece à população os serviços de Dentística, Exodontias, Tartarotomias,
Selantes, Profilaxia, Radiografias, Aplicação de Flúor entre outros, além da Prevenção que é feita nas
Escolas. Em 2018 foram realizados 132.824 atendimentos.

Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratório de Prótese Dentária
Os 2 CEO do Município são referências das Unidades Básicas de Saúde, para os Serviços Odontológicos
Especializados como: Endodontia, Cirurgia Oral Menor, Periodontia Especializada, Diagnóstico de Câncer
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Bucal, Prótese Total e Atendimento à Pacientes Especiais, onde os pacientes estando em Tratamento
Odontológico e quando necessitarem de atendimento especializado vão para os CEO.
Total: 24.069 procedimentos.
Total: 292 Próteses Totais

Saúde Mental
A portaria nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,álcool e outras
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Politica Nacional de Saúde mental visa consolidar o cuidado psiquiátrico na esfera da atenção básica,
considerando que as práticas de saúde estão cada vez mais focadas no eixo territorial. (fonte:
http://www6.ensp. fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/inclusão.pdf).
A coordenação de Saúde mental realiza diversas intervenções voltadas para pacientes com sofrimentos
psicológicos. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2018, foram monitorados 39.602 pacientes, entre
os quais, pacientes portadores de transtornos mentais (36.521), usuários de álcool (574), outras drogas
(305) e tabagistas (2.205), pois a citada lei prevê a esses pacientes a atenção no âmbito da atenção
básica.
As ações realizadas têm foco na lógica do matriciamento, com o apoio de uma equipe especializada em
saúde mental às equipes de atenção básica. Podemos destacar como ações principais, as visitas
domiciliares em conjunto, discussão de casos, e eventos realizados nas unidades. Ao longo de 2018,
foram realizadas 65 visitas domiciliares, em todas as regiões e no interior, palestras educativas nas
unidades, com os temas principais: depressão, saúde mental na terceira idade e infantojuvenil, violência
psicológica, depressão, automutilação e suicídio. Foram capacitados 100% dos profissionais da Atenção
Básica que prestam atendimentos a população.
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Programa Saúde na Escola
Nossos serviços e esforços também se complementam através do Programa Saúde na Escola (PSE), do
Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº
6.286, fruto do esforço do governo federal em construir políticas intersetoriais para a melhoria da
qualidade de vida da população brasileira. As políticas de Saúde e Educação voltadas às crianças, aos
adolescentes, aos jovens e aos adultos da educação pública estão unindo-se para promover o
desenvolvimento pleno deste público. No decorrer do ano de 2018, aproximadamente 17.000 alunos foram
contemplados com ações de prevenção fundamentadas em 12 eixos, são eles: ações de combate ao
mosquito Aedes aegypti, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção das
violências e dos acidentes, identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em
eliminação, promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor, verificação da situação
vacinal, direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS, Promoção das práticas Corporais, da
Atividade Física e do lazer nas escolas, Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos,
Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e prevenção da obesidade
infantil, Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração,
Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração e outros
assuntos que se fizerem necessários.
Total de 49 escolas pactuadas, 100% de atendimento.
Total de educandos contemplados: 17.000 alunos.

Programa Saúde do Homem
O Programa Municipal de Saúde do Homem visa atender às especificidades do homem negro, rural,
privado de liberdade, LGBT entre outros, buscando desenvolver espaços de apoio temático e educação
permanente junto às equipes de saúde, fomentando a implementação da saúde do homem em todo o
município.
Desenvolvendo ações de: Promoção a acessibilidade e o acolhimento, Trabalhar o tema Saúde Sexual e
Saúde Reprodutiva, Sensibilizar a equipe sobre a importância da Paternidade e Cuidado, estimulando o
fortalecimento de vínculos saudáveis entre crianças, homens e suas (seus) parceiras(os), Fortalecer a
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assistência básica no cuidado à saúde dos homens, no que diz respeito as Doenças prevalentes na
população masculina, facilitando o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos
fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde, Desenvolver ações que chamem atenção para a
Prevenção de Violências e Acidentes graves entre a população masculina e as violências (em especial a
violência urbana) e acidentes, sensibilizando a população em geral e os profissionais de saúde sobre o
tema.

Programa Municipal de Saúde do Idoso
Visa o atendimento ao idoso nas Unidades Básicas de Saúde sensibilizando todos os profissionais da
Rede de Atenção Primária à Saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família e qualificando as
ações cotidianas das equipes que atuam na rede básica, o que certamente repercutirá de modo decisivo e
positivo em todos os níveis de organização do sistema Municipal de Saúde.

Programa Saúde da Mulher
O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo promover a assistência integral à saúde da mulher, com
vistas à redução da morbimortalidade deste grupo populacional.
As ações estão voltadas para as linhas do cuidado que compreendem cinco eixos prioritários:
planejamento da vida sexual reprodutiva; pré-natal; parto e puerpério; prevenção e detecção precoce do
câncer do colo uterino, câncer de mama e violência sexual.
Garantir a atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna
e neonatal. A relevância do câncer de colo de útero e de mama, caracterizados pelos elevados índices de
incidência e mortalidade, justificam o direcionamento das ações de rastreamento e diagnóstico precoce
através da coleta de exame citopatológico, do exame clínico da mama e da mamografia, com referência
para o tratamento e o segmento dos resultados alterados.
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Puericultura
O Programa de Puericultura objetiva acompanhar o crescimento e desenvolvimento de um indivíduo, sua
cobertura vacinal, estimular a prática do aleitamento materno, orientar a implantação da alimentação
complementar e prevenir as desordens que mais afetam as crianças durante os primeiros dezoito meses
de vida.

Preventivos
Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença
bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Pode ser realizados nas unidades de saúde.
Importância do exame preventivo, pois sua realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo
e reduza a mortalidade por câncer do colo do útero. O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode,
no máximo, causar um pequeno desconforto que diminui se a mulher conseguir relaxar e se o exame for
realizado com boa técnica e de forma delicada.

Programa Saúde da Criança e Adolescente
O Programa saúde da criança e adolescente tem por objetivo promover qualidade de vida de crianças e
adolescentes, prestando atenção integral a sua saúde. Para tanto é fundamental a atuação em períodos
distintos, como nos primeiros meses e anos de vida da criança e na adolescência.
Atender as necessidades em saúde dos adolescentes, com impactos positivos na sua vida, através de
estratégias que contribuam para a modificação do quadro de vulnerabilidade a doenças e agravos, tornase relevante estimular o desenvolvimento de ações de atenção primária e organização da rede de saúde
através de linhas de cuidados.

Programa de Tabagismo
O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos
produtos à base de tabaco. No mercado nacional e internacional há uma variedade de produtos derivados
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de tabaco que podem ser usados de várias formas: fumado/inalado, aspirado, mascado, absorvido pela
mucosa oral. Todos contém nicotina, causam dependência e aumentam o risco de contrair doenças
crônicas não transmissíveis. É responsável pelos seguintes cânceres: leucemia mieloide aguda; câncer
de bexiga; câncer de pâncreas; câncer de fígado; câncer do colo do útero; câncer de esôfago; câncer nos
rins; câncer de laringe (cordas vocais); câncer de pulmão; câncer na cavidade oral (boca); câncer de
faringe (pescoço); câncer de estômago. (disponível: https://www.inca.gov.br/tabagismo).
O tratamento ao fumante é ofertado nas Unidades Básicas de Saúde, por meio de uma equipe
multidisciplinar. O paciente que procura a unidade de saúde participa das sessões em grupo e
dependendo do grau de dependência é disponibilizada a medicação (adesivos, gomas, pastilhas e
bupropiona).
Durante o ano de 2018 foram monitorados 274 pacientes em tratamento ao tabagismo. (Fonte: e-SUS)

Educação Permanente
Segue abaixo a relação dos Treinamentos/Capacitações durante o ano de 2018.
Janeiro
• Apresentação do Programa Saúde na Escola
• Atualização sobre Cronograma de Imunização 2018
• Capacitação sobre os POP's 01,02,04 e 11
Total de Ações: 03
Março
• Planificação da Atenção Primária
• Tuberculose
• Fluxograma da Saúde Mental
• Capacitação da transferência dos agendamentos do Centro de Saúde para a Regulação (SISREG)
• Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde - PGRSS
• Ciclo de Capacitações Telessaúde
• Capacitação: Agendamento Online
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• Capacitação: Guia da Atenção Primária
Total de ações: 08
Abril
• 2ª Oficina Dimensionamento de Trabalhadores da Saúde
• Reunião preparatória para Campanha de Vacinação
• Reunião do Grupo Condutor Planificação
• 2ª Oficina Planificação da Atenção Primária
Total de Ações:04
Maio
• Reunião Extraordinária para Enfermeiros
• Reunião Comitê de Sífilis
• 3ª Oficina Planificação da Atenção Primária
• Reunião com a Comissão da Educação Permanente em Saúde
Total de Ações: 04
Junho
• Capacitação em Patologia Bucal
• Capacitação de Matriciamento em Saúde Mental
• Reunião com Residencia Médica – SANTA CASA
• Reunião Com Equipe NASF
Total de Ações: 04
Julho
• Reunião com a Comissão de Educação Permanente em Saúde
• Treinamento do SISREG
Total de Ações: 02
Agosto
• Oficina Sobre a Identidade do CAPS AD
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• Ação de Rastreamento de Casos de Sífilis
• 5ª Oficina Planificação da Atenção Primária
• Primeira Oficina de Combate de Tuberculose para Agentes de Saúde
• Treinamento sobre Tracoma para os Enfermeiros da UBS
• Treinamento sobre o Programa Promotoras da Paz para os ACS
• Treinamento sobre Guia da Saúde do Homem para os ACS
Total de Ações: 07
Setembro
• Oficina de Tuberculose e Hanseníase
Total de Ações: 01
Outubro
• Planificação da Atenção Primária
• Treinamento DATACI
• Matriciamento Saúde Mental
Total de Ações: 03
Dezembro
• Curso: Atualização do e-SUS
• Capacitação: Odontologia na Atenção Primária
• Capacitação: Dengue Grave, Zika Vírus, Febre Amarela, Febre do Nilo e Chikungunya
Total de Ações: 03
Total anual: 39 treinamentos e capacitações
Sistema de Regulação Municipal
O Sistema de Regulação Municipal é responsável pelos agendamentos de consultas e exames médicos
especializados, dentro da cota pactuada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, junto a Secretaria de
Estado da Saúde.
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Conta com uma equipe de gerente, coordenador, três médicos reguladores, um enfermeiro regulador e um
serviço de telemarketing (atendimento às unidades básicas de saúde), equipe de nove operadores e duas
assistentes sociais no sistema SISREG municipal.
O serviço social promove acesso aos serviços de saúde ofertados pelo Município, bem como na esfera
estadual. Assim os usuários direcionados e orientados cada qual de acordo com sua demanda.
Atualmente o setor social é responsável por: iniciar o processo de pleiteio de fraldas; orientar e mediar o
retorno dos pacientes aos hospitais em realização de tratamento e cirurgia; orientar e direcionar pacientes
para tratamento fora do domicílio, executado pela Superintendência Regional de saúde; abertura dos
processos de exames não contratualizados pelo Estado que é feita junto a SRSCI.

Consórcio CIMPOLOSUL
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim integra com outros municípios o Consórcio
Intermunicipal de Saúde CIMPOLOSUL, que tem como principal objetivo a aquisição dos procedimentos
como: consultas médicas especialidades, exames médicos especializados, que não são oferecidos pelo
SUS, ou que a oferta é insuficiente.
Agendamentos realizados através do Consórcio:
Quantitativo /
Procedimentos
207

Quantitativo /
Procedimentos
pacientes
atendidos
207
Ultrassonografia Obstétrica com Doppler Colorido e Pulsado.

10

10

Ultrassonografia Obstétrica

66

66

Ultrassonografia obstétrica Morfológica (fetal)

301

301

Ultrassonografia de Abdome Total

3

3

Ultrassonografia Tireoide com Doppler Colorido

7

7

Ultrassonografia de Bolsa Escrotal com Doppler

4

4

Ultrassonografia de Partes Moles

206

206

Ultrassonografia Mamaria Bilateral

67

67

Ultrassonografia de Articulação
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11

11

Ultrassonografia Transfontanela

26

26

Ultrassonografia Transvaginal

2

2

Ultrassonografia Transvaginal com Doppler

19

19

Ultrassonografia Aparelho Urinário

9

9

Ultrassonografia Próstata Via Abdominal

219

219

Oftalmologista com Exame de Fundo de Olho

15

15

Topografia Computadorizada de Córnea

79

79

OCT-Tomografia de Coerência Óptica

20

10

Ecografia ou Ultrassom do Olho

62

31

Retinografia Colorida Binocular

43

28

Capsulotomia Yag Laser

6

3

Angiografia Fluorescente

129

64

Fotocoagulação a Laser

2

1

Angiorressonância Cerebral

32

32

Mapeamento de Retina

8

5

Biometria Ultrassônica (monocular)

17

17

Microscopia Especular Córnea

4

3

Ecobiometria

15

15

Gonioscopia

4

2

Tonometria

7
21

7
21

Campimetria
Paquimetria

10

10

Curva Tensional Diária

88

88

OCT – Tomografia de Coerência Óptica

202

101

Pam - Teste de Acuidade Visual

76

76

Exames laboratoriais

2

1

Ressonância Magnética da Mama

328

230

Biopsia Simples

51

51

Biopsia mais pesquisa Helicobacter Pylori
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4

4

Ressonância Magnética da Mama Bilateral (com Contraste)

1

1

Ressonância Magnética de Crânio

1

1

Ressonância Magnética de Coluna Lombo – Sacra

2

2

Ecocardiograma

60

60

Prova de Função Pulmonar Completa com Broncodilatador
(Expirometria)

3

3

Consulta Médica Especializada em Otorrinolaringologista

157

157

Dosagem de Antígeno Prostático Especifico (PSA Total)

2

2

Eletroencefalograma

1

1

Polissonografia

10

5

Audiometria

2

2

Teste Ergométrico

39

39

Radiografia Panorâmica

2.656

2.188

Total de procedimentos e pacientes contemplados pelo
Consórcio CIM Polo Sul no ano de 2018.

Assistência em Saúde e Vigilância em Saúde
(Atenção Secundária)
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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As ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
constituem-se para os gestores um importante elenco de responsabilidades, serviços e procedimentos
relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência ao cidadão
As Vigilâncias em Saúde são responsáveis por ações de prevenção e controle de doenças transmissíveis,
pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde
ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira”.
(http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/atuacao)
Fortalecendo 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 fatores
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
(vigilância sanitária).
Reduzindo e prevenindo riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais,
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.

Unidades e Serviço de Saúde
(Atenção Especializada)
Policlínica Municipal
A unidade realizou 129.895 consultas/procedimentos em 2018, tendo ofertado atendimento a
aproximadamente 89.677 pacientes com 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.
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Nesta unidade são informados também os procedimentos realizados através do Consórcio CIMPOLOSUL,
como por exemplo: ultrassonografia, diagnóstico em cardiologia, diagnóstico em oftalmologia, além de
outras especialidades médicas.
TANU
O serviço de triagem auditiva neonatal universal (TANU) funciona em endereço complementar a Policlínica
Municipal, oferecendo consulta médica especializada, tratamento com fonoaudiólogo além de realizar
exames especializados como BERA e de emissões otoacusticas (EOA). Em 2018 foram feitos 3.818
procedimentos/consultas na unidade que é referência para este atendimento no Município.

Laboratório Municipal de Saúde
O número de pacientes atendidos no laboratório municipal em 2018 foram de aproximadamente 17.400
pacientes, totalizando 148.777 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.

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. Em 2018 a unidade realizou 404.792
atendimentos/procedimentos, sendo 148.616 atendimentos de urgência.
A Unidade realiza treinamento/capacitação de profissionais, entre as quais podemos destacar:
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• 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;
• 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 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 07:00 h às 19:00 h. Foram realizados 33.269 atendimentos em
2018.
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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 Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratório de
Prótese Dentária. Além da central de esterilização do município. A unidade é referência para informação
do atendimento realizado no Pronto Atendimento Infantil (PAI). Em 2018 foram registrados 78.792
atendimento/procedimentos na unidade, que conforme informado, incluem os atendimentos do Pronto
atendimento infantil.

CAPS AD
Em 2018, o CAPS AD realizou 5.787 atendimentos. O número de procedimentos realizados foi de 6.151
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, totalizaram mais 3.313 atendimentos.
Toda medicação necessária ao tratamento é fornecida pela unidade, tendo sido dispensados 99.352
comprimidos no ano de 2018. Foram realizadas 1.129 oficinas terapêuticas, de

acordo com o

cronograma, promovendo processos terapêuticos relacionados ao tratamento

no CAPS AD

(ressocialização, geração de renda, redução de danos, etc.).
Foram realizadas 13 palestras que contaram também com a participação das associações dos Narcóticos
Anônimos e Alcoólicos Anônimos.
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
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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”;
além de confraternização do dia das mães, dia internacional da mulher, comemoração dos aniversariantes
(semestral), comemoração do dia dos pais, entre outros, que objetivam trabalhar a autoestima, valorização
da vida e o convívio social e familiar.
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.

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.
Em 2018 foram acompanhados 1.147 pacientes em uso de TARV (Tratamento Antirretroviral), que
recebem atendimento de equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionista e
assistente

social,

além

de

medicação

e

aconselhamento.

Foram

realizados

25.120

atendimentos/procedimentos entre educação em saúde, consultas médicas/outros profissionais de nível
superior e atendimentos de enfermagem em geral, entre outros.
O Centro de Referência em Infectologia “Abel Santana” no ano de 2018 realizou campanhas de combates
as IST´s, nos PSF dos bairros, Gilson Carone, IBC, Aquidabam, Alto União e Soturno. Oferecendo os
serviços de testagem rápida para detecção de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, orientações, em cada Unidade
Visitada foram 100 pessoas atendidas.
Em tempo informo que a população carcerária também fez parte da campanha do CRIAS em 2018 ,sendo
eles PRCI. CPFCI e IASES, chegando no total de 1800 coletas de sorologias para detecção de HIV, Sífilis
e Hepatites B e C.
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A unidade oferece atendimento médico nas especialidades de infectologia, gastroenterologia e clínico
geral.
Centro Municipal de Reabilitação Física
O CEMURF é referência para atendimento de fisioterapia no Município, prestando atendimento a
pacientes com disfunções uroginecológicas, 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. Foram realizados 36.096
atendimentos, com 42.510 procedimentos/consultas em 2018.
Além do profissional fisioterapeuta, a unidade conta com médico clínico e psicólogo para suporte a
reabilitação física dos pacientes.

Vigilância Sanitária
No ano de 2018 a Gerência de Vigilância Sanitária realizou um total de 7.995 procedimentos, junto ao
setor regulado. Entre esses 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 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.

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, que em 2018 totalizaram 3.403 notificações.
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Além destes, foram acompanhados 3.097 famílias cadastradas no Programa Bolsa Família, digitados
4.435 declarações de nascidos vivos no SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), além de
busca ativa nos boletins de atendimento dos hospitais e pronto atendimento do município e realização de
quimioprofilaxia de um caso suspeito de meningite meningocócica.
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 blo queio;
• Visita Técnica em todas às Unidades de Saúde para intensificar o atendimento ao paciente com suspei ta 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 Ambiental
A vigilância ambiental é responsável pelo recolhimento de animais de pequeno e grande porte em vias pú blicas, recolhimento de animais portadores de zoonoses e vacinação de animais.
Ações

2018

Dedetização em instituições públicas

140

Reclamação atendidas via ouvidoria*

896

Recolhimento de primata não humano

14

Recolhimento de animais de pequeno porte

70

Recolhimento de animais de grande porte

69

Animais vacinados
Recolhimento de animais portadores de zoonoses
Total

23.653
27
24.869
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Gerência de Assistência Farmacêutica
A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Gerência de Assistência Farmacêutica possui a atribui ção 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, Medi camentos 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.
No ano de 2018 foram realizados 88.328 atendimentos e, neste ano, até a presente data, foram atendidos
cerca de 15.000 usuários da rede de saúde pública municipal. Além disso, foram realizados no ano de
2018 cerca de 185 atendimentos de medicamentos aos pacientes de ordens judiciais e, neste ano,
aproximadamente 37 pacientes atendidos até a data atual.
Atendimentos
Usuários atendidos
Medicamentos dispensados

2018
87.355
6.098.926
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Administração da Saúde (Operacional)
A SEMUS oferta transporte sanitário a pacientes que necessitam de tratamento fora de domicílio, com 1
micro-ônibus, 4 VANS, e 1 ambulância. Em 2018 foram transportados 27.720 pacientes, sendo os destinos
mais frequentes as cidades de: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Jerônimo Monteiro, São José dos
Calçados, Guaçuí, Iúna, Itapemirim e Anchieta.
Na sede do Município e Distritos são realizados transporte de pacientes em ambulância (atendimentos de
urgência com remoção e dos Distritos para UPA 24 h), além dos pacientes que fazem tratamentos de
hemodiálise e pacientes para fisioterapia, que tenha dificuldade para locomoção. Foram realizados 14.400
atendimentos em 2018 para transporte dos distritos para a UPA 24, bem como remoção da UPA 24 h
para a Santa Casa.
Já os pacientes em rota de Hemodiálise atendidos totalizaram 9.630, e os atendimentos da rota de
fisioterapia foram 6.240
A SEMUS realizou importantes investimentos no ano de 2018 para aparelhar e reaparelhar as unidades de
saúde e adquirir veículos para atendimento a assistência ambulatorial. Ao todo foram investidos R$
598.419,28, na aquisição de mobiliário em geral, veículos, equipamentos diversos e materiais
permanentes.

Manutenção das unidades de saúde (Reformas)
Unidade Alto União: Estão sendo executados os serviços de pintura interna/externa, recuperação do
muro e portão, substituição de fechaduras.
Em fase final de acabamento.
Unidade São Luiz Gonzaga: Estão sendo executados os serviços de pintura interna, recuperação de
revestimento cerâmico, instalação de cubas, torneiras, vasos sanitários e chuveiros que estavam faltando
na unidade, manutenção e instalação de luminárias.
Fase: Em andamento.
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Unidade Boa Vista: Estão sendo executados os serviços de pintura interna/externa, substituição de
portas e fechaduras e luminárias. Em avaliação: substituição da cobertura.
Fase: Em andamento.
Unidade Jardim Itapemirim: Substituição de vidros quebrados.
Fase: finalizado.

Programação Anual de Saúde 2018
A Programação Anual de Saúde para o ano de 2018 foi dividida em 56 metas/ações. As diretrizes,
objetivos, metas e indicadores previstos na PAS 2018 foram extraídos do Plano Municipal de Saúde (PMS)
2018-2021, bem como a sistemática de monitoramento das ações programadas.
A priorização das ações ocorreu na elaboração do PMS através das oficinas temáticas que discutiu os
problemas levantados e os estratificou segundo a gravidade, urgência e tendência.
Para o Monitoramento foram realizadas duas reuniões, com convite à Secretária Municipal de Saúde,
Conselho Municipal de Saúde, Subsecretarias, Gerentes e Coordenadores dos programas de saúde desta
SEMUS. As datas das reuniões foram as seguintes:
1ª reunião de avaliação: 06/09/2018, às 14 horas.
2ª reunião de avaliação: 08/02/2019, às 08 horas.
No encerramento da competência, das 56 metas/ações estabelecidas, 7 não foram atingidas, ou não
atingiram o percentual pretendido, tendo estas ações sido encorporadas a PAS 2019. Em anexo a este
documento.
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Relatório de Monitoramento
Programação Anual de Saúde 2018
Público alvo: Secretária Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Subsecretarias,
Gerentes e Coordenadores dos programas de saúde desta SEMUS.
1ª reunião de avaliação: 06/09/2018, às 14 horas.
2ª reunião de avaliação: 08/02/2019, às 08 horas.

Realizou-se no dia 08/02/2019, às 8 h, no auditório desta SEMUS - com a participação dos
Grupos de trabalhos intersetoriais (o qual tem por objetivo principal avaliar a evolução das metas
programadas para cada ano) e do Controle Social (CMS), a segunda reunião de avaliação
ooo e
monitoramento da PAS – Programação Anual de Saúde para o ano de 2018.
Inicialmente apresentou-se os resultados (dados) coletados e consolidados pelas áreas técnicas e
pelas demais áreas finalísticas responsáveis pela execução das ações previstas nesta Programação
(PAS-2018), considerando o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2018.
Em seguida, veremos o monitoramento da PAS – 2018:
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Diretriz 1 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 integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde do território.
Objetivo 1.1
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.
1.1.1 Intensificação de ações de combate à sífilis congênita e elaboração do protocolo municipal
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável
1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre

Total

1.1.1.1 Realizar 02 testes rápidos em gestantes
cadastradas no Sistema Informação

Percentual de testes rápidos
realizado

SAP

100%

100%

100%

100%

1.1.1.2 Garantir tratamento aos casos de sífilis em 100%
das gestantes notificadas

Percentual de casos de sífilis
congênita em relação às
gestantes notificadas

SAP

100%

100%

100%

100%

1.1.1.3 Elaborar 50% protocolo municipal de combate à
sífilis

Percentual do Protocolo
elaborado

SAP

50%

100%

--

100%

Observações: - 1.1.1.1. Considerando a variável de cadastro do registro e tendo como meta a realização de teste rápido em gestantes podemos estimar que 100% das gestantes
cadastradas realizaram os 02 (dois) teste rápido previsto na referida ação; - 1.1.1.3. Utilizam-se o protocolo Nacional preconizado pelo MS.
1.1.2 Intensificação das ações para a realização de exames citopatológicos nas Unidades Básicas de Saúde
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável
1º quadrimestre 2º quadrimestre 3º quadrimestre

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

SAP

0,46

0,43

0,33

Total

0,41

Observações: - Observa-se no terceiro quadrimestre um índice menor devido a interrupção do serviço pelo prestador por um período de três meses.
1.1.2 Intensificação das ações para a realização de exames citopatológicos nas Unidades Básicas de Saúde
Realizado 2018
Ação

Indicador

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

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

Responsável

SAP

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

0,15

0,33

0,51

0,33

Observações: - Os dados referentes aos meses de fevereiro e março de 2018 não foram informados pelo prestador, devido a interrupção do serviço pelo mesmo
ocasionando assim um índice menor no primeiro quadrimestre.
1.1.4 Intensificações das ações para oferta do pré-natal para as gestantes
Realizado 2018
Ação

1.1.4.1 Realizar 04 treinamentos anuais
qualificação das equipes da atenção básica

Indicador

para Nº absoluto de treinamentos
realizados

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAP

2

2

--

4

1.1.4.2 Garantir consultas em tempo oportuno a
100% das gestantes de alto risco

Percentual de gestantes
atendidas

SAP

100%

100%

100%

100%

1.1.4.3 Implantar pré-natal do parceiro em 50% das
unidades básicas de saúde

Nº absoluto de unidades
implantadas

SAP

8

32

--

32

Observações: - A ação: 1.1.4.3. foi realizada em 100% das UBS (32 unidades) superando a meta proposta.

1.1.5 Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar
Realizado 2018
Ação

Indicador

1.1.5.1 Realizar 02 capacitações dos profissionais das
Índice de gravidez na
unidades de saúde
adolescência entre as faixas
etárias de 10 a 19 Anos
1.1.5.2 Promover conscientização de ações do
Índice de gravidez na
planejamento familiar nas escolas das redes pública e
adolescência
entre as faixas
privada
etárias de 10 a 19 Anos

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAP

2

--

--

2

SAP

--

--

100%

100%

Observações: - 1.1.5.2. No primeiro quadrimestre foi realizada adesão ao PSE; no segundo, elaboração do cronograma; e no terceiro, palestra no mês de Novembro/18.
1.1.6 Intensificação para a detecção de casos novos de tuberculose através da busca ativa dos sintomáticos respiratório (SR)
Realizado 2018
Ação

1.1.6.1 Aumentar a busca dos SR para 25%

Indicador

Percentual de baciloscopias
realizadas pelo Laboratório
do CMS.

Responsável

SAP

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

60%

96%

140%

140%

Observações: - A referida ação foi incrementada em 140%, superando desta forma meta pre estabelecida em 25%.

1.1.7 Realização de ações intersetoriais para enfrentamento da tuberculose em moradores de rua
Realizado 2018
Ação

1.1.7.1 Criar grupo de trabalho intersetorial

Indicador

Nº de moradores de Rua
identificados e monitorados

Responsável

SAP

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

100%

100%

100%

100%

1.1.8 Sensibilização da população por meio de ação educativa para Tuberculose e Hanseníase
Realizado 2018
Ação

1.1.8.1 Intensificar as capacitações em 50% das
unidades

Indicador

Percentual de unidades
capacitadas

Responsável

SAP

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

100%

100%

100%

100%

1.1.10 Estruturação do Programa de Saúde Mental nas unidades de saúde através do matriciamento em interface com NASF 1
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

1.1.10.1 Implantar as metas de matriciamento em
01 região de saúde

Nº de regiões implantadas

SAP

5

5

5

5

1.1.10.2 Capacitar as equipes das UBS para
cadastramento dos pacientes de Saúde Mental

Percentual de pacientes
monitorados

SAP

100%

100%

100%

100%

1.1.11 Realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal
Realizado 2018
Ação

Indicador

Percentual de cobertura de

1.1.11.1 Ampliar cobertura de HPV meninas HPV meninas na faixa etária
72,5%
1.1.11.2 Ampliar cobertura de HPV meninos para Percentual de cobertura de
HPV meninos na faixa etária
29%

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAP

57,81%

57,26%

82,01%

82,01%

SAP

51,14%

48,27%

69,23%

69,23%

1.1.12 Elaboração, implantação e implementação de protocolos de acesso aos serviços odontológicos no município nas estratégias Saúde da Família.
Realizado 2018
Ação

Indicador

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

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAP

25%

25%

50%

100%

1.1.16 Ampliação do número de equipe de saúde bucal em estratégia saúde da família
Realizado 2018
Ação

1.1.16 Ampliar para 05 o número de ESB nas ESF

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Número de ESB
implantadas

SAP

5

6

6

6

Objetivo 1.2
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.
1.2.1Fortalecimento da estrutura de atendimento do CAPS-ad
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

1.2.1.1 Qualificar em 25% o número de profissionais
para fortalecimento do atendimento do CAPS-ad

Percentual de novos
profissionais qualificados

SAVS

100%

100%

100%

100%

1.2.2 Elaboração, implantação e implementação do protocolo de acesso ao serviço especializado em fisioterapia
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

1.2.2.1 Elaborar e implantar 50% protocolo de acesso
em fisioterapia

Percentual do protocolo
elaborado e implantado

SAVS

100%

100%

100%

100%

Objetivo 1.3
Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade, humanização no atendimento, mediante uso racional e atenção
integral à saúde.
1.3.1 Elaboração da programação anual de aquisições de medicamentos da REMUME da assistência farmacêutica
Realizado 2018
Ação

Indicador

Programação elaborada e
1.3.1.1 Elaborar a programação até o final do
entregue ao setor de compras
primeiro quadrimestre de cada ano
dentro do prazo

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAVS

100%

100%

100%

100%

1.3.2 Elaboração do instrumento de padronização do fluxo e procedimento da Assistência Farmacêutica por meio de Portaria
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

1.3.2.1 Elaborar e publicar portaria do fluxo da
assistência farmacêutica

Portaria Publicada

SAVS

--

--

100%

100%

Observações: - Portaria 805/2018 publicada DOM, em 21/09/2018.
1.3.3 Elaboração, implantação e implementação do Procedimento Operacional Padrão (POP) da Assistência Farmacêutica
Realizado 2018
Ação

Indicador

1.3.3.1 Elaborar e implementar POP's para todos os POP elaborado e implantado
processos de trabalho realizados na rede de assistência para cada tipo de processo de
farmacêutica
trabalho

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAVS

100%

100%

100%

100%

Observações: - 100% realizado POP elaborado, Aprovado pelo CMS, e equipe Multidisciplinar Treinada.
1.3.4 Readequação do processo de regionalização da Assistência Farmacêutica
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

1.3.4.1 Reprogramar o processo de implantação das
farmácias descentralizadas em 01 microrregião

POP elaborado e
implantado para cada tipo
de processo de trabalho

SAVS

50%

100%

--

100%

Observações: - Já no primeiro quadrimestre 4 microrregiões foram contempladas com a referida ação (todas possuem farmácias descentralizadas).

Objetivo 1.4
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.
1.4.1 Implantação e implementação da Classificação de Risco e os protocolos de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento
Realizado 2018
Ação

1.4.1.1 Elaborar e implantar 50% do protocolo de
classificação de risco
1.4.1.2 Capacitar 50% dos profissionais enfermeiros
da urgência

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Protocolo elaborado e
implantado

SAVS

50%

50%

50%

50%

Percentual de enfermeiros
capacitados

SAVS

50%

50%

50%

50%

Observações: - 1.4.1.1. Protocolo elaborado, porém não foi implantado, pois está em fase de adequação das notificações solicitadas pelo COREN/ES; - 1.4.1.2. No
primeiro quadrimestre foi realizado a 1º reunião e ficou aguardando resposta do COREN/ES; no segundo ocorreu reunião para conhecimento da POP; - no terceiro
aguardando as mudanças das notificações solicitadas pelo COREN/ES para realização do Treinamento.
1.4.3 Aquisição de 03 (três) veículos Ambulância Tipo A – Simples remoção tipo Furgão de transporte sanitário
Realizado 2018
Ação

1.4.3.1 Implementar 27% do serviço em 2018

Indicador

Responsável

Número de paciente
atendido.

SAF

Observações: Em processo de Licitação PE 01/2019 – sessão prevista para Fevereiro de 2019.

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Em processo de
compra.

--

Em processo de
licitação

--

Diretriz 2
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.
Objetivo 2.1
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 fatores 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
2.1.1 Fortalecimento do Comitê de Investigação da Sífilis Congênita
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.1.1 Aplicar cronograma de reuniões mensais do
Comitê com registro de ata

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

SAVS/SAP

100%

--

--

100%

2.1.1.1 Construir o Plano de Ação Municipal para
enfrentamento da Sífilis Congênita

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

SAVS/SAP

25%

50%

100%

100%

Observações: - 2.1.1.1. Todas as Reuniões foram realizadas, com registro em ata.
2.1.2 Realização de parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e educativas sobre sífilis congênita
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.2.1 Promover parcerias visando atingir grupos
específicos com foco em intensificar as ações
preventivas e educativas sobre sífilis congênita

Parcerias firmadas

SAVS/SAP

50%

100%

--

100%

Observações: - Primeiro quadrimestre - em fase de busca de parcerias.

2.1.3 Estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de possível epidemia por dengue, zika ou chikungunya
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.3.2 Capacitar por meio de curso 100% do quadro
ativo de Agente de Endemias

Percentual de ACE's
capacitados

SAVS

--

--

50%

50%

Observações: A SESA Programou para o 1º semestre de 2019
2.1.4 Qualificação das equipes da APS para atendimento do paciente em saúde do trabalhador através do acompanhamento, apoio matricial e monitoramento,
aprimorando o fluxo e a interlocução entre a APS e o CEREST-CI.
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.4.1 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 interlocução
entre a APS e o CEREST-CI.

Percentual de equipes da
APS capacitados

SAVS

--

128%

--

128%

Observações: Realizado capacitação em 32% das equipes da APS. 28% além da meta preestabelecida.
2.1.5 Intensificar ações preventivas relacionadas à Política Nacional de Alimentação e Nutrição
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.5.2 Construir o Plano para Educação Preventiva
relacionada à alimentação e nutrição com parceria da
Vigilância em Saúde e Atenção Primária em Saúde.

Parcerias firmadas

SAVS

--

50%

--

50%

Observações: - Em fase de construção – reunião feita em 13/07 com grupo de trabalho (SEME e SEMUS).

2.1.6 Implementação e monitoramento do programa Vigidesastre, conforme normativas vigentes
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.6.1 Estabelecer parceria com a Defesa Civil
Municipal e definir fluxo das ações a serem
desempenhadas

Parceria firmada

SAVS

50%

50%

50%

50%

Observações: Termo de Cooperação elaborado – previsão de envio para o primeiro semestre de 2019.
2.1.7 Elaboração de instrumento de verificação (check-list) para os seguimentos sujeitos a inspeção sanitária
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

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

Número de check-list
elaborados

SAVS

100%

--

–

100%

2.1.8 Estruturação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS)
Realizado 2018
Ação

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

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Grupo de trabalho criado

SAVS/SAP

50%

75%

100%

100%

Observações: - Portaria publicada no DOM (Portaria n° 639/2018).

2.1.10 Estruturar e qualificar a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ)
Realizado 2018
Ação

Indicador

2.1.10.1 Instruir os profissionais da Vigilância em Percentual de profissionais
Zoonoses conforme as normativas do MS
capacitados

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SAVS

80%

–

100%

100%

2.1.11 Implantação do serviço de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) no município
Realizado 2018
Ação

2.1.11.1 Implantar um serviço na rede municipal

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Serviço Implantado

SAVS

100%

–

–

100%

2.1.12 Implantação de projetos intersetoriais relacionados a morbimortalidade por causas externas com foco em acidentes motociclísticos
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

2.1.12.1 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

Parcerias firmadas

SAVS

--

50%

50%

100%

Observações: - Plano em fase de implantação em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e Detran.

Diretriz 3
Fortalecimento da gestão estratégica dos processos organizacionais e inovação com foco em resultados para o usuário, sustentados nos princípios da
administração pública.
Objetivo 3.1 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.
3.1.1 Elaboração do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames e cirurgias, conforme normativas vigentes
Realizado 2018
Ação

3.1.1.1 Elaborar 50% do protocolo de acesso e
regulação das consultas, exames e cirurgias,
conforme normativas vigentes

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Protocolo implantado

SAP

--

30%

70%

100%

Observações: - 100% da meta estabelecida.
3.1.2 Elaboração de protocolos para qualificar o atendimento administrativo dos serviços, materiais e medicamentos fora da relação municipal.
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

3.1.2.1 Elaborar 01 protocolo, de Medicamentos para
atendimento administrativo dos serviços e
medicamentos fora da relação municipal

Número de protocolos
elaborados

SAVS

--

--

25%

25%

Observações: Em fase final de elaboração, prazo previsto para finalização é abril de 2019.

3.1.3 Criação de fórum permanente de discussão entre a Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria-Geral Município, Ministério Público, Defensoria Pública,
Poder Judiciário, OAB e demais atores sobre as demandas judiciais
Realizado 2018
Ação
3.1.3.1 Criar 01 fórum permanente de discussão entre
a Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria-Geral
do Município, Ministério Público, Defensoria
Pública, Poder Judiciário, OAB e demais atores sobre
as demandas judiciais no segundo semestre do
decorrente ano

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Fórum realizado

SEMUS/
JURÍDICO

10%

30%

100%

100%

3.1.5 Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de cronograma de cada processo
Realizado 2018
Ação

Indicador

3.1.5.1 Implementar a Instrução Normativa de
Percentual de execução do
Compras e Licitações do Município de Cachoeiro na
cronograma
SEMUS

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

SFMS

100%

100%

100%

100%

Observações: - Instrução normativa implementada e publicada. Não há uma IN específica para SEMUS ela é única para toda a prefeitura.
3.1.6 Criação de grupo de trabalho interdisciplinar para padronização dos itens de consumo
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

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

Nº de grupo de trabalho
criado

SAF

25%

25%

50%

100%

Observações: - Em fase de publicação de portaria, para 2019.

3.2.4 Instalação da CAF/GEFAR em local adequado legislação sanitária vigente.
Realizado 2018
Ação

3.2.4.1 Instalar da CAF/GEFAR em local adequado
legislação sanitária vigente

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

CAF instalado

SAVS

25%

50%

75%

75%

Observações: - Devido aos trâmites legais processuais a alocação do imóvel, iniciada em 2018 só foi publicada em janeiro de 2019. O que foge da governabilidade desta
SEMUS.
3.2.5 Manutenção da infraestrutura das unidades de saúde, em conformidade com o Plano de Manutenção das Unidades de Serviço
Realizado 2018
Ação

3.2.5.1 Implantar o Plano de Manutenção de
infraestrutura das unidades de saúde

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Número de unidades
mantidas

SAF

--

--

25%

25%

Observações: - Ficou estabelecido - junto tribunal de contas - o prazo de até julho de 2020 para a conclusão desta ação.
3.2.10 Reforma de Pronto Atendimento
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

3.2.10.1 Concluir reforma do Centro de Saúde Paulo
Pereira Gomes

Percentual de unidade
reformada

SAF

--

50%

--

50%

Observações: - O percentual de unidade reformada encontra-se em 80%, porém optou-se por manter o índice constantes no SISMOB que ainda não foi atualizado.

3.2.11 Aparelhamento e reaparelhamento de unidades de saúde
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

3.2.11.1 Aparelhar/reaparelhar 11 unidades de saúde

Nº absoluto de unidades
aparelhadas/reaparelhadas

Subsecretaria
s/SAF

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

--

--

29

29

Observações: - 26 (vinte e seis) unidades da Atenção primaria, e 3 (três) unidades da Atenção especializada.
3.2.12 Aquisição de 04 (quatro) Veículos de Passeio para Transporte de Equipes
Realizado 2018
Ação

3.2.12.1 Implementar 19% do serviço em 2018

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Número de setores
atendido.

SAF

--

100%

--

100%

Objetivo 3.3
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.
3.3.1 Organização dos Conselhos Locais nas unidades de saúde
Realizado 2018
Ação

3.3.1.1 Instalar Conselhos Locais em 25% das
unidades de saúde

Indicador

Responsável

Conselho
Percentual de unidades com
Municipal de
Conselhos Locais instalados
Saúde

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

0%

50%

50%

50%

Observações: - Os Conselhos locais foram instalados em 16 unidades de saúde, conforme informação do Presidente do Conselho, Senhor Valdir Rodrigues Franco,
superando a previsão inicial de 25%.

3.3.2 Elaboração do programa de formação permanente para os Conselheiros
Realizado 2018
Ação

3.3.2.1 Programar 02 formações no ano para os
Conselheiros, inclusive os Conselhos Locais, sendo
uma em cada semestre

Indicador

Responsável

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Número de formações
realizadas

Conselho
Municipal de
Saúde

Iniciado em
março para o
CMS

50%

50%

50%

Observações: - Foi realizada uma formação. A segunda está prevista para ser realizada em 2019.

3.3.4 Realização das Conferências Temáticas, conforme normativas vigentes
Realizado 2018
Ação

3.3.4.1 Realização das Conferências Temáticas,
conforme normativas vigentes

Indicador

Responsável

Conferências temáticas
realizadas

Conselho
Municipal de
Saúde /
SEMUS

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

--

--

--

01

Observações: Foi realizada uma pré conferência na Escola Zima Coelho. Em 2019 será realizada a segunda etapa.

Diretriz 4
Promoção da formação e desenvolvimento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com os princípios e diretrizes das políticas
nacionais de educação permanente e de humanização.
Objetivo 4.1
Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os profissionais da saúde
4.1.1 Implementação da educação permanente em saúde que contemple todos os serviços da SEMUS, visando melhoria da qualidade do atendimento aos
usuários.
Realizado 2018
Ação

Indicador

Responsável

Política Educação
Permanente Municipal
implantada

4.1.1.2 Elaborar anualmente o Levantamento de
Necessidades de Treinamentos (LNT)
4.1.1.3 Realizar parcerias com 02 instituições de
ensino e SESA para apoiar as capacitações dos
colaboradores.

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

1º
quadrimestre

2º
quadrimestre

3º
quadrimestre

Total

Comissão
Educação
Permanente

50%

100%

--

100%

LNT elaborado

Comissão
Educação
Permanente

100%

--

--

100%

Instituições de ensino com
parcerias formalizadas

Comissão
Educação
Permanente

100%

--

--

100%

Observações: - 4.1.1.3. Parcerias realizadas com a SESA, MULTIVIX e São Camilo.
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Considerações finais

Após exposição das informações coletadas, o assunto foi amplamente discutido entre os atores
envolvidos no processo onde todos puderam opinar, apresentando suas ponderações e
contribuindo assim, de forma sistemática e harmoniosa para finalização desse trabalho Avaliação e monitoramento das ações de serviços em saúdes ofertadas pelo município no ano de
2018.
Anexos:
I - Lista de presença: 1ª reunião de avaliação: 06/09/2018, às 14 horas.
II - Lista de presença: 2ª reunião de avaliação: 08/02/2019, às 08 horas.
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PARTE SEGUNDA

1. Identificação
1.1. Informações Territoriais
UF

Cachoeiro de Itapemirim

Estado

Espírito Santo

Área

864,583 km²

População

207.324 - (População Estimada - Ano 2018.)
189.889 - (População do último Censo - Ano 2010.)

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

|| Data da consulta: 25/03/2019

1.2. Secretaria de Saúde
Nome do Órgão

Secretaria Municipal de Saúde

Número de CNES 2547775
CNPJ

09.288.947/0001-14

Endereço

Rua Fernando de Abreu, 99

E-mail

semus@cachoeiro.es.gov.br

Telefone

(28)3155-5252

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

|| Data da consulta: 25/03/2019

1.3. Informações da Gestão
Secretário(a)

Luciara Botelho Moraes Jorge

Secretário(a) de Saúde em Exercício Luciara Botelho Moraes Jorge
E-mail secretário(a)

semus@cachoeiro.es.gov.br

Telefone secretário(a)

(28)3155-5252

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

|| Data da consulta: 25/03/2019

1.4. Fundo de Saúde
Lei de criação

Lei - 3457

Data de criação

13/06/1991

52 - 88
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CNPJ

09.288.947/0001-14

Natureza Jurídica

Fundo Público - Código 1201

Nome do Gestor do Fundo

Luciara Botelho Moraes Jorge

Fonte: Fundo Municipal de Saúde – FMS

|| Data da consulta: 25/03/2019

1.5. Plano de Saúde
Período do Plano de Saúde 2018 a 2021
Status do Plano

Aprovado - Resolução nº 221 Em 27/11/2017

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

|| Data da consulta: 25/03/2019

1.6. Informações sobre Regionalização
O município pertence à Região de Saúde:

Sul

O município participa de algum consórcio?

Sim

O município está organizado em regiões intramunicipal?

Não

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

Quantas? ---

|| Data da consulta: 25/03/2019

1.7. Conselho de Saúde
Instrumento Legal de Criação Lei nº 6.704 de 10 de Dezembro de 2012
Endereço

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 02 - Centro

E-mail

cmsaude@cachoeiro.es.gov.br

Telefone

(28)3155-5681

Nome do Presidente

Valdir Rodrigues Franco

Número de conselheiros por
segmento

Usuários

12

Governo

03

Trabalhadores 06

Prestadores
Fonte: Conselho Municipal de Saúde – CMS

03
|| Data da consulta: 25/03/2019

Ano de referência: 2018
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1.8. Casa Legislativa
1º RDQA 2018

2º RDQA 2018

3º RDQA 2018

Data de entrega do Relatório
06 / 06 / 2018

Data de entrega do Relatório
27 / 09 / 2018

Data de entrega do Relatório
27 / 02 / 2019

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS

|| Data da consulta: 25/03/2019

2. Introdução
O RAG 2018 foi estruturado em quatro grupos: Subsecretaria de Atenção primaria, Subsecretaria de
Assistência e vigilância em saúde, Subsecretaria Administrativa e financeira e programas específicos. A
apresentação foi elaborada com base no modelo ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA,
conforme a nota técnica de nº

2/2019-CGAIG/DAI/SE/MS. Onde buscou-se oferecer ao o leitor

informações claras e fidedignas da atual situação da saude em nosso municipio, em um ambiente que lhe
permita absorver de maneira simplificada o entendimento dos resulados alcaçados.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
3.1. População estimada por sexo e faixa etária
Período: 2010

Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

0 a 4 anos

6.403

6.132

12.535

5 a 9 anos

6.976

6.673

13.649

10 a 14 anos

7.916

7.823

15.739

15 a 19 anos

8.122

8.090

16.212

20 a 29 anos

16.714

17.167

33.881

30 a 39 anos

14.432

15.201

29.633

40 a 49 anos

13.069

13.881

26.950

50 a 59 anos

9.863

10.387

20.250

60 a 69 anos

5.248

6.074

11.322

70 a 79 anos

2.907

3.757

6.664

80 anos e mais

1.195

1.859

3.054

Total
92.845
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

97.044
|| Data da consulta: 21/03/2019

189.889
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3.2. Nascidos Vivos
Número de nascidos vivos por residência da mãe.
Unidade de Federação

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cachoeiro de Itapemirim

2737

2496

2864

2759

2653

2702

2732

Fonte: Sistema de informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

|| Data da consulta: 21/03/2019

3.3. Principais causas de internação
Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.
Capítulo CID-10

2014

2015

2016

2017

2018*

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

947

1.024

1.324

1.264

1.397

1.024

1.222

1.275

1.397

1.574

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e
alguns transtornos imunitários

98

129

115

115

116

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

295

270

257

220

187

V. Transtornos mentais e comportamentais

669

349

147

185

158

VI. Doenças do sistema nervoso

303

283

245

191

272

VII. Doenças do olho e anexos

40

46

52

66

68

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide

29

25

24

24

35

IX. Doenças do aparelho circulatório

1.842

1.729

1.768

1.672

1.967

X. Doenças do aparelho respiratório

1.435

1.604

1.457

1.540

1.383

XI. Doenças do aparelho digestivo

1.474

1.359

1.509

1.205

1.410

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

355

395

376

515

504

XIII. Doenças sistema osteomuscular e do tecido
conjutivo

368

376

307

321

318

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

1.119

1.122

1.089

974

1.031

XV. Gravidez parto e Puerpério

2.264

2.431

2.321

2.324

2.423

XVI Algumas afecções originadas no período perinatal

293

242

268

308

297

XVII. Malformações congênitas e anomalias
cromossômicas

92

73

63

70

61

II. Neoplasias (tumores)
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XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames
clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte

229

368

328

354

380

XIX. Contatos com serviços de saúde

194

225

242

252

178

Total

13.070

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

13.272 13.167 12.997

13.759

|| Data da consulta: 21/03/2019

3.4. Mortalidade por grupos de causas
Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10.
Capítulo CID-10

2012

2013 2014 2015

2016

2017

2018

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

47

51

31

35

52

41

37

II. Neoplasias (tumores)

225

225

230

233

250

263

262

5

5

6

5

5

3

6

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

109

114

124

144

100

116

98

V. Transtornos mentais e comportamentais

27

21

22

22

15

16

15

VI. Doenças do sistema nervoso

29

24

46

45

41

75

65

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide

0

0

0

0

0

1

1

IX. Doenças do aparelho circulatório

360

397

328

355

351

388

345

X. Doenças do aparelho respiratório

140

116

138

157

151

170

141

XI. Doenças do aparelho digestivo

47

68

65

56

70

63

63

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

8

2

10

3

3

6

8

XIII. Doenças sistema osteomuscular e do tecido
conjutivo

5

2

8

5

6

6

5

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

37

30

45

36

45

58

43

XV. Gravidez parto e Puerpério

3

3

6

3

3

3

2

XVI. Algumas afecções originadas no período
perinatal

16

15

22

19

22

23

23

XVII. Malformações congênitas e anomalias
cromossômicas

13

13

8

11

14

7

14

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de
exames clínicos e de laboratório, não
classificados em outra parte

17

9

18

19

38

18

15

III. Doenças do sangue e dos órgãos
hematopoéticos e alguns transtornos imunitários
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XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
Total

199

207

209

204

174

207

182

1.287 1.302 1.316 1.352 1.340 1.464 1.325

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

|| Data da consulta: 21/03/2019

● Análise e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Mais de 71% dos obitos informados foram devido a quatro grupos de causas: doenças do aparelho
circulatorio (27,3%), neoplasias (18,2%), causas externas (15%) e doenças do aparelho respiratório (11%).
Cerca de um quinto das internações realizadas pela SUS refere-se a atendimento ao parto, gravidez e
puerperio. Excluindo-se esse grupo de internações, as doenças do aparelho circulatório aparece como
principal causa de morbidade hospitalar, seguido das neoplasias, doenças do aparelho disgetivo, algumas
doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho respiratório e doenças do aparelho geniturinário.
*Obs.: - Os dados referente ao ano de 2018 estão sujeitos a revisão.

4. Dados de Produção de Serviços no SUS
4.1. Produção da Atenção Básica

Complexidade: Atenção Básica

Grupo procedimento

Sistema de Informações Ambulatoriais
Qtd. aprovada

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

703.985

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

264.910

03 Procedimentos clínicos

387.957

04 Procedimentos cirúrgicos

11.359

05 Ações complementares da atenção à saúde
Total
Fonte: TabWin e e-SUS

--1.368.211

|| Data da consulta: 19/03/2019

● Análise e Considerações sobre produção da Atenção Básica
De acordo com a PNAB - Política Nacional de Atenção Básica 2017, a Atenção Básica é o conjunto de
ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção,

57 - 88

57 - 88

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. Portanto, observa-se um número expressivo dessas ações de prevenção na
tabela acima. Tais ações envolvem desde atividades educativas, visitas domiciliares como também
avaliações de enfermagem, ex: antropometria e outros.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento

Sistema de Informações Sistema de Informações
Ambulatoriais
Hospitalares
Qtd.
aprovada

Valor.
aprovado

AIH
Pagas

Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

0

0

0

0

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

7

125

0

0

147.266

493.837

0

0

04 Procedimentos cirúrgicos

0

0

0

0

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células

0

0

0

0

06 Medicamentos

0

0

0

0

10.278

0

0

0

0

0

0

0

157.551

493.962

0

0

03 Procedimentos clínicos

07 Órteses, próteses e materiais especiais
08 Ações complementares da atenção à saúde
Total

Fonte: Sistema de Informações Ambulatorias do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS)
|| Data da consulta: 20/03/2019

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
Forma de Organização: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial, 030317 Tratamento dos transtornos mentais e
comportamentais

Forma de Organização

030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial

Sistema de
Informações
Ambulatoriais

Sistema de
Informações
Hospitalares

Qtd.
aprovada

Valor.
aprovado

AIH
Pagas

Valor
total

3.830

0

0

0
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030317 Tratamento dos transtornos mentais e
comportamentais

0

0

0

0

Fonte: Sistema de Informações Ambulatorias do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
|| Data da consulta: 20/03/2019

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento

Sistema de Informações
Ambulatoriais

Sistema de Informações
Hospitalares

Qtd.
aprovada

Valor
aprovado

AIH
Pagas

Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

3.884

10.130

0

0

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

268.775

1.377.907

0

0

03 Procedimentos clínicos

238.725

1.109.366

0

0

3.970

101.895

0

0

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células

0

0

0

0

06 Medicamentos

0

0

0

0

07 Órteses, próteses e materiais especiais

0

0

0

0

08 Ações complementares da atenção à saúde

0

0

0

0

515.354

2.599.298

0

0

04 Procedimentos cirúrgicos

Total

Fonte: Sistema de Informações Ambulatorias do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS)
|| Data da consulta: 20/03/2019

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica (Esse item refere-se ao componente especializado da assistência
farmacêutica, sob gestão da esfera estadual. Portanto, não há produção sob gestão municipal.)
Subgrupo de procedimentos: 0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

Grupo procedimento

Sistema de Informações Ambulatoriais
Qtd. aprovada

Valor aprovado

06 Medicamentos

0

0

Total

0

0

Fonte: Sistema de Informações Ambulatorias do SUS (SIA/SUS)

|| Data da consulta: 20/03/2019
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4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento

Sistema de Informações Ambulatoriais
Qtd. aprovada

Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

8.021

0

02 Procedimento com finalidade diagnóstica

1.573

0

Total

9.594

0

Fonte: Sistema de Informações Ambulatorias do SUS (SIA/SUS)

|| Data da consulta: 20/03/2019

● Análise e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
A produção de Urgência, também está de acordo com a produção realizada nas unidades que possuem
este serviço. Além destes, foram realizados procedimentos com finalidade diagnóstica e procedimentos de
pequenas cirurgias, administração de medicamentos, porém, como estes são informados em BPA
consolidado, onde não é possível especificar o caráter do atendimento como sendo de urgência, estes
dados aparecem com quantidade zerada no item 4.2.2.
A produção psicossocial informada no quadro 4.2.3. não corresponde ao realizado na unidade.
Conforme informações prestadas pela coordenação do CAPS-AD, o número é maior, conforme foi
observado em todo o ano, descrito nos relatórios anteriores.
O item 4.2.4, referente a produção ambulatorial especializada e hospitalar, por grupo de procedimentos,
está de acordo com a produção realizada pelas unidades que oferecem estes serviços, ressaltando que o
Município não tem produção hospitalar própria.
Analisando a produção de vigilância em saúde, por grupo de procedimento, observa-se um aumento
significativo no item 2, procedimentos com finalidade diagnóstica, que pode ser observado pelo aumento
de teste rápido realizado para detecção de infecção pelo HIV, seguem abaixo as justificativas:
- Campanhas realizadas pelo CRIAS como outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Azul;
- Início da Campanha sobre IST’s nos presídios;
- Padronização de solicitação de exame de rotina para gestante (pré-natal);
- Realização de campanhas de outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho.
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Aos demais itens não houve nenhuma mudança significativa neste período.
A produção informada é referente ao ano de 2018.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
Tipo de Estabelecimento

Dupla Estadual Municipal

Total

Farmácia

0

0

1

1

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência

--

--

--

--

Centro de saúde/Unidade básica

1

1

31

33

Telessaúde

--

--

--

--

Centro de atenção Psicossocial

0

1

1

2

Hospital geral

0

2

0

2

Centro de regulação médica das urgências

--

--

--

--

Laboratório de saúde pública

0

0

1

1

Central de notificação, captação e distribuição de órgãos
estadual

--

--

--

--

Hospital especializado

0

2

0

2

Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado)

0

2

0

2

Unidade mista

--

--

--

--

Laboratório central de saúde pública Lacen

--

--

--

--

Posto de saúde

--

--

--

--

Unidade móvel Terrestre

0

0

1

1

Centro de atenção hemoterapia e/ou hematologica

--

--

--

--

Consultório isolado

--

--

--

--

Central de gestão em saúde

0

0

1

1

Pronto socorro geral

--

--

--

--

Cooperativa ou empresa de cessão de trabalhadores na
saúde

--

--

--

--

Clínica/centro de especialidade

0

0

5

5

Unidade de vigilância em saúde

0

0

3

3
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Centro de apoio a saúde da família

--

--

--

--

Polo academia da saúde

--

--

--

--

Policlínica

1

0

1

2

Pronto Atendimento

0

0

1

1

Central de regulação do acesso

0

1

0

1

Unidade de atenção a saúde indígena

--

--

--

--

Total

2

9

46

57

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

|| Data da consulta: 20/03/2019

5.2. Por natureza jurídica
Período 2018

Rede física estabelecimentos de saúde por natureza jurídica
Natureza Jurídica

Municipal Estadual Dupla

Total

Associação pública

--

--

--

--

Órgão público do poder executivo federal

--

--

--

--

Município

--

--

--

--

Órgão público do poder executivo municipal

46

--

--

46

Órgão público do poder executivo estadual ou do distrito federal

--

4

2

6

Autarquia federal

--

--

--

--

Autarquia estadual ou do distrito federal

--

--

--

--

Sociedade anônima fechada

--

--

--

--

Empresario (individual)

--

--

--

--

Entidades empresariais

Sociedade simples limitada

1

1

Empresa individual de responsabilidade limitada (de natureza
empresarial)

--

1

--

1

Sociedade simples pura

--

--

--

--

Associação privada

--

--

--

--

Entidade sindical

--

--

--

--

Entidades sem fins lucrativos

Pessoas físicas
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Empresa individual imobiliária

--

--

--

--

Pessoas físicas

--

--

--

--

Total

46

9

2

57

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

|| Data da consulta: 20/03/2019

5.3. Consórcios em saúde
Nome do Consórcio: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL
CNPJ: 02.722.566/0001-52
Área de atuação: Regulação das atividades de saúde.
Data de adesão: 18 / 05 / 2018
Natureza jurídica:

( x ) Direito público
( ) Direito privado

Fonte: Subsecretaria de Atenção Primaria – SAP/PSF

|| Data da consulta: 21/03/2018

● Análise e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços no SUS

O Município possui 46 Estabelecimentos de saúde sob gestão municipal, com atendimento ao SUS,
divididas em unidades básicas de saúde, centro de saúde, Policlínica, clínicas especializadas e laboratório
clínico, que prestam atendimento médico em atenção básica, atendimento odontológico, além de realizar
procedimentos de atenção básica.
Conta ainda, com clínicas especializadas que prestam atendimento médico em infectologia, saúde do
trabalhador, e especialidades médicas (policlínica) além de contar com um centro municipal de reabilitação
física. Também oferta atendimento a triagem auditiva neonatal, além de realizar exames laboratoriais
através do laboratório municipal. O atendimento de urgência é feito na UPA Dr. Antônio Jorge Abib Netto.
O Município faz parte do Consórcio CIMPOLOSUL.
O Consórcio integrado com a Secretaria Municipal de saúde, tem como objetivo a aquisição dos
procedimentos como: consultas em urgências oftalmológicas, exames por imagens, gastroenterológicos,
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cardiológicos, e oftalmológicos que não são oferecidos pelo SUS ou que a oferta é insuficiente, quando se
refere a um quadro de urgência, para que possamos atender aos munícipes imediatamente.
Existem ainda em nosso território, conforme informação do CNES, 9 estabelecimentos de saúde sob
gestão estadual que prestam atendimento ao SUS, e 2 com dupla gestão.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS (inclusive rede estadual)
Período: DEZ/2018
Posto de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação
Adm. do
Estabelecimento

Pública (NJ grupo 1,
ou 201-1, 203-8)

CBOs
médicos

CBOs
enfermeiros

CBOs
(outros)
nível
superior

CBOs
(outros)
nível
médio

CBOs
ACS

Estatutários e empregados
públicos (0101, 0102)

83

19

94

468

256

Autônomos (0209, 0210)

--

5

6

10

--

Residentes e estagiários (05,
06)

9

--

--

--

--

Bolsistas (07)

24

--

--

--

--

Intermediados por outra
entidade (08)

--

--

--

--

--

Informais (09)

--

--

--

--

--

Contratos temporários e cargos
em comissão (010301, 0104)

94

94

102

221

20

Celetistas (0105)

199

156

88

1046

--

Autônomos (0209, 0210)

449

39

--

--

Residentes e estagiários (05,
06)

41

15

41

--

--

Bolsistas (07)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

3

9

Servidores públicos cedidos
para a iniciativa privada (10)

--

--

--

--

--

Contratos temporários e cargos
em comissão (010302, 0104)

--

--

3

11

--

Formas de contratação

Privada (NJ grupos 2 Intermediados por outra
- exceto 201-1, 203-8 entidade (08)
-, 3, 4 e 5)
Informais (09)

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

--

|| Data da consulta: 21/03/2018
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● Análise e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhadores no SUS
Temos a informar que não houve mudanças significativas no quado de profissionais de Saúde que atende
ao SUS no quesito iniciativa pública; e que não temos como mensurar o quadro de profissionais de saúde
em atendimento ao SUS no âmbito da iniciativa privada, no ano de 2018.

7. Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção,
Natureza e Fonte
Transferênci
Receitas de
a fundo a
Impostos e de fundo de
Natureza
Transferência recursos do
Subfunções da Saúde
da
de impostos
SUS
Despesa
(receita
provenientes
própria - R$) do Governo
Federal (R$)
0 - Informações
Corrente
0,00
0,00
complementares
Capital
0,00
0,00
122 - Administração
Corrente
0,00
0,00
Geral
Capital
0,00
0,00
Corrente 13.913.109,06 13.517.077,29
301 - Atenção básica
Capital
386.997,77
475.306,22
302 - Assistência
Corrente
9.910.773,20 1.930.116,43
Hospitalar e
Capital
2.706,49
49.670,11
Ambulatorial
303 -Suporte Profilático Corrente
0,00
479.829,16
e Terapêutico
Capital
0,00
0,00
304 - Vigilância
Corrente
0,00
0,00
Sanitária
Capital
0,00
0,00
305 - Vigilância
Corrente
0,00 2.840.415,99
Epidemiológica
Capital
0,00
0,00
306 - Alimentação e
Corrente
0,00
0,00
Nutrição
Capital
0,00
0,00

Transferência
Royalties
fundo a fundo
Operações
Outros
Transferências
do
de recursos do
de Crédito
Recursos
de Convênios
Petróleo
SUS
vinculadas
Destinados
destinados à
destinado
provenientes
à Saúde
à Saúde
Saúde (R$)
s à Saúde
do Governo
(R$)
(R$)
(R$)
Estadual (R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
113.272,44
0,00
1.202.322,91

Total (R$)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 27.543.458,79
0,00
862.303,99
2.726,37 13.045.938,91

43.966,08

0,00

0,00

0,00

1.942.466,50
0,00
0,00
0,00
1.842.739,56
42.586,08
0,00
0,00

523.021,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 2.945.317,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.120.182,84 5.803.338,39
0,00
1.709,00
44.295,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

96.342,68

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) || Data da consulta: 26/03/2019

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
Nº

Indicador

Tipo

Meta
ano
2018

Resultado
Anual

%
alcançada
da meta

Unidade de
medida

1

Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto
das 4 principais DNCT (doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U

250

384,5

0,00%

Número

2

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 A 49
anos) investigados.

E

100%

100,00%

100,00%

Percentual

3

Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U

98%

98,86%

100,00%

Percentual

4

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário
Nacional de vacinação para crianças menores de dois
anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª

U

75%

100,00%

100,00%

Percentual
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dose - com cobertura vacinal preconizada
5

Proporção de casos de doenças de notificação
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias
após notificação

U

95%

100,00%

100,00%

Percentual

6

Proporção de cura dos casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes

U

90%

100,00%

100,00%

Percentual

7

Número de casos Autóctones de Malária

E

N/A

N/A

N/A

Número

8

Número de casos novos de sífilis congênita em menores
de um ano de idade

U

50

31

100,00%

Número

9

Número de casos novos de aids em menores de 5 anos

U

0

0

100,00%

Número

10

Proporção de análises realizadas em amostras de água
para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes
totais, cloro residual livre e turbidez

U

50

76,50%

100,00%

Percentual

11

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos na população residente de
determinado local e a população da mesma faixa etária

U

0,5

0,38

76,00%

Razão

12

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

U

0,45

0,37

82,2%

Razão

13

Proporção de parto normal no Sistema Único de saúde e
na Saúde Suplementar

U

26,5%

30,41%

100,00%

Percentual

14

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas
etárias 10 a 19 anos

U

14,35%

12,60%

100,00%

Percentual

15

Taxa de mortalidade infantil

U

14

13,17

16

Número de óbitos maternos em determinado período e
local de residência

U

2

1

100,00%

Número

17

Cobertura populacional estimada pelas equipes de
Atenção básica.

U

85%

83,22%

98,00%

Percentual

18

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de
saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U

78,5%

84,10%

100,00%

Percentual

19

Cobertura populacional estimada pelas equipes de
atenção básica

U

35%

34,94%

99,80%

Percentual

20

Percentual de ações que o município realiza, no mínimo
seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas
necessárias a todos os municípios no ano

U

100%

100%

100,00%

Percentual

21

Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS
com equipes de Atenção Básica

E

100%

100%

100,00%

Percentual

22

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de
cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da
dengue

U

4

1

25,00%

Número

U

100%

100%

100,00%

Percentual

Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas
notificações de agravos relacionados ao trabalho
Fonte: SISPACTO
|| Data da consulta: 21/03/2019
23
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● Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa.

Indicador 1 – A população utilizada para o cálculo do indicador foi a de 2012 porque a população por
estimativa não apresenta a população por faixa etária. A meta nacional para esse indicador é uma redução
de 2% ao ano e apesar do Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil, essa é
uma meta difícil de ser alcançada.
Indicador 7 – Não se aplica ao município.
Indicador 11 e 12 – Conforme dados obtidos no SIA/SUS, foram realizados 6.574 exames citopatológicos
e 3.049 mamografias no ano de 2018. Cabe ressaltar que a situação de contratualização de prestadores
para esses exames foi interrompida por um período em 2018, interferindo diretamente nos resultados.
Indicador 22 - O total de imóveis do município é de 103.243. Em 2018 o município realizou 2 ciclos, tendo
como resultados 86,34% no 1º e 73,76% no 2º. 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.

9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

SUBFUNÇÕES

Receitas de
Recursos Impostos e de
ordinários – Transferência
Fonte Livre de impostos Saúde

Transferência
fundo a fundo
de recursos
do SUS
provenientes
do Governo
Federal

Atenção básica
Corrente
0,00 13.913.109,06 13.517.077,29
Capital
0,00
386.997,77
475.306,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Corrente
0,00 9.910.773,20 1.930.116,43
Capital
0,00
2.706,49
49.670,11
Suporte Profilático e Terapêutico
Corrente
0,00
479.829,16 1.942.466,50
Capital
0,00
0,00
0,00
Vigilância Sanitária
Corrente
0,00
0,00
0,00
Capital
0,00
0,00
0,00
Vigilância Epidemiológica
Corrente
0,00 2.840.415,99 1.842.739,56

Transferência
fundo a fundo
Transferências Operações
de recursos do
de Convênios de créditos
SUS
destinados à vinculadas
provenientes do
Saúde
à Saúde
Governo
Estadual

Royalties
Outros
do Petróleo Recursos
destinados Destinados
à Saúde.
à Saúde.

TOTAL

113.272,44
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 27.543.458,79
0,00
862.303,99

1.202.322,91
43.966,08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.726,37 13.045.938,91
0,00
96.342,68

523.021,55
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 2.945.317,21
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.120.182,84 5.803.338,39
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0,00
0,00

67 - 88

Capital
0,00
0,00
42.586,08
Alimentação e Nutrição
Corrente
0,00
0,00
0,00
Capital
0,00
0,00
0,00
Outras Subfunções
Corrente
252.016,10 17.243.802,36 1.361.363,36
Capital
0,00
6.522,40
0,00
Total
252.016,10 44.784.156,43 21.161.325,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1.709,00

44.295,08

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
1.882.582,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 18.857.181,82
0,00
0,00
6.522,40
0,00 1.124.618,21 69.204.699,27

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) || Data da consulta: 26/03/2019

9.2. Indicadores Financeiros
Indicador
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Valor

Participação da receita de impostos na receita total do município
Participação das transferências intergovernamentais na receita total do município
Participação % das transferências para a saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o
Município
Participação % das transferências da União para a saúde no total de recursos transferidos para a
saúde no Município
Participação % das transferências da União para a saúde (SUS) no total de Transferências da União
para o Município

13,53%
63,16%
11,39%
70,53%
21,79%

1.6

Participação % da receita de impostos e transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do
Município

2.1

Despesa total com saúde, em R$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante

2.2
2.3

Participação da despesa com pessoal na despesa total com saúde
Participação da despesa com medicamentos na despesa total com saúde

63,56%
5,09%

2.4

Participação das desp. com serviços de terceiros – pessoa jurídica na despesa total com Saúde

16,47%

2.5
2.6
3.1

Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde
Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Participação das transferências para a saúde em relação à despesa total do município com saúde

1,92%
0,00%
49,92%

3.2 Participação da receita própria aplicada em saúde conforme a LC 141/2012
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
26/03/2019

49,67%
R$ 348,17

17,92%
|| Data da consulta:

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b / a) x 100

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

73.765.000,00

73.765.000,00

68.541.698,98

92,92

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

18.500.000,00

18.500.000,00

16.787.794,69

90,74

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

7.000.000,00

7.000.000,00

4.607.133,26

65,82
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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

32.000.000,00

32.000.000,00

29.578.529,38

92,43

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

8.000.000,00

8.000.000,00

8.528.951,11

106,61

0,00

0,00

0,00

0,00

603.000,00

603.000,00

769.947,69

127,69

7.600.000,00

7.600.000,00

8.252.096,17

108,58

62.000,00

62.000,00

17.246,68

27,82

Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (II)

175.830.000,00 175.830.000,00

183.173.061,84

104,18

Cota-Parte FPM

76.000.000,00

76.000.000,00

68.900.510,59

90,66

Cota-Parte ITR

130.000,00

130.000,00

183.162,28

140,89

Cota-Parte IPVA

16.000.000,00

16.000.000,00

15.509.646,85

96,94

Cota-Parte ICMS

81.000.000,00

81.000.000,00

95.699.257,94

118,15

Cota-Parte IPI-Exportação

2.000.000,00

2.000.000,00

2.110.569,10

105,53

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais

700.000,00

700.000,00

769.915,08

109,99

Desoneração ICMS (LC 87/96)

700.000,00

700.000,00

769.915,08

109,99

251.714.760,82

100,85

Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE

249.595.000,00 249.595.000,00

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (c)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS

21.055.283,00

Provenientes da União
Provenientes dos Estados

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(d)

% (d / c) x 100

21.055.283,00

27.941.573,38

132,71

18.361.716,00

18.361.716,00

25.947.978,32

141,32

2.086.367,00

2.086.367,00

1.991.909,65

95,47

0,00

0,00

0,00

0,00

607.200,00

607.200,00

1.685,41

0,28

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À
SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO
DA SAÚDE

21.055.283,00

21.055.283,00

27.941.573,38

132,71

Provenientes de Outros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
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DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
de Natureza de Despesa)
ATUALIZADA (e) Liquida das Até Restos a Pagar
o Bimestre (f) não Processados
(g)

% (f+g)/ e)

DESPESAS CORRENTES

64.369.593,51

80.770.237,35

68.195.235,12

3.882.225,20

89,24

Pessoal e Encargos Sociais

42.945.611,37

50.458.126,43

46.815.535,19

4.462,77

92,79

Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Despesas Correntes

21.423.982,14

30.312.110,92

21.379.699,93

3.877.762,43

83,32

DESPESAS DE CAPITAL

1.951.603,49

5.663.575,25

1.009.464,15

403.830,55

24,95

Investimentos

1.951.603,49

5.663.575,25

1.009.464,15

403.830,55

24,95

Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da Dívida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.321.197,00

86.433.812,60

73.490.755,02

85,03

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZA DA

DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À
SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS

N/A

39.243.487,90 24.271.697,90

4.105.691,33

38,61

Recursos de Transferências Sistema
Único de Saúde - SUS

N/A

36.359.852,28 22.895.063,59

4.072.030,21

36,69

Recursos de Operações de Crédito

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos

N/A

2.883.635,62

1.376.634,31

33.661,12

1,92

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO
COMPUTADOS

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO
SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA¹

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

DESPESAS CUSTEADAS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS²

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO

DESPESAS EXECUTADAS
Liquidadas Até
o Bimestre (h)

Inscritas em Restos
% [(h+i) / IV(f+
a Pagar não
g)]
Processados (i)
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RECURSOS VINCULADOS À
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES
E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES³
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE
NÃO COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]

N/A

28.377.389,23

N/A

38,61

45.113.365,79

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)
= [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE
CONSTITUCIONAL 15% 4

17,92

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA
ENTRE O VALOR EXECUTADO E O
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
[VI(h+i) – (15 * IIIb)/100]

7.356.151,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS

CANCELADOS/
PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR

PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE

Inscritos em 2018

180.364,42

N/A

N/A

N/A

0,00

Inscritos em 2017

290.664,73

72.723,83

217.940,90

0,00

0,00

Inscritos em 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inscritos em 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inscritos em 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inscritos em exercícios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.664,73

72.723,83

217.940,90

0,00

0,00

Total

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Despesas
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR custeadas no
CANCELADOS OU
CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°
exercício de

PRESCRITOS

referência (j)

Saldo Final
(Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

0,00

0,00

0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017

0,00

0,00

0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016

0,00

0,00

0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

0,00

0,00

0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores

0,00

0,00

0,00

71 - 88

71 - 88

0,00

Total (VIII)

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO
NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME
ARTIGOS 25 e 26

0,00

0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas
no exercício de
referência (k)

Saldo Final
(Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2017

0,00

0,00

0,00

Diferença de limite não cumprido em 2016

0,00

0,00

0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015

0,00

0,00

0,00

Diferença de limite não cumprido em 2014

0,00

0,00

0,00

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores

0,00

0,00

0,00

Total (IX)

0,00

0,00

0,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

Liquidadas
Até o
Bimestre (l)

Atenção Básica

27.712.234,00

34.753.141,95

28.405.762,78

1.755.376,49

41,04

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

14.899.875,54

17.282.965,16

13.142.281,59

262.482,06

18,24

Suporte Profilático e
Terapêutico

2.272.467,00

6.658.836,47

2.945.317,21

1.131.707,71

5,55

Vigilância Sanitária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.880.450,00

8.193.352,25

5.847.633,47

1.021.903,03

9,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Subfunções

14.556.170,46

19.545.516,77

18.863.704,22

114.586,46

25,82

Total

66.321.197,00

86.433.812,60

73.490.755,02

100,00

Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição

Inscritas em Restos
% [(l+ m)
a Pagar não
/total(l+ m)]x100
Processados (m)

FONTE: SIOPS, Cachoeiro de Itapemirim, 21/02/2019, 10:50:30

1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i “(último bimestre) deverá ser o mesmo
apresentado no "total j".
3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo
apresentado no "total k".
4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei
Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]
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9.4 Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo,
segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
Bloco de
Financiamento

CUSTEIO

Programas de Trabalho
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.234.968,21

APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1.100.000,00

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

15.232.267,23

APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FPM

736.848,71

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA

25.953,34

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS
NO MAC

2.114.656,40

PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS
ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

1.173.613,43

GESTÃO DO SUS
Total
Bloco de
Financiamento

INVESTIMENTO

Valor Transferido em
2018 (Fonte: FNS)

Programas de Trabalho

15.606.242,93

51.000,00
22.669.307,32
Valor Transferido em
2018 (Fonte: FNS)

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE-UBS

50.000,00

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE

2.283.651,00

IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL NA SAÚDE

69.000,00

VIVER SEM LIMITES

47.880,00

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE

842.540,00

Total

Valor Executado em
2018 *

3.293.071,00

15.606.242,93
Valor Executado em
2018 *

1.016.959,30

1.016.959,30

Fonte: FNS e FMS || Data da consulta: 29/03/2019
* Obs.: - Valores executados somente das entradas de receitas dentro do exercício de 2018.

● Análise e considerações sobre a execução orçamentária e financeira
No que se refere a execução dos blocos de financiamento, observa-se uma evidente elevação das transferências
fundo a fundo, realizadas pelo SUS em comparado com a previsão inicial. Apesar deste incremento, o município
continua aportando um considerável volume de recursos próprios como contrapartida para que possa manter em dia
as despesas referentes aos gastos com folha de pagamento e encargos sociais, entre outras despesas correntes.
Durante o exercício de 2018 os investimentos relacionados a reformas, ampliações, adequações, e manutenção de
algumas unidades foram retomadas no meado do exercício de 2018.
Observa-se também, acréscimo orçamentário remanescente de exercício anterior, investidos no aumento e na
manutenção das ações e serviços de saúde, principalmente nas despesas de custeio e aquisições de serviços.
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As despesas com Investimentos que não foram executadas ou concluídas dentro do exercício 2018 serão
reprogramados para o próximo exercício.
Observa-se que as transferências Fundo a Fundo em comparado com as entradas de receitas do município
divergem em alguns momentos em virtude dos lançamentos se darem no momento da visualização da receita pelo
município.

10. Auditorias
Nº do Processo

001

Demandante

Ministério
Público do
Espírito Santo

Órgão
Responsável
pela Auditória

GCAMA

Unidade
Auditada

Finalidade

Status

Pronto
Averiguar se os serviços de saúde
Atendimento
ofertados a paciente, no Hospital
Infantil – Hospital
Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, Concluída
Infantil de
foram prestados de forma regular pelo
Cachoeiro de
Pronto Atendimento Infantil.
Itapemirim

Recomendações

Por se tratar de internação hospitalar e atendimento em unidade de Pronto Socorro, serviços que são de
competência do Gestor Estadual, foi sugerido que esta Auditoria seja solicitada a Superintendência
Regional Sul, da Secretaria Estadual de Saúde, e ao CRM/ES que é o órgão competente para realizar
avaliações ético/profissionais.

Encaminhamentos

- Ministério Público, a Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde.

Nº do Processo

002

Demandante

Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão
Responsável
pela Auditória

GCAMA

Unidade
Auditada

Finalidade

Status

Verificar se os exames de análise
clínica, cujo pagamento foi solicito pelo
Hospital Infantil de Cachoeiro de
Hospital Infantil
Itapemirim através do Oficio HIFA/ATS
de Cachoeiro de
Concluída
nº 266/2015, protocolo 40196/2015,
Itapemirim
referente ao mês de Agosto de 2015,
foram realizados em pacientes do
SUS, naquele estabelecimento.

Recomendações

- Não foram feitos encaminhamentos adicionais, tendo em vista que todas as constatações foram
consideradas em conformidade.

Encaminhamentos

- Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde

Nº do Processo

003

Recomendações

Demandante

Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão
Responsável
pela Auditória

Unidade
Auditada

GCAMA

Unidade de
Pronto
Atendimento de
Urgência Dr.
Antônio Jorge
Abib Netto

Finalidade

Status

Verificar se as receitas médicas
encaminhadas através do Memo.
SEMUS/SAVS/Nº 2731/2018, com
Concluída
identificação UPA 24 h, forma emitidas
pelo serviço de urgência do Pronto
Atendimento de Urgência.

- Diante das constatações, foi concluído que houve uso indevido dos impressos próprios da UPA 24 h.
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- A Secretaria Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde e ao Conselho Regional de
Medicina.
Fonte: Gerência de Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditória – SEMUS/GCAMA || Data da consulta: 22/03/2019
Encaminhamentos

● Análises e Considerações sobre Auditorias.

A Gerência de Auditória vem se estruturando para realizar as auditorias que estão sendo demandadas.
Conta com três profissionais administrativos e um médico auditor.
O setor além de realizar auditoria, também faz os serviços de controle, monitoramento e avaliação, além
do processamento do faturamento ambulatorial (SIA/SUS).

11. Análises e Considerações Gerais
O Sistema Único de Saúde foi criado com o intuito de ser um sistema de saúde de amplo acesso à
população, buscando a equidade no atendimento e a satisfação da população.
Além de priorizar um atendimento de qualidade, com a reforma de unidades básicas de saúde. A SEMUS
proporcionou ao usuário do SUS um maior conforto no atendimento médico ambulatorial e melhorou o
acesso as unidade básicas de saúde.
Houve um aumento significativo no número de exames laboratoriais com a adequação do Laboratório
Municipal.
Foram realizadas ainda diversas ações em vários seguimentos funcionais desta SEMUS, dos quais
importa destacar as ações em serviços de saúde na atenção básica e na atenção especializada (reformas,
construções, campanhas, distribuição de medicamentos), conforme demonstrado no anexo deste
documento e na aquisição de veículos (4 veículos de passeio) para atendimento as demandas de serviço
desta Secretaria.
Através do fortalecimento dos setores estratégicos, espera-se que o intuito do Sistema Único de Saúde
seja atingido dentro do município, proporcionando um atendimento eficaz, eficiente, com qualidade e
resolutividade para a população.
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12. Recomendações para o Próximo Exercício
O Relatório de gestão Anual – RAG de 2018 evidencia os esforços empenhados para que as metas sejam
atingidas dentro do município, servindo de base para a gestão dos próximos, a fim de fundamentar as
ações a serem realizadas e maximizar os resultados positivos já alçançados até o presente momento.
Aliado a isto, a Programação Anual de Saúde deve seguir a mesma linha de planejamento, servindo de
norteador para as ações de saúde, com a realização das reuniões de monitoramento das ações, e
elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, conforme legislação vigente.

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Cachoeiro de Itapemirim, ES - 29 de Março de 2019
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Anexo I

SISREG - Treinamento com os médicos das UBS

SISREG - Treinamento das UBS com as recepcionistas e enfermeiros
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UBSF Vilage da Luz - Grupo de gestantes

SAP - Campanha Setembro Amarelo - Prevenção ao suicídio
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SAP - Atividade do Centro de Convivência

SAP/SAVS - Dia mundial de conscientização da violência
contra a pessoa idosa
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SAP - Reforma/manutenção da UBSF Aeroporto

SAP - Reforma/manutenção da UBSF União
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SAP - Reforma/manutenção da UBSF União

SAVS - Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF
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SAVS - Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF

SAVS - Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF
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SAVS - Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF

SAVS - Campanha de combate as hepatites virais - CRIAS
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SAVS - Campanha de combate as hepatites virais - CRIAS

SAVS - Campanha na praça - CRIAS
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SAP - Novembro Azul - UBSF Soturno

SAP - Outubro Rosa - UBSF Zumbi
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