
Relatório Detalhado Quadrimestre Anterior 2019

Prefeitura  M
unicip al de Ca choeiro d e Itapem

irim
 – ES

Prefeitura  M
unicip al de Ca choeiro d e Itapem

irim
 – ES

Secretari a M
unicip al de Sa úde

Secretari a M
unicip al de Sa úde

SECRETARIA  M
UNICIPAL  DE SAÚDE

Rua Fernando de  Abreu, 99 Bairro Ferroviários
Cachoeiro de Itap em

irim
 – ES 

CEP 29.308-050
Tel .: 28 3155 – 52 52

w
w

w
.cachoe iro.es.gov.b r



 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES

Secretaria Municipal de Saúde

Relatório
Detalhado do
Quadrimestre

Anterior

RDQA

2º Quadrimestre
2019

                      2 - 76

                                                                               



 

                      3 - 76

                                                                               

EXPEDIENTE

Prefeito Municipal
Victor da Silva Coelho

Secretária Municipal de Saúde
Luciara Botelho Moraes Jorge

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Subsecretaria Administrativa e Financeira 
Subsecretaria de Atenção Primária

Subsecretaria de Assistência e Vigilância em Saúde
Gerência Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Gerência Adjunta de Vigilância em Saúde
Gerência Adjunta de Assistência em Saúde

Gerência de Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria
Gerência de Ouvidoria

Conselho Municipal de Saúde



 

Sumário

Parte Primeira…………………………………………………………………………………….... 06

Introdução………………………………………………………………………………………..…. 06

Administrativa e Financeira…………………….……...……….….…….………..…….…...…... 07

Suporte de Informática...………..……….…………….….……….…….…….…..………...…... 07

Transporte………………………..…...……….…..…….…….….…….……..…….……………. 08

Assistência e Vigilância em Saúde......…..…….…….…..………….…..….………..…………. 09

Assistência Farmacêutica ……...…..………….…..………….…..………….…..……………… 09

Policlínica Municipal de Saúde……………………………………..….…..…..………....……... 10

Triagem Auditiva Neonatal Universal………………...….…….….……………..……………… 11

Laboratório de Patologia Clínica…...….…….………..……….……………..…..….………….. 12

Unidade de Pronto Atendimento “Dr. Antônio Jorge Abib Netto”.……..….……………..…... 13

Centro de Referência em Infectologia “Abel Sant'Anna”………….…..……………..………... 14

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas.…..…….….…….….……………………. 16

Centro Municipal de Reabilitação Física..………..………….….…….….……………..……... 18

Centro Municipal de Saúde “Paes Barreto”...………….….………….….……….…………….. 19

Centro Municipal de Saúde “Paulo Pereira Gomes”.……..……….……………..……………. 19

Vigilância Epidemiológica.…..…….………..…….…………..……….………….….………….. 20

Vigilância Sanitária………………………………………………………………………………… 21

Vigilância Ambiental…………………………………………………………………...………….. 21

Centro Regional de Saúde do Trabalhador…………………………………………………….. 22

Atenção Primária…………………………………………………………………………………... 23

Políticas de Saúde………...….............………………………………………………………...… 25

Saúde Mental………..……………………….……..…….……………………………………….. 26

Imunização………………………………………………………………...……………………….. 28

Combate a Tuberculose e Hanseníase……………………….……..………………………….. 29

Saúde da Mulher e da Criança………………………...………………………………………… 30

Saúde do Idoso e Hiperdia.....……………..……………..……………...……..….…………….. 33

Saúde Bucal…………………………………………………………………………...…………… 33

Regulação …………………………………………………..……………….…………………….. 36

Consórcio CIM POLO SUL.………..………...…………………………………………………… 37

Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria..………….………………….……………….. 40

Ouvidoria.….……………………………..……………..………………………………………….. 41

                      4 - 76

                                                                               



 

Parte Segunda.…..…….…….…..………….…..…….……..…….….…….…….…..………….. 42

Relatório de Monitoramento da Programação Anual 2019……………………………………. 42

Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA-  2º Quadrimestre de 2019………. 56

Dados de Identificação………………………..…………………………………………………... 56

Introdução…………………………………………………………………………………………... 56

Montante e Fonte de Recursos Aplicados no Período………………………………………… 56

Auditorias Realizadas ou em Fase de Execução no Período e suas Recomendações…… 57

Oferta  e  Produção de  Serviços  Públicos  na  Rede  Assistencial  Própria  Contratada  e
Conveniada, Cotejando esses Dados com os Indicadores de Saúde da População em
seu Âmbito de Atuação…………………………………………………………………………….

58

Produção da Atenção Básica…………………………………………………………………….. 59

Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos………………………… 60

Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização……………………………… 61

Produção  da  Atenção  Ambulatorial  Especializada  e  Hospitalar  por  Grupo  de
Procedimentos……………………………………………………………………………………... 61

Produção da Assistência Farmacêutica…………………………………………………………. 62

Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos…………….……………… 62

Relatório de Indicadores de Saúde da População (Fontes: SISPACTO, TABNET e 
Outras)……………………………………………………………………………………………....

63

Análise e Considerações Gerais….……..……….……………………….……………………... 69

                      5 - 76

                                                                               

ooo



 

PARTE PRIMEIRA

Introdução

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

de 2019, em vários seguimentos funcionais, desde a Atenção Básica, passando pelos Programas e Políticas

do Ministério da Saúde, odontologia e o Programa Saúde da Família, até a Atenção Especializada e os

serviços de urgência. 

Este mecanismo junto  a outros instrumentos de planejamento (Plano Municipal  de Saúde,  Programação

Anual  de  Saúde  e  Relatório  Anual  de  Gestão,  além  dos  Relatórios  de  monitoramento  quadrimestral

divulgados no site desta SEMUS), se constituem em ferramentas fundamentais para qualificar e consolidar as

politicas públicas de saúde no município, além de potencializar consideravelmente o envolvimento dos órgãos

de controle externos e internos bem como da sociedade em geral na gestão dos recursos e serviços da

saúde, priorizando a oferta de um atendimento de excelência e qualidade aos munícipes abrangido pelas

ações desta secretaria.
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Administrativa e Financeira

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Administração, deu início no

mês de junho de 2019, ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de

cadastro de reserva de pessoal, com vistas à contratação temporária de profissionais para as Secretarias

Municipais, incluindo a Secretaria Municipal de Saúde.

O Processo Seletivo registrou mais de 15 mil  inscrições para as 244 vagas oferecidas para contratação

temporária de profissionais para variadas áreas. As remunerações variam de R$ 998,00 a R$ 10.000,00 e

10% das vagas foram disponibilizadas para candidatos com deficiência.

A  relação  dos  cargos  são:  Ajudante  geral,  Operador  de  Máquinas,  Eletricista,  Motorista,  Recepcionista,

Auxiliar de Serviços de Apoio à Unidade de Saúde, Auxiliar de Prótese Dentária, Agente de Serviços Públicos

Municipais,  Cadastrador,  Técnico  em  Informática,  Técnico  em  Enfermagem,  Contador,  Enfermeiro,

Enfermeiro da Família, Médico da Família, Odontólogo da Família, entre outros, que foram divulgados no site

da prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br).

A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  está  participando  ativamente  do  processo  seletivo  na  análise  da

documentação apresentada para todos os cargos, especialmente nos cargos específicos da saúde. Foram

feitas até o momento, 21 chamadas convocando os candidatos para a apresentação dos documentos para

análise.  O  preenchimento  desta  vagas  visa  suprir  uma  carência  de  profissionais  em  várias  áreas  e

proporcionar a melhoria da oferta, com ampliação dos serviços ofertados pela SEMUS. 

Suporte de Informática

Entre as ações realizadas pela Coordenação de suporte de informática, no quadrimestre maio – agosto de

2019, podemos destacar: Treinamento e implementação do sistema CADWEB (sistema  do  cartão  do  SUS)

nas unidades básicas de saúde, Centro Municipal de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento e Farmácia

Municipal;  Confecção  de  rede  estruturada  de  computadores  na  Sede  da  SEMUS,  sendo  atendida  com

manutenções e ampliação; Confecção de rede estruturada de computadores nas UBS, sendo atendidas com

manutenções e ampliação; Planejamento para desenvolvimento de melhorias na infraestrutura de redes de

computadores, com vistas a agilizar os processos via sistema e Levantamento do parque tecnológico da

SEMUS para o atendimento das necessidades da implantação do Sistema PEC (Prontuário Eletrônico do

Cidadão.
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Transporte

A SEMUS realiza  transporte  sanitário  eletivo  para  os  pacientes  que  necessitam de  tratamento  fora  do

domicílio. A quantidade de pacientes referente ao período de Maio a Agosto de 2019, transportados foram:

Veículos por dia Quantidade de pacientes

1 Micro-ônibus 28

4 Vans 60

7 Ônix 16

2 Ambulância 6

Total diário de pacientes 107

Total mensal de pacientes 2354

Total de janeiro a abril 9416

Destinos mais frequentes: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Jeronimo Monteiro, São José dos Calçados, 

Guaçuí, Iúna, Itapemirim e Anchieta.

Também é realizado o transporte dentro do Município, de pacientes que necessitam de fisioterapia e são

atendidos  no  CEMURF,  bem  como  de  paciente  que  realizam  hemodiálise  nos  Hospitais.  A  média  de

atendimentos destes pacientes no segundo quadrimestre de 2019 foi de:

Unidade Atendimentos diários Atendimentos mensal

Pacotuba 6 180

UPA 6 120

Itaoca 5 150

Conduru 6 180

Burarama 6 180

Soturno 6 180

Córrego dos Monos 5 150

Rota de Hemodiálise 32 atendimentos* 832

Rota fisioterapia 26 atendimentos 520

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

segunda, quarta e sexta e 32 na terça, quinta e sábado.

Obs.: São dois carros para hemodiálise e dois para fisioterapia.

                      8 - 76

                                                                               



 

Assistência e Vigilância em Saúde

Na rede de saúde, a atenção especializada,  também chamada de atenção secundaria,  é formada pelos

serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica intermediária entre a

atenção primária e a terciária, historicamente interpretada como procedimentos de média complexidade. 

Nesta atenção, são realizadas as consultas ambulatoriais com profissionais especializados, atendimento de

Urgência  e  Emergência  nos  Prontos  Atendimentos,  exames  complementares  ao  atendimento  básico  e

Programas relevantes a saúde pública como CAPS AD (Centro de Atenção Psico Social Álcool e Drogas),

CRIAS (Centro de Referência em Infectologia Abel Sant'Anna) CEREST (Centro de referência da Saúde do

Trabalhador),  CEMURF  (Centro  Municipal  de  Reabilitação  Física)  e  TANU  (Triagem  Auditiva  Neonatal

Universal).

Na Vigilância em saúde, encontra-se às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos

mecanismos adotados para prevenção de doenças. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica,

ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

Assistência Farmacêutica

A assistência farmacêutica, no período de maio a agosto de 2019, realizou as seguintes ações, envolvendo a

dispensação de medicamentos e capacitações: 

Maio: Realizados 8.643 atendimentos e dispensados o volume de 544.819 medicamentos;
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Junho: Realizados 8.153 atendimentos e dispensados o volume de 493.597 medicamentos;

Julho: Realizados 8.002 atendimentos e dispensados o volume de 473.136 medicamentos. No dia 03 foi

publicada a Portaria 779/2019, que retífica a REMUME de forma a completar algumas lacunas existentes na

mesma e corrigir algumas inadequações. Dia 11 e 12 duas servidoras participaram do II Fórum Capixaba

sobre Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, em Vitória-ES (certificado em andamento);

Agosto: Realizados 7.607 atendimentos e dispensados o volume de 462.347 medicamentos. No dia 15 duas

servidoras participaram do curso “Licitação, Compras e Pregão”, pela Escola do Servidor, e dias 20, 21 e 22

uma  servidora  participou  do  curso  “Liderança  Coaching  Orientada  para  Resultados”,  pela  ESESP

(certificados em andamento). 

Policlínica Municipal de Saúde 

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

geral,  dermatologia,  fonoaudiólogo,  ginecologia,  nutrição,  otorrinolaringologia,  pediatria,  pneumologia,

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

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

Durante o segundo quadrimestre de 2019, que vai de maio até agosto, a Policlínica Municipal “Bolívar de

Abreu” realizou em torno de 29.301 (vinte e nove mil trezentos e um) atendimentos. Tais atendimentos se

dividiram da seguinte forma/quantidade: 

Cardiologia - 1.418; Pequena Cirurgia - 623; Clínico Geral - 1.844; Eletrocardiograma - 2.919, Enfermeiras da

Ginecologia  -  372;  Fonoaudiologia  -  642;  Ginecologia  -  2.979;  Nutrição  -  1.423,  Ortopedista  -  515,

Otorrinolaringologia  -  187,  Pediatria  -  3.391,  Tuberculose  -  162;  Psicologia  -  2.454,  Psiquiatria  -  164,

Radiologia - 7.568, Sala de Curativo - 1.730, Tabagismo - 94 e Urologia 816. 

Portanto, a média mensal de atendimentos nesses quadrimestre é de 7.326 (sete mil trezentos e vinte e seis)

pessoas.

Os valores supramencionados não levam em consideração as faltas dos pacientes agendados, constando

somente  os  atendimentos  efetivamente  realizados,  além  de  não  considerar  o  setor  de  Vacinação,

Ultrassonografia e Confecção do Cartão do SUS
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Triagem Auditiva Neonatal Universal

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

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

É referência para este atendimento no Município.  Durante o segundo quadrimestre A TANU realizou em

media 820 testes de orelhinha, 48 exames de BERA, 60 atendimentos de terapia, além de atendimentos com

Otorrino e de Assistente Social. 
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Laboratório de patologia clínica

O laboratório  municipal  está  passando por  reforma,  que  se  encaminha para  a  fase  de  conclusão,  com

adequações da estrutura física e atendimento aos padrões das Legislações de Saúde vigentes, necessárias à

manutenção do serviço oferecido aos usuários do SUS de Cachoeiro de Itapemirim.

Os atendimentos detalhados no quadro abaixo, referem-se ao 2º quadrimestre 2019, considerados após a

segunda  quinzena  de  Maio/2019,  e  se  apresentam  em  quantidade  reduzida,  pois  conforme  dissemos

anteriormente, ainda estarmos em reforma e adequação da unidade.

Exames realizados Maio Junho Julho Agosto

Bioquímica/ interface 2.085 1 66 2

Hematologia/interface 690 193 258 205

Imuno-hematologia 15 0 8 3

Coagulação 100 0 0 0

Urinálise 305 0 0 0

Parasitologia 199 0 0 0

Microbiologia 53 36 71 37

Tuberculose/hanseníase 176 96 161 121

Imunologia/interface 480 388 214 93

Teste do pezinho 230 193 258 205

Total de exames 4.333 714 1.036 666
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Unidade de Pronto Atendimento de Urgência “Dr. Antônio Jorge Abib Netto”

Ações executadas na UPA Marbrasa no período compreendido entre Maio a Agosto/2019:

Maio: Apresentação e fluxograma de tuberculose, pois, a unidade tem papel fundamental na participação de

identificação  do  sintomático  respiratório  promovendo  ações  que  garantam  o  diagnóstico  oportuno  e

tratamento precoce;

Junho: Boas práticas em limpeza e higienização hospitalar, para garantir a segurança, bem-estar e conforto

de pacientes e seus acompanhantes e profissionais atuantes na unidade;

Julho: Treinamento com a equipe de Enfermagem com o novo eletrocardiograma via bluetooth da unidade

programa de fácil acesso com solicitação de laudo via internet pelo médico da empresa;

Agosto:  Capacitação  para  sarampo,  os  profissionais  de  enfermagem  foram  orientados  quanto  a

vulnerabilidade da Unidade em atender os sintomáticos com suspeitas de sarampo e o bloqueio seletivo dos

mesmos, orientados também quanto aos sinais e Sintomas dos pacientes e quanto ao cartão vacinal.
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Centro de Referência em Infectologia “Abel Sant’anna”

O Centro de Referência em Infectologia “Abel Santana”, desenvolve diversas atividades de abordagem direta

e  indireta  a  sociedade de  acordo  com a  programação mensal  que  varia  de  acordo  com os  programas

desenvolvidos  pela  unidade,  assim  como também são  pactuadas com outras  subsecretarias,  ofertando:

palestras, testagem rápida para IST’s:  Sífilis,  HIV, HCV, HbsAg, orientações a população, distribuição de

preservativos e material informativo. 

No período de Maio, Junho e Julho de 2019 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Maio: Foi realizada a vacinação contra Influenza, de acordo com a campanha nacional, com médio de 141

pacientes vacinados, portadores do vírus HIV/Aids e Hepatites B e C. A ação foi realizada na unidade do

CRIAS, desenvolvida pela equipe de enfermagem. 

Junho: Dia  04  de  Junho  de  2019,  realizado  palestra  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  -  Cachoeiro  de

Itapemirim, na qual estavam presente cerca de 60 pessoas no auditório do hospital, no evento da SIPAT,

desenvolvido pela instituição. 
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Dia 22 de Junho de 2019, Quadra de esportes, Bairro Agostinho Simonato, realizados 63 atendimentos com

testes rápidos para detecção de: HIV, HCV, HBSAg e Sífilis. As atividades desenvolvidas ocorreram de 8h as

15h.  Sem intercorrências.  O  publico  atendido  apresentou  um bom envolvimento,  esclareceram algumas

dúvidas sobre IST. Todos os resultados foram entregues com orientação da enfermeira.

Julho:  Realizado  testagem  rápida  para  IST’s:  Sífilis,  HIV,  HCV,  HbsAg,–  media  de  455  atendimentos

individualizados,  o  trabalho  foi  realizado  pela  equipe  do  CRIAS,  em parceria  com a  APS – entrega  de

resultado dos testes rápidos e orientação.

Todas as atividades desenvolvidas têm por principal objetivo promover a prevenção e promoção da saúde

dos pacientes assistidos e alcançados em cada ação. 

Nos casos de testagem reagente, todos os pacientes foram encaminhados e estão em acompanhados pela

equipe multiprofissional lotada no CRIAS. 
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Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas

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

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

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

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

além de outros voltados aos pacientes em acompanhamento.

Entre  as  ações “extramuros”  e  aquelas realizadas na própria  unidade,  podemos destacar:  Atividade  em

comemoração ao Dia das Mãe; Roda de conversa com tema: Luta Antimanicomial; Palestra Sobre Prevenção

Sobre o Uso de Drogas(PSE); Atividade em área verde ( Morro do Caramba);  Ação na praça de fátima – Dia

mundial sobre o abuso e tráfico ilícito de drogas; Apresentação de dança do centro de convivência vovó

matilde; Palestra sobre Hepatites Virais; Festa Julina e apresentação cultural do centro de convivência vovó

matilde; Atividade em comemoração ao Dia dos Pais; Manhã de Ação de Graças; Palestra Dia de Combate

ao Fumo.
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Centro Municipal de Reabilitação Física

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

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

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

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

além de outros atendimentos em fisioterápicos. 

Algumas ações/atividades realizadas no período: Atendimento de usuários em: consultas ortopédicas ( 118 );

fisioterapia ( 2.492 ); fonoterapia ( 74 ); psicologia ( 111 ),  assistência social ( 81 ), asilos ( 128 ). Total: 3.004

Observações: O atendimento dos asilos agora são contabilizados no CEMURF. São feitos atendimentos no

João VXXIII, Nina Aruera e Adelson Rebelo.
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 Centro de Saúde “Paes Barreto”

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

e Pacotuba, em turno de 12 h, das 7 h às 19 h, são ofertados serviços de sutura, drenagem de abcesso,

curativos e eletrocardiograma. Em media são realizados mensalmente 1280 atendimentos de urgência. 

Destacamos que a unidade conta com o serviço de ambulância (remoção) que funciona 24 horas, realizando

atendimento  e  transporte  dos  munícipes ate  a porta  de entrada hospitalar,  dentro  ou fora  do distrito.  A

subsecretaria está em esforço contínuo para aquisição de novos equipamentos para melhoria na qualidade

do atendimento prestado.

Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”

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

Atualmente vem realizando atendimentos do Laboratório de Prótese Dentária e central de esterilização do

município. Destacamos que a finalização da obra está prevista para o dia 15 de Outubro deste ano.

                      19 - 76

                                                                               

Reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes



 

Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica no período de maio a agosto de 2019 realizou importantes ações com vistas a

prevenção e promoção da saúde.  Entre as principais ações,  podemos destacar:  Investigação dos óbitos

indeterminados -  menores  de  um ano e  de  mulheres  em idade  fértil;  Reunião  do  Comitê  Municipal  de

Enfrentamento da Sífilis;  Participação nas Reuniões do Comitê  Estadual  de Monitoramento do Plano de

Enfrentamento da Sífilis Congênita (mensal); Participação na Reunião do Programa de Proteção de Crianças

e Adolescentes em Ameaça de Morte;  Participação na Reunião do Comitê  de Investigação de Óbitos e

Amputações Relacionados ao Trabalho do Espírito Santo; Participação na Reunião da Sala de Situação e

Resposta Coordenada das Arboviroses; Participação no Curso de Capacitação em Codificação de Causa

Básica do Óbito 2019 (Online e presencial); Participação na Reunião do VIGIÁGUA/SISÁGUA/MDDA/DTHA;

Participação  na  Oficina  do  Projeto  de  Resposta  Rápida  à  Sífilis  –  MS;  Capacitação  em  Vigilância  da

Toxoplasmose  com  Ênfase  na  Gestacional  e  Congênita;  Participação  na  Oficina  Regional  Sul  de

Monitoramento  de  Indicadores  de  Saúde;  Participação  na  Oficina  de  Capacitação  sobre  Comitês  de

Investigação de Transmissão Vertical  de Sífilis;  Atualização de Sarampo e doenças exantemáticas febris

agudas.
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Reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento da Sífilis



 

Vigilância Sanitária

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

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

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

estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, bem como treinamento de manipuladores de

açougues,  restaurantes  e  padarias,  por  ocasião  da  classificação  dos  estabelecimentos  por  estrelas;

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

especial e escalas de drogarias. 

Outras atividades/ações realizadas: 

➢ Ação: Campanha de prevenção às endemias causadas pelo mosquito Aedes aegypti - Local : Monte

Belo, IBC, Aeroporto, Vila Rica, Marbrasa, Abelardo Machado e São Lucas – Data  de realização ou prazo

para conclusão:  04 e 09 de Julho -  Foram emitidas cerca de 25 notificações para que os responsáveis

providenciassem  cobertura  adequada  da  caixa  d’água,  limpeza  do  terreno  sob  sua  responsabilidade  e

eliminação de outras situações que propiciem criatório do mosquito; 

➢ Ação: Classificação anual de estabelecimentos por estrelas – açougue Data de realização ou prazo

para conclusão: 02, 11, 16, 23 e 25 de Julho - Foram emitidas cerca de 40 notificações nos estabelecimentos

vistoriados, a fim de corrigir inconformidades sanitária; 

➢ Ação: Blitz em escolas - Local: Córrego dos Monos - Data de realização ou prazo para conclusão: 08

de Julho - Foi emitida 01 notificação no estabelecimento vistoriado, para garantir a melhor qualidade sanitária

para os usuários.

Vigilância Ambiental

A Vigilância ambiental realizou as seguintes ações no segundo quadrimestre de 2019: Trabalho de controle

de roedores nos bairros e distritos, o ciclo de trabalho é contínuo de 10 em 10 dias; A Unidade de

Vigilância fez adoção de animais 36 animais do 2º quadrimestre; Atendimento de 77 solicitações de

animais de grande porte em via públicas; Atendimento na UVZ para vacinação antirrábica, a vacina

fornecida pelo ESTADO, fica à disposição da municipalidade o ano todo para imunização de cães e

gatos;  Atendimento  da  Equipe  Técnica  sobre  animais  sinantrópicos  08  atendimentos  no  período;
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Acompanhamento a Polícia Militar Ambiental em ações conjunta, auxiliando conforme lei 9.605/98 –

Artigo 32, diligências de maus tratos animais 08 ações; PSE – Programa Saúde na Escola, Programa

desenvolvido  o  ano todo pela  Equipe de Educação em Saúde,  objetivo  contribuir  para a  formação

integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da

rede pública de ensino. Programação 2019 e 2019 de atendimento a 20.000 alunos; Realização do

trabalho de visita domiciliar, fazendo o trabalho de  tratamento e orientação para não proliferação de

mosquito pelas equipes dos Agentes de Combates a Endemias. (LI+T); Realização de mutirão em todo o

município, contemplando todos os bairros, Dia “D”, juntamente com as demais Secretarias do Município

de  Cachoeiro  de  Itapemirim-ES.  No  mês  de  Maio  foi  realizado  um  grande  mutirão,  atendendo

simultaneamente 12 localidades, com envolvimento de mais de 1.000 pessoas, entre servidores públicos

de todas as secretarias e instituições parceiras, somente nesse mutirão foram coletados mais de 100

toneladas  de  entulhos  e  lixo;  Realização  do  trabalho  de  Motofog,  para  combate  e  eliminação  dos

mosquitos cúlex e Aedes, elaborados de forma a atender todos os bairros e distritos, o ciclo de trabalho

é contínuo respeitando as normas do PNCD - Programa Nacional de Controle de Dengue.

Centro Regional de Saúde do Trabalhador

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

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

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

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

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

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

caráter Sanitário e base Epidemiológica.

Algumas atividades desenvolvidas pelo CEREST no segundo quadrimestre: 

➢ Ação:  Atividade  Educativa  em Saúde  do  Trabalhador  -  Local:   ESF  Amaral  -  Apresentação  do

CEREST, notificações, ergonomia;

➢ Ação:  Atividade  Educativa  em  Saúde  do  Trabalhador  -  Local:  ESF  Zumbi  -  Apresentação  do

CEREST, notificações, ergonomia;
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➢ Ação: VISAT - Local:  INSS Cachoeiro de Itapemirim - Inspeção sanitária em saúde do trabalhador,

via MPT;

➢ Ação:  Atividade Educativa em Saúde do Trabalhador  -  Local:  ESF Burarama -  Apresentação do

CEREST, notificações, ergonomia;

➢ Ação: VISAT - Local:  Edifício Primus, Cachoeiro de Itapemirim -   Inspeção sanitária em saúde do

trabalhador, via MPT;

➢ Ação:  Visita  técnica  ao  Interlocutor  municipal  de  saúde do  trabalhador  -  Local:  Alfredo  Chaves,

Itapemirim/Marataízes, Iúna, Muqui, São José do Calçado, Piúma - Dar ciência ao Interlocutor municipal em

Saúde do Trabalhador de suas atribuições, traçar estratégias de ações relacionadas à Saúde do Trabalhador

e  da  Trabalhadora  com  relevância  a  lista  de  doenças  e  agravos  de  seu  município  dando  ênfase  nas

Notificações de Doenças e Agravos do MS;

Atenção Primária

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

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

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

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

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

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

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

população, destaca a Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do

sistema, que deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos

de atenção à saúde.” 

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

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

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

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

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

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

Programa Nacional de Saúde no período de Maio a Agosto de 2019.

Podemos destacar algumas ações realizadas pela Subsecretaria no segundo quadrimestre de 2019: Reunião

com a equipe do IASES; Visita às Unidades Básicas de Saúde; Entrega de Materiais e Equipamentos nas

UBS: longarina, mesas, cadeiras fixas e giratória, geladeira, ar-condicionado, armário MDF, armário de aço;

Reforma  e  Manutenção  nas  UBS:  Monte  Verde,  Independência,  Aeroporto,  São  Luiz  Gonzaga,  União;

Reunião de avaliação e monitoramento com os enfermeiros das UBS; Participação do Comitê Estadual de

Sífilis;  Consultas  realizadas  (nível  superior):  80.138  consultas;  Atendimentos  em  pré  natal:  3.572;

Atendimentos  em puericultura:  5.945;  Atendimentos em Saúde Mental:  14.847;  Atendimentos  em Saúde

Sexual e reprodutiva: 12.653; Teste rápido de Sífilis: 1.452; Teste Rápido de Hepatite C: 1.508; Teste Rápido

de HIV: 1.446; Reunião da Câmara Técnica do COSEMS; Mutirão da dengue - 29 de maio; Reunião com

Associação  de  Moradores:  Amaral,  Abelardo  Machado;  Visita  do  Tribunal  de  Contas  -  controle  externo,

fiscalização e monitoramento; Atendimento no Asilo João XXIII.
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Teste rápido - Exame realizado nas unidades de saúde



 

Políticas de Saúde

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

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

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

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

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

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

entre outros.
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Educação em saúde na UBS Burarama



 

Saúde Mental

A coordenação de Saúde Mental se caracteriza por realizar matriciamento as 32 (trinta e duas) Unidades de

saúde no território do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. No mês de Maio foram realizadas diversas

ações de matriciamento, entre elas contabilizam-se: 254 (duzentos e cinquenta e quatro) matriciamentos

junto  a  equipe  de  ESFs  a  pacientes  com  transtornos  mentais  e  dependentes  químicos;  06  (seis)

matriciamentos de pacientes com transtorno mentais acompanhadas pelo CAPS II, nos bairros Nª Srª da

Penha,  Luiz  Gonzaga,  Santo  Antônio,  Itaóca,  Village  da  Luz  e  Aquidaban.  Referente  ao  matriciamento

realizado  junto  ao  CAPS-ad,  a  equipe  da  Coordenação  de  Saúde  Mental  realizou  abordagens  para  o

transporte de pacientes para clínicas de reabilitação, dessas foram: 08 (oito) internações voluntárias e 27

(vinte e sete) internações involuntárias e compulsórias. 

Referente aos encaminhamentos para consultas psiquiátricas e psicológicas, foram contabilizadas: 03 (três)

no Mês de Maio, 04 (quatro) Junho, 04 (quatro) Julho e Agosto 19 (dezenove); Agendamentos psicológicos

16 (dezesseis) em Maio, 16 (dezesseis) em Junho, 08 (oito) em Julho e 11 (onze) em Agosto, Totalizando 51

(cinquenta e um) agendamentos psicológicos. 

Ressaltamos que, a maioria dos pacientes são encaminhados para o atendimento psicológicos pelas equipes

de ESFs, nas Unidades de Saúde, a Coordenação de Saúde Mental apenas solicita os agendamentos para

atendimentos psicológicos em casos emergências, assim como, para pacientes monitorados, por motivos de

idealizações suicidas ou de autolesão que atualmente se totalizam 43 (quarenta e três).

Diante dos quadros de transtornos mentais e dependência química, foi realizado pela Coordenação de Saúde

Mental  no mês de Maio 83 (oitenta e três)  atendimentos a familiares e pacientes,  no mês de Junho 64

(sessenta e quatro), no mês de Julho 129 (cento e vinte e nove) e no mês de Agosto 98 (noventa e oito)

atendimentos, estando sobre monitoramento 43 (quarenta e três) pacientes com depressão. 

Conforme os registros do e-SUS foram contabilizados neste quadrimestre 15.536 atendimentos à pacientes,

sendo  que  no  mês  de  Maio  foram 4.091  (quatro  mil  e  noventa  e  um)  pacientes  de  saúde  mental,  60

(sessenta) paciente em uso de álcool, 55 (cinquenta e cinco) pacientes em uso de drogas e 133 (cento e

trinta e três) tabagistas. No mês de Junho foram 2.961 (dois mil, novecentos e sessenta e um) em saúde

mental, 63 (sessenta e três) em uso de álcool, 60 (sessenta) em uso de drogas e 114 (cento e quatorze)

tabagistas. No mês de Julho foram 4.100 (quatro mil e cem) em saúde mental, 102 (cento e dois) em uso de

álcool, 73 (setenta e três) em uso de drogas e 204 (duzentos e quatro) tabagistas. E no mês de Agosto foram
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2.996 (dois mil, novecentos e noventa e seis) pacientes em saúde mental, 53 (cinquenta e três) em uso de

álcool, 42 (quarenta e dois) em uso de drogas e 167 (cento e sessenta e sete) tabagistas.

Uma das ações também de destaque é o Atendimento ao grupo Atenção a Saúde Mental dos funcionários

das Unidades Básicas de Saúde, onde cria-se um espaço onde os servidores possam se expressar quanto

aos  sentimentos  gerados  no  ambiente  de  trabalho,  de  forma que  esses profissionais  identifiquem esse

espaço  como  um  lugar  onde  encontram  apoio  para  resolver  seus  conflitos.  De  Maio  a  Agosto  foram

realizados 2 (dois) grupos terapêutico: 30 de Maio de 2019 – Grupo de Funcionários na Unidade Básica de

Saúde do Aquidabam; 30 de Maio de 2019 – Grupo de Funcionários na Unidade Básica de Saúde do Village

da Luz.

Também realizado durante este quadrimestre destaca-se: a Ação Intersetorial com moradores de rua: 16 de

Julho de 2019 – Reunião na SEMDES com os secretários; 17 de Julho de 2019 – Abordagem com equipe

multidisciplinar, psicólogo CAPS-ad, assistente social NASF, enfermeiro da ESF, técnico de enfermagem e

coordenação da saúde mental; 18 de Julho de 2019 – Atendimento na Casa de Passagem Madre Tereza de

Calcutar. Os pacientes que estavam em situação de rua foram atendidos pela equipe técnica da SEMDES.

Assim através de atendimento dos psicólogos do CAPS-ad e coordenação da saúde mental, foi elaborado o

PTS de cada paciente; 26 de Julho 2019 – Foram realizados 12 (doze) atendimentos, aos pacientes em

situação de rua.

Dentre as ações, cabe-nos ressaltar uma que possui relevância e destaque devido a ser desenvolvida em

ambiente escolar. Tal ação consiste na elaboração do Projeto: Saúde Mental nas Escolas. Em 22 de Maio de

2019 iniciamos a parceria com a Secretaria de Educação a fim de consolidar as ideias e expressá-las em

projeto.

Palestras: 

➢ Palestra na Unidade Básica de Saúde Jardim Itapemirim, sobre álcool e Drogas; 

➢ Palestra na Unidade Básica de Saúde do Agostinho Simonato, sobre ansiedade fatores estressores e

tratamento; 

➢ Palestra sobre o Programa Saúde nas Escolas, 12 de Julho de 2019 – Festa Junina no CAPS ll.

➢ Eventos:
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➢ PPCAM –  Programa  de  Proteção  de  Crianças  e  Adolescentes  em Ameaça  de  Morte  –  Fórum

Desembargador Horta de Araújo – Treinamento com a participação dos técnicos do PPCAM e Promotor do

Ministério Publico.

➢ Prevenção ao uso abusivo de Drogas.

➢ Seminário Estatual “População em situação de rua e preservação da vida humana”.

➢ Reunião realizada com a coordenação do Curso de Psicologia da São Camilo, sobre o projeto Saúde

Mental na Escola.

➢ Reunião na SEMDES com os secretários.

➢ Abordagem com equipe multidisciplinar, psicólogo CAPS-ad, assistente social NASF, enfermeiro da

ESF, técnico de enfermagem e coordenação da saúde mental.

Imunização

Ações e atividades quadrimestral Maio/Agosto: 

➢ Campanha  Nacional  de  Vacinação  de  Influenza  -  Cobertura  total:  104,87%  -  Total  de  doses

aplicadas: 57.886 mil doses;

➢ As  ações  compreende:  vacinação  em  unidades  básicas  de  saúde,  vacinação  extramuro  em

domicílios, hospitais,  presídios, CPD, asilos, CAPAAC, SRSCI, UPA, CEMURF, Faculdade Multivix,  entre

outros locais;

➢ Vacinação intra hospitalar de BCG e Hepatite B nas maternidades do município - Local: SCMCI e

Unimed;

➢ Intensificação de vacinação de sarampo e atualização da caderneta de vacinação -  Quantitativo

doses administradas: 2.000 doses;

➢ Atualização da caderneta de vacinação do Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim;

➢ Estande de vacinação da Feira do Mármore 2019.
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Combate a tuberculose e hanseníase

Programa  de  Tuberculose  e  Hanseníase:  Iniciado  26  tratamentos  para  Tuberculose;  Alta  por  cura  ao

tratamento da Tuberculose em 27 pacientes; Monitoramento e atendimento de 42 pacientes em tratamento

de Tuberculose.

Realizado:

➢197 testes intradérmico – Prova Tuberculínica (PPD) + leitura; 

➢Monitoramento e atendimento de 87 pacientes em tratamento da ILTB (infecção latente por Tuberculose);

➢Realizado 18 testes Rápido para HIV;

➢Solicitado 116 exames de Escarro (BAAR) para Sintomático respiratório;

➢Iniciado 05 tratamentos para Hanseníase; 
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Capacitação em Vacinação anti-rábica



 

➢Alta por cura ao tratamento da Hanseníase em 02 pacientes;

➢Acompanhamento com consulta médica e de Enfermagem de 13 pacientes em tratamento de hanseníase;

➢Realizado visita domiciliar e dose supervisionada em paciente com mobilidade física prejudicada;

➢Realizado 28 Viagens para acompanhamento de Pacientes na HUCAM Vitória; 

➢Realizado palestra no projeto Harpa e 29 testes intradérmico Tuberculínico (avaliação de comunicantes);

➢Consulta de Enfermagem com 11 coletas de escarro na casa de passagem, com um diagnóstico de 
tuberculose confirmado;

➢Dose supervisionada in loco ao morador de rua diariamente.

Saúde da mulher e da criança

Ações Programa Nacional de Saúde da Mulher, da criança e do Adolescente: 

➢ Comitê de Sífilis - Reunião para avaliação dos casos de sífilis notificados nos bairros Nossa Senhora

da Aparecida;

➢ Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes em Ameaça de Morte – Fórum Desembargador

Horta de Araújo -Treinamento com a participação dos técnicos do PPCAM e Promotor do Ministério Publico;

➢ Palestra Abuso Sexual – UBS Aquidabam  - Palestra ministrada pela Conselheira Tutelar Rafaela

para equipe da UBS;

➢ Assembleia Geral COSEMS/ES – Vitoria – ES  - Encontro para discussão dos seguintes assuntos:

Rede  Cuidar,  Cenário  cobertura  vacinal  da  influenza  no  Sul  do  estado,  Comitê  Sífilis  Congênita,

estacionamento HIMABA, XXXV congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; 

➢ Visita das Gestantes à Maternidade – HIFA – Apresentação das estruturas da maternidade, teste de

SWAB, nas gestantes com I.G. 35ª A 37ª semana de gestação e roda de conversa com profissionais do

HIFA;

➢ Programação Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

– UBS Amaral – Palestra ministrada pela Conselheira Tutelar Rafaela para equipe da UBS;

➢ Programação Alusiva a Semana de 18/05/19 – Em 17/05/19 Programação Dia Nacional de Combate

ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

- Palestra com a participação do Deputado Estadual Lorenzo Pazolini, conselho tutelar do município e demais

convidados;
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➢ Dia Internacional  da Saúde da Mulher e Dia Nacional  da Mortalidade Materna – Ação na Praça

Jeronimo  Monteiro  –  Participação  desta  coordenação  de  Saúde  no  evento  organizado  pela  SEMDES,

disponibilizando para o evento as seguintes serviços de saúde: Aferição de PA, Teste de Glicemia, Testes

Rápidos e vacinação;

➢ Palestra - Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes –

UBS Vila Rica - Realização de palestra na sala de espera;

➢ Reunião RAMI SUL e Grupo Condutor – Auditório da SRSCI – Análise de atualização do Protocolo de

Classificação de Risco das Gestantes – Região Sul;

➢ Palestra com acadêmicos de Farmácia da Universidade da São Camilo – UBS Coramara - Palestra

para  gestantes  com  acadêmicos  de  Farmácia  da  Universidade  São  Camilo,  abordando  o  tema:

Medicamentos na gravidez e atendimento odontológico a gestante;

➢ Visita das gestantes a maternidade – HIFA – Apresentação das estruturas da maternidade, teste de

SWAB, nas gestantes com I.G. 35ª A 37ª semana de gestação e roda de conversa com profissionais do

HIFA; 

➢ Encontro Regional para discutir a saúde Materno Infantil  - Auditório da Promotoria de Justiça de

Cachoeiro de Itapemirim – Avaliação do questionário Materno Infantil, respondido pelos municípios da Região

Sul;

➢ 1º Fórum social Parto Adequado Nascimento Seguro – Auditório da São Camilo - Palestras e debates

com tema: O Cuidado com a Saúde vem antes do berço. Palestras e debates.

➢ Ação em ESF União – Palestra de Prevenção DSTs; 

➢ Reunião  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Mulher  -  SEMDES   -  Pauta  deliberação  do  Oficio

750/2019 – encaminhado a SEMUS, Vídeo sobre Feminicídio, com participação da Dra. Delegada  Delegacia

da Mulher, Patrulha Maria da Penha Nona da Polícia Militar e RAFA – Ronda de Apoio a Família; 

➢ Ação Prevenção DST e Hepatites Virais – UBS Recanto  - Palestra DSTs e Hepatites Virais; Ação

julho Amarelo  - Aquidabam  - Palestra com CRIAS sobre as hepatites Virais;

➢ Ação Julho Amarelo  - Igreja Assembleia de Deus Getssemani, bairro Bela Vista, Palestra com o

tema: Hepatites Virais você pode Ter sem Saber! Vacine-se, faça o teste, previna se!; 

➢ Campanha Prevenção das Hepatites Virais – UBS Agostinho Simonato – Aferição de pressão e

Glicemia, participação do Crias com realização de Teste Rápido;

➢ Grupo de Gestantes - UBS Novo Parque - Participação da Assistência Social e psicóloga do CRAS,

abordando sobre os Direitos das Gestantes e Puérperas;

                      31 - 76

                                                                               



 

➢ Ação Hepatites Virais – UBS Aeroporto – Ação realizada em uma empresa do bairro Aeroporto, com

abordagem das hepatites Virais, e realização de Testes Rápido; Sala de espera UBS Vila Rica  - Aleitamento

Materno com participação da Enfª Adriana - Banco de Leite do HECI; Ação em Saúde  -  UBS São Luiz

Gonzaga  - Prevenção das hepatites virais, com atendimento médico, aferição de P.A. E Glicemia, Testes

Rápido, com a equipe do CRIAS, atualização de cartão de vacina; 

➢ Ação Julho Amarelo – UBS Gilson Carone  - Prevenção das Hepatites, palestra educação em saúde

com Dra. Maria Alice, testagem com equipe do CRIAS; Ação Julho Amarelo  – UBS Vila Rica - Prevenção das

Hepatites virais, palestra e testagem com a equipe do CRIAS;

➢ AÇÃO referente ao Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha – USB Pacotuba (Comunidade de

Monte Alegre), com a realização de testes Rápido, Aferição de P.A, Glicemia e palestra sobre hipertensão

com a Dra. Mayara.

Ações Programa Nacional de Saúde da Mulher, da criança e do Adolescente: 

➢ Roda de conversa com as mães lactentes;

➢ Grupo de Gestantes  – Valão – Conversa com o tema Maternidade também é Lugar de PAI; 

➢ Aleitamento  materno  –  Burarama  –  Palestra  Importância  do  Aleitamento  Materno;  Aleitamento

materno – Coutinho  – Roda de Conversa - Aleitamento Materno, com a participação da Dra.: Ana Carolina; 

➢ Comitê Sífilis – SESA – Oficina Comitê de Transmissão Vertical Sífilis;

➢ Reunião SENAR – Auditório da Selita  - Reunião de Alinhamento dos Órgãos públicos e privados

para ação referente ao Outubro Rosa e Novembro Azul;

➢ Encontro Rede Assistência Materno Infantil (RAMI – SUL) – Auditório da SRSCI; 

➢ Sala de espera – UBS Novo Parque  - Abordagem Aleitamento Materno; Aleitamento Materno – UBS

Coramara  - Sala de Espera – Benefícios do Aleitamento Materno, participação do odontólogo da família: Dr.

Venâncio;

➢ Oficina  de  Indicadores  –  FACCACI  –  Avaliação  dos  Indicadores  junto  aos  técnicos  da

Superintendência Regional Saúde;

➢ Reunião sobre mamografia – SRSCI – Avaliação da cota de mamografia destinada ao município, com

a presença dos técnicos responsáveis da SRSCI;

➢ Aleitamento Materno – UBS Recanto  - Sala de espera com tema abordagem do tema Aleitamento

Materno, participação da equipe Técnica do Banco de Leite do HECI;

➢ Reunião SENAR – Auditório da Selita  - 2ª Reunião de Alinhamento dos Órgãos públicos e privados

para ação referente ao Outubro Rosa e Novembro Azul; 
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➢ Reunião  Auditório  da  SEMUS  –  Apresentação  dos  novos  profissionais  de  enfermagem,  com  a

presença da Secretaria Municipal de Saúde e equipe da Atenção Primária de Saúde desta SEMUS.

Saúde do idoso e Hiperdia

Relatório das ações realizadas no período de Maio a Agosto de 2019 da Coordenação de saúde do idoso/

hiperdia/  homem/  nutrição  e  alimentação:  Projeto  Idoso  Saudável,  realizado  pelas  UBS do  bairro  Novo

Parque e Zumbi. Programa Saúde em Movimento, realizado na UBS Otto Marins, Paraíso, Aeroporto e União,

as atividades são direcionadas pelos profissionais de educação física, fisioterapeutas e equipes das UBS.

Além de orientações referente a atividade física e alimentação saudável, são realizados: aferição de Pressão

Arterial, Teste de Glicemia, Tabagismo, Medidas Antropométricas:

Ações referentes ao calendário da Saúde: 31 de maio Dia Mundial sem tabaco - foram realizadas ações

referentes à Saúde Integral nas UBS,14 de junho Dia Mundial do Doador de Sangue com a participação -

foram realizadas ações e palestras pelas equipes do banco de sangue HECI nas UBS: São Luiz Gonzaga e

Aquidabam.

Ações de Saúde Integral nas comunidades dos bairros e Instituição: Lar João XXIII, São Luiz Gonzaga (igreja

católica), Amaral foi oferecido atendimento psicológico, aferição de PA, teste de glicemia e teste rápido.

Realizada nas UBS, Suplementação de vitamina Ana Puericultura:

Participação com estande na Feira do Mármore, no Parque de Exposição do Aeroporto, com o objetivo de

divulgar  as  ações realizadas nas  UBS e  oferecido  orientações em relação  ao  Sarampo,  como também

prevenção de doenças infectocontagiosas e Imunização. 

Participação da Oficina de Capacitação em Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) no auditório da ESESP,

Vitória nos dias 27 e 28 de agosto  de 9:00 às 17:00.  A oficina teve o  objetivo  informar e capacitar  as

Referências Técnicas em Alimentação e Nutrição dos Municípios do Estado do ES.

Participação de reuniões realizadas pelo Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal dos Direitos

Humanos.

Saúde Bucal

Está gerência realizou: no mês de Maio 2.903 Palestras com escovações e aplicação de flúor;  - no mês de

Junho foram realizadas 1.707 Palestra com escovações e aplicação de flúor;  - no mês de  Julho foram
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realizadas 1.212 Palestras com escovações e aplicação de flúor; e 65 Capacitações sobre Patologia e câncer

bucal; - no mês de  Agosto foram realizadas 2.298 Palestras com escovações e aplicação de flúor; e 55

Capacitações sobre Responsabilidade civil e ética do cirurgião dentista.
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Odontologia - Ações de promoção da saúde
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Teatro de fantoches - Prevenção Odontológica nas escolas



 

Regulação

Entre as ações realizadas no período, destacamos:

➢ Treinamento com os médicos das Unidades Básicas de Saúde - Orientação sobre o processo de

Regulação com enfoque quanto a qualificação do encaminhamento; 

➢ Higienização dos exames oftalmológicos -  Informação sobre os procedimentos que já estavam no

sistema + 18 meses no sistema para reavaliação dos exames;

➢ Higienização  do  procedimento  de  consulta  em  urologista  -  Destaque:  Informação  sobre  os

procedimentos que já estavam no sistema + 18 meses no sistema para reavaliação dos procedimentos;

➢ Treinamento com os médicos das Unidades Básicas de Saúde -  Orientação sobre o processo de

Regulação com enfoque quanto a qualificação do encaminhamento; 

➢ Higienização dos procedimentos de psiquiatria - Informação sobre os procedimentos que já estavam

no sistema + 18 meses no sistema para reavaliação dos procedimentos;

➢  Alinhamento e  planejamento de processo de trabalho  NRA/SRSCI -  Destaque:  *Novo fluxo de

agendamento da oncologia

➢ Acesso ao novo prestador APAE (SER) - Apresentação das fragilidades de absenteísmo; 
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Equipe do SISREG - Mutirão para higienização da base



 

Consórcio CIM POLO SUL

Com o  objetivo  de  atender  aproximadamente  a  oferta  de  serviços  em saúde em procedimentos  como:

consultas  em  urgências  oftalmológicas  doze  ao  mês,  e  anualmente  os  exames:  de  Imagens,

Gastroenterológicos, Cardiológicos; Oftalmológicos. Procedimentos esses complementares a rede SUS para

atender aos Munícipes. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim integra com outros Municípios o Consórcio

Intermunicipal de Saúde CIM Polo Sul Capixaba, sendo anualmente elaborado um contrato de rateio entre os

Municípios Consorciados, mecanismo pelo qual é repassado recurso para custeio do serviço e aquisição dos

procedimentos que não são oferecidos pelo SUS ou que a oferta é insuficiente, ou quando se refere a um

quadro de urgência e emergência. Para que possamos atender imediatamente.

Diante disso segue os procedimentos agendados através do Consorcio CIM Polo Sul, neste quadrimestre.

Agendamentos MAIO / 2019

Procedimento Quantidade

Consulta Médica especializada em Oftalmologia 19

Microscopia Especular de Córnea 4

Topografia Computadorizada de Córnea 2

Retinografia Colorida por olho 6

Ecografia ou Ultrassom de olho 7

Angiografia Fluorescente 4

OCT 1

Teste de Acuidade Visual - PAM 10

Fotocoagulação 2

Mapeamento de Retina 2

Tonometria ou pressão Ocular 2

Tomografia Computadorizada do Crânio 1

Ultrassonografia Obstétrica Morfológica 8

Ultrassonografia Obstétrica com doppler 7

Ultrassonografia bolsa escrotal com doppler 1

Ultrassonografia transvaginal com doppler 1

Radiografia Panorâmica da Coluna Lombar 1
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Agendamentos Junho  / 2019

Procedimento Quantidade

Consulta Médica especializada em Oftalmologia 22

Microscopia Especular de Córnea 4

Biometria ultrassônica Especular 3

Retinografia Colorida por olho 2

Ecografia ou Ultrassom de olho 3

OCT 2

Fotocoagulação 1

Mapeamento de Retina 5

Tonometria ou pressão Ocular 1

Tomografia Computadorizada do Crânio 2

Ultrassonografia Obstétrica Morfológica 16

Ultrassonografia Obstétrica com doppler 13

Ressonância Magnética de Órbitas 1

Ressonância de Crânio 1

Agendamentos Julho / 2019

Procedimento Quantidade

Consulta Médica especializada em Oftalmologia 18

Topografia Computadorizada de Córnea 2

Retinografia Colorida por olho 6

Ecografia ou Ultrassom de olho 2

OCT 4

Teste de Acuidade Visual - PAM 11

Fotocoagulação 8

Mapeamento de Retina 3

Tonometria ou pressão Ocular 2

Tomografia Computadorizada do Crânio 1

Ultrassonografia obstétrica 1

Ultrassonografia Obstétrica Morfológica 6

Ultrassonografia Obstétrica com doppler 4

Pesquisa de anticorpo IGM Anticardiolipina 1
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Pesquisa de anticorpo IGG Anticardiolipina 1

Pesquisa de antígeno Carcinoembrionario 1

Analise do Antígeno CA 125 1

Ultrassonografia Doppler Venoso 1

Ultrassonografia Doppler Arterial 1

Agendamentos Agosto / 2019

Procedimento Quantidade

Consulta Médica especializada em Oftalmologia 27

Microscopia Especular de Córnea 6

Biometria ultrassônica Especular 2

Retinografia Colorida por olho 6

Ecografia ou Ultrassom de olho 8

OCT 3

Fotocoagulação 11

Mapeamento de Retina 5

Tonometria ou pressão Ocular 4

Capsulotomia 5

Gonioscopia 1

Campo Visual 1

Ultrassonografia Obstétrica Morfológica 26

Ultrassonografia Obstétrica com doppler 19

Ultrassonografia doppler venoso 1

Ultrassonografia doppler arterial 1

Ultrassom Mama 1

Ressonância Coluna Lombar 1

Ressonância Coluna Cervical 1

Ressonância de Crânio 1
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Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria

A Gerência de Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria realizou no quadrimestre duas fiscalizações,

solicitadas pelo Ministério Público do Espírito Santo, 2ª Promotoria de Justiça Cível, sendo a primeira com a

finalidade de “Verificar a qualidade do atendimento deste Município no que tange a garantia de oferta de uma

atenção integral, resolutiva e de qualidade para a gestante, para o recém-nascido e para as crianças” e a

segunda para “apurar as causas de superlotação de atendimentos no Pronto Atendimento Infantil (PAI) de

Cachoeiro  de  Itapemirim,  bem  como  indicar  as  providências  necessárias  para  tomar  mais  célere  o

atendimento, vez que há notícias vinculadas de crianças e bebês aguardando por mais de 10 (dez) horas

para receber atendimento”.

Também foram realizadas visitas do Comitê da Saúde, em conjunto com o MP/ES, Conselho Municipal de

Saúde, Vigilância Sanitária e Atenção Primária, nas unidades de saúde de Coutinho, Parque Laranjeiras, São

Luis Gonzaga, Itaoca, Paes Barreto, União, Vila Rica e Zumbi.

Atendendo solicitação da Secretária Municipal de Saúde, foram realizadas visitas as unidades de Pronto

Atendimento Infantil do Sumaré e do Aquidabam, para monitoramento dos serviços prestados.
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Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde

A Ouvidoria Municipal de Saúde teve a participação em 02 eventos no período de Maio a Agosto de 2019 a

saber:

➢  II Simpósio de Ouvidoria Geral do Espírito Santo.

➢  Evento " Palestra Desenvolvimento Profissional e Comportamental no Serviço Público".

O II Simpósio de Ouvidoria Geral do ES, realizado em Cachoeiro Itapemirim dia 06 de Agosto de 2019, tendo

como  tema  “Boas  práticas  no  atendimento  ao  cidadão”  contou  com  a  colaboração  dos  palestrantes  o

Coordenador Geral de Atendimento da Ouvidoria Geral da União, Ouvidora Geral da Prefeitura Municipal de

Cachoeiro e Ouvidor Geral do Município de Vila Velha/ES.

O evento possibilitou a troca de experiências, assim como transmitir o papel da Ouvidoria para o Controle

Social, tendo como foco a participação da sociedade junto à Gestão Pública, possibilitando a melhoria dos

serviços  públicos  onde  o  principal  papel  da  Ouvidoria  é  estabelecer  o  diálogo  e  mediação,  ampliar  as

diversas formas de escuta e maior acesso à informação por parte do cidadão.

Já  a  palestra  sobre  comportamento  motivacional  na  qual  a  Ouvidoria  da  Saúde  teve  participação,  foi

realizada em Cachoeiro de Itapemirim dia 13 de Junho de 2019, ofertada pela Escola do Servidor em parceria

com a ESESP - Escola de Serviço Público do Espirito Santo, onde o tema principal foi a importância sobre

relacionamento interpessoal, o papel do servidor público para a sociedade, planejamento estratégico entre

outros temas.

Quanto ao relatório de demandas da Ouvidoria da Saúde no período de Maio a Agosto de 2019 somando as

demandas  recebidas  pela  Ouvidoria  Geral  156  e  as  demandas  registradas  diretamente  no  Sistema

OuvidorSUS foram totalizadas 397 demandas.

Através do 156 recebemos no período 141 demandas enquanto que pelo Sistema OuvidorSUS foram 256

demandas.

Quanto à forma de atendimento, ou seja, a maneira como recebemos as demandas, 73% são através do

telefone e 25% presencial e o restante por e-mail.
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RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR – RDQA
PERÍODO DE MAIO À AGOSTO – 2º QUADRIMESTRE DE 2019

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Secretária de Saúde que elaborou o Relatório

Nome: Luciara Botelho Moraes Jorge

Data da posse: 08/06/2017

1.2 Plano de Saúde

O Município tem plano de Saúde? Sim

Período a que se refere o Plano: 2018 à 2021

Status: Aprovado

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

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

demais normativas do Ministério da Saúde. 

A partir  do 2º RDQA (setembro/2019) as informações relativas ao quadrimestre anterior (maio a agosto),

serão inseridas em sistema eletrônico (on-line), DIGISUS – Gestor, disponibilizado pelo Ministério da Saúde

para esta finalidade.

A elaboração do presente relatório em meio físico vem contribuir com a apresentação de Prestação de contas

do  Fundo  Municipal  de  Saúde  -  FMS  junto  a  Câmara  Municipal  do  município,  conforme  normativas

estabelecidas pela legislação. 

2. MONTANTE E FONTE DE RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO
2.1 Relatório resumido de execução orçamentária
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Observações:

Informamos que as informações acima refere-se ao 3º Bimestre de 2019, pois os dados referente ao

4º Bimestre não estavam disponível até o fechamento deste relatório. 
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3. AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO E SUAS RECOMENDAÇÕES

3.1 AUDITORIAS REALIZADAS

Não foram realizadas Auditorias no segundo quadrimestre de 2019 pela Gerência de Controle, Avaliação,

Monitoramento e Auditoria.  Contudo,  foram realizadas visitas  ou fiscalizações,  solicitadas pelo  Ministério

Público, as quais relacionamos abaixo:

➢ Objeto:  Fiscalização para “Verificar  a qualidade do atendimento deste Município no que tange a

garantia de oferta de uma atenção integral, resolutiva e de qualidade para a gestante, para o recém- nascido

e para as crianças”

Solicitante: Ministério Público do Espírito Santo, 2ª Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de

Itapemirim.

Recomendações: Conforme verificado pela Equipe, há necessidade de uma maior integração entre

a Vigilância Epidemiológica e a Estratégia de Saúde da Família para ampliar as ações que estão sendo

tomadas no sentido de reduzir as taxas de morbimortalidade materna e infantil, ainda que estas  estejam

dentro dos parâmetros pactuados junto ao Ministério da Saúde.

➢ Objeto: Fiscalização  para  “apurar  as  causas  de  superlotação  de  atendimentos  no  Pronto

Atendimento Infantil (PAI) de Cachoeiro de Itapemirim, bem como indicar as providências necessárias para

tomar mais célere o atendimento, vez que há notícias vinculadas de crianças e bebês aguardando por mais

de 10 (dez) horas para receber atendimento”.

Solicitante: Ministério Público do Espírito Santo, 2ª Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de

Itapemirim.

Recomendações: Tendo  em  vista  que  foi  detectado  uma  grande  demanda  de  pacientes

provenientes de outros Municípios, é necessários que esses também se mobilizem no aumento de oferta de

consultas em pediatria e que também implantem serviços de pronto atendimento pediátrico.
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Sugerimos a esta Promotoria, que em conjunto com os demais Promotores da Região Sul, seja feita uma

ação conjunta nos serviços de pediatria ofertados pelos Municípios da Região Sul, haja vista que há uma

grande demanda de pacientes vindos de outros Municípios para serem atendidos em Cachoeiro.

Também foram realizadas visitas do Comitê da Saúde, em conjunto com o MP/ES, Conselho Municipal de

Saúde, Vigilância Sanitária e Atenção Primária, nas unidades de saúde de Coutinho, Parque Laranjeiras, São

Luis Gonzaga, Itaoca, Paes Barreto, União, Vila Rica e Zumbi.

Atendendo solicitação da Secretária Municipal de Saúde, foram realizadas visitas as unidades de Pronto

Atendimento Infantil do Sumaré e do Aquidabam, para monitoramento dos serviços prestados.

4. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA

E CONVENIADA, COTEJANDO ESSES DADOS COM OS INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

EM SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO.

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

4.1.1 TIPO DE GESTÃO

Tipo de Estabelecimento
(atendimento ao SUS)

Tipo de Gestão
Total

Dupla Estadual Municipal

Centro de saúde/unidade básica 0 2 31 33

Policlínica 0 1 1 2

Hospital Geral 0 2 0 2

Hospital especializado 0 2 0 2

Clínica/Centro de especialidade 0 1 5 6

Unidade de apoio diagnose e terapia 0 3 0 3

Unidade móvel terrestre 0 0 1 1

Farmácia 0 0 1 1

Unidade de Vigilância em Saúde 0 0 3 3

Central de Gestão em Saúde 0 0 1 1

Centro de Atenção Psicossocial 0 1 1 2

Pronto Atendimento 0 0 1 1

Laboratório de Saúde Pública 0 0 1 1

Central de Regulação do Acesso 0 1 0 1

Total 0 13 46 59
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4.1.2 NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

NATUREZA JURÍDICA
(Gerência)

Tipo de Gestão
Total

Dupla Estadual Municipal

Estadual 0 6 0 6
Municipal 0 0 46 46
Privada 0 7 0 7

Total 0 13 46 59

Justificativa da dupla gestão

A SEMUS, junto com a SESA, realizou higienização na base municipal e estadual do CNES, alterando a

gestão dos estabelecimentos conforme o gestor  que emite o  alvará sanitário.  Critério  este,  estabelecido

dentro das regras do CNES. Assim sendo, não há mais estabelecimentos com dupla gestão.

Análise e Considerações

Não houve aumento na rede física Municipal.  Verificamos o aumento de um estabelecimento do Gestor

Estadual, com a inclusão de prestador da rede privada.

4.2.1 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (apenas Municipal)

Grupo de procedimento
QUANTIDADE PRODUZIDA

1º
QUADRIMESTRE

2º
QUADRIMESTRE

3º
QUADRIMESTRE

4º
QUADRIMESTRE

Ações de promoção e prevenção em saúde 156.921 2.504

Procedimentos com finalidade diagnóstica 24.281 15.446

Procedimentos clínicos 167.826 59.278

Procedimentos cirúrgicos 3.512 1.156

Transplante de órgãos, tecidos e células 0 0

Medicamentos 0 0

Órteses, próteses e materiais especiais 0 0

Ações complementares de atenção a saúde 0 0

Total 352.540 78.384

Fonte: TabWin (Dados do quadrimestre atual ainda não estão disponíveis no TabWin CMD)
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Análise e Considerações

A produção  do  primeiro  quadrimestre  contempla  a  produção  informada  no  e-SUS  e  nos  sistemas  de

informação do  SUS (SIA/SUS).  Já  a  informação  do  segundo  quadrimestre  está  demonstrada  apenas  a

produção de maio e junho, informada no SIA/SUS. A produção do e-SUS e dos meses de julho e agosto do

SIA ainda não estão disponíveis.

4.2.2  PRODUÇÃO  DE  URGÊNCIA  E  EMERGÊNCIA  POR  GRUPO  DE  PROCEDIMENTOS  (apenas

Municipal) – Dados referente a produção de maio e junho. 

Grupo de procedimento

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AMBULATORIAL

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
HOSPITALARES

QUANTIDADE
APROVADA

VALOR
APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

Ações de promoção e prevenção em saúde 0 0,00 0 0,00

Procedimentos com finalidade diagnóstica 1 37,95 0 0,00

Procedimentos clínicos 23.735 134.847,90 0 0,00

Procedimentos cirúrgicos 0 0,00 0 0,00

Transplante de órgãos, tecidos e células 0 0,00 0 0,00

Medicamentos 0 0,00 0 0,00

Órteses, próteses e materiais especiais 0 0,00 0 0,00

Ações complementares de atenção a saúde 0 0,00 0 0,00

Total 23.736 134.885,85 0 0,00

Análise e Considerações

A produção informada contempla apenas os meses de maio e junho. A produção dos meses de julho e agosto

ainda não estão disponíveis.
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4.2.3 PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO (apenas Municipal) –

Dados referente a produção de janeiro e fevereiro. (não disponível março e abril)

FORMA ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
AMBULATORIAIS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
HOSPITALARES

QTD.
APROVADA

 VALOR
APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

Atendimento/acompanhamento psicossocial 520 0,00

Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais 0 0,00

Total 520 0,00

Análise e considerações

A produção informada contempla apenas os meses de maio e junho. A produção dos meses de julho e agosto

ainda não estão disponíveis.

4.2.4 PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR POR GRUPO DE

PROCEDIMENTOS (apenas Municipal) – Dados referente a produção de maio e junho. 

GRUPO PROCEDIMENTO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS SISTEMA DE INFORMAÇÕES

HOSPITALARES

QTD. APROVADA  VALOR APROVADO AIH PAGAS VALOR TOTAL

Ações de promoção e prevenção em saúde 127 342,90 0 0,00

Procedimentos com finalidade diagnóstica 31.351 198.215,17 0 0,00

Procedimentos clínicos 38.798 244.904,43 0 0,00

Procedimentos cirúrgicos 552 12.672,44 0 0,00

Transplante de órgãos, tecidos e células 0 0,00 0 0,00

Medicamentos 0 0,00 0 0,00

Órteses, próteses e materiais especiais 39 3.240,00 0 0,00

Ações complementares de atenção a saúde 0 0,00 0 0,00

Total 70.867 459.374,94 0 0,00
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Análises e considerações

A produção informada contempla apenas os meses de maio e junho. A  produção dos meses de julho e

agosto ainda não estão disponíveis.

4.2.5 PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Não houve produção.

4.2.6 PRODUÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS (apenas Municipal) –

Dados referente a produção de maio e junho. 

GRUPO PROCEDIMENTO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

QUANTIDADE APROVADA VALOR APROVADO

Ações de promoção e prevenção em saúde 2.161 0

Procedimentos com finalidade diagnóstica 308 0

Procedimentos clínicos 0 0

Procedimentos cirúrgicos 0 0

Transplante de órgãos, tecidos e células 0 0

Medicamentos 0 0

Órteses, próteses e materiais especiais 0 0

Ações complementares de atenção a saúde 0 0

Total 2.469 0

Análise e considerações

A produção informada contempla apenas os meses de maio e junho. A produção dos meses de julho e agosto

ainda não estão disponíveis.
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4.3 RELATÓRIO DE INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO (FONTES: SISPACTO, TABNET E 

OUTRAS)

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

INDICADOR META ANUAL RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 14: Proporção de gravidez na 
adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos. 14,35% 11,83% %

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

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

85% 82,48% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada, considerando a meta anual.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 18: Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família. 80% 74,37% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada, considerando a meta anual.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 19: Cobertura Populacional estimada de 
saúde bucal na Atenção básica. 35% 33,92% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada, considerando a meta anual.
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Objetivo 1.2 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 
atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento política de atenção básica e da atenção 
especializada

INDICADOR META ANUAL RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 1: Mortalidade prematura (de 30 a 69 
anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT. 300/100.000 65,79/100.000 /100.000

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

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

Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de 
Mama e do Colo de Útero.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

0,45 0,27 RAZÃO

Análise e Considerações:
Os dados utilizados para os cálculos são fornecidos pelo sistema Tabwin, tendo no total  pelo período 4.669 coletas de
exames de colo de útero em mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos e 1.046 para solicitações de exames de mamografia da
faixa etária de 50 a 69 anos. O valor abaixo do esperado justifica-se pelo fato da não contabilização dos meses julho e agosto
de 2019.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

0,40 0,19 RAZÃO

Análise e Considerações:
Os dados utilizados para os cálculos são fornecidos pelo sistema Tabwin, tendo no total  pelo período 4.669 coletas de
exames de colo de útero em mulheres da faixa etária de 25 a 64 anos e 1.046 para solicitações de exames de mamografia da
faixa etária de 50 a 69 anos. O valor abaixo do esperado justifica-se pelo fato da não contabilização dos meses julho e agosto
de 2019.
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Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e 
resolutividade.

INDICADOR META ANUAL RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

INDICADOR 8: Número de casos novos de sífilis 
congênita em menores de um ano de idade. 50 09

N.
Absoluto

Análise e Considerações:
Por ser um indicador decrescente a meta foi alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

28% 38,6% %

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

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 15: Taxa de mortalidade infantil. 14/1000 11,27 / 1000 /1000

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

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 16: Número de óbitos maternos em 
determinado período e local de residência.

02 0 N. Absoluto

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

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

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

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

Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

INDICADOR META ANUAL RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 2: Proporção de óbitos de mulheres em 
idade fértil (10 a 49 anos) investigados 100% 86,67% %

Análise e Considerações:
No 2º quadrimestre o município teve 15 óbitos de mulheres em idade fértil. O prazo para encerramento das investigações são
de 120 dias contados a partir da data do óbito, portanto os resultados ainda serão alterados, visto que as investigações estão
em andamento e dentro do prazo vigente.

INDICADOR META ANUAL RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

INDICADOR 3: Proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida 98% 98,88% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

Análise e Considerações:
Meta não alcançada devido vários fatores, dentre eles: adaptação ao sistema SI-PNI; atraso na digitação das ações extra

muros; constante rotatividade de profissionais (técnicos de enfermagem e enfermeiros); desabastecimento em nível nacional
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da vacina pentavalente (junho, julho e agosto/2019) prejudicando a cobertura vacinal. Outro fator é relacionado à transmissão

do SIPNI DESKTOP das unidades de saúde que possuem o sistema manual, cujos dados são enviados até o 5º dia útil de

cada  mês.  Assim,  os  dados  referentes  ao  mês de  agosto/2019  ainda  não  foram transmitidos  e  nem processados  pelo

Ministério da Saúde. A coordenação de Imunização se compromete em atualizar os registros de vacinas o mais breve possível.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

80% 95% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE DE
MEDIDA

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

Análise e Considerações:
Meta alcançada. 100% dos casos novos estão em tratamento, mas na coorte por quadrimestre não há prazo para cura porque
o tratamento é de 12 a 24 meses, ou seja, este indicador não é passível de avaliação quadrimestral, somente anual.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

MEDIDA

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

0 0 N. Absoluto

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

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

100% 100% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.
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INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE

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

4 1
N. Absoluto

Análise e Considerações:
O primeiro ciclo encerrou-se dentro do segundo quadrimestre: dos 134.651 imóveis existentes no município, 101.918 foram
visitados,  perfazendo  um  total  de  82,89%  de  imóveis  visitados  para  controle  vetorial.  O  segundo  ciclo  ainda  está  em
andamento, com 35,37% de cobertura até momento.

Objetivo 7.2 – Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das 
desigualdades sociais, com ênfase no Programa de aceleração do crescimento.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

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

100% 100% %

Análise e Considerações:
Meta alcançada.

INDICADOR META ANUAL
RESULTADO NO
QUADRIMESTRE

UNIDADE
DE MEDIDA

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

65% 57,72%
%

Análise e Considerações:
Meta alcançada, considerando a meta anual.
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5. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerações Gerais:

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

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

as ações planejadas e as efetivamente realizadas.

Por fim, informamos que o referido Relatório detalhado do 2º Quadrimestre de 2019 foi elaborado de

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

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

no DigiSUS, como previsto, que também não ficou disponível para fins de produção em tempo hábil. 
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Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 03 de outubro de 2019                                            DOM nº 5919   Página 9

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

da Trabalhadora - CISTT, do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, e Mesa Diretora.

Art. 2º A CISTT terá a seguinte composição: CRF/ES - Conselho 
Regional de Farmácia do Espírito Santo Seção Cachoeiro de 
Itapemirim, titular: Carlos Roberto Carvalho Mothé, suplente: 
Eliane de Fátima Purcino; SINDIENFERMEIROS - Sindicato 
dos Enfermeiros do ES, titular: Juliana Dias Lesqueves, suplente: 
Letícia Dorna Mascarelo: CUT - Central Única dos Trabalhadores, 
titular: Eli Nicolao dos Santos, suplente: Karina R. Caetano 
Ferreira; SITESCI - Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Sul 
do Estado, titular: Jamaica Argeu dos Santos, suplente: Regina 
Lucia Pontes; MULTIVIX – titular: Janice Maria Ribeiro Dias, 
suplente: Sirlei Silva de Oliveira, HECI - Hospital Evangélico 
de Cachoeiro de Itapemirim/ES – titular: Jocimar França Rosa, 
suplente: Eduardo Rodrigues Barbosa, HIFA – Hospital Materno 
Infantil Francisco de Assis de Cachoeiro de Itapemirim/ES, titular: 
Estêvão Batista Galvão, suplente: Reginaldo Alves Passos; IPACI 
– titular: Silvia Graciano Vieira, suplente: Kênia Correa dos 
Santos;   OAB - titular, Dr. Marcelo Torres Fernandes, suplente: 
Dr. Carlos Roberto Gouveia Dercy, FAMMOPOCI – titular: 
Ronilson Rodrigues Barbosa, suplente: Elisangela Altoé; CDL – 
titular: Mario Luis de Souza, suplente: Marcos Mendes Carvalho; 
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim/ES – 
titular: Genivaldo Dalmazio, suplente, Rafael Marin Magnago; 
CMS - Conselho Municipal de Saúde, titular: Wanderlei Alves de 
Oliveira, suplente: Thiago Gomes Greggio; Centro Universitário 
São Camilo, titular: Mariana Venturim, suplente: Juliana Sartori; 
SINDMARMORE - Sindicato do Mármore e Granito do ES, 
titular: Amarildo Monteiro de Oliveira, suplente: Marcio Toledo 
Vieira: SEMUS/AB - Secretaria Municipal de Saúde Atenção 
Básica, titular: Aretha Martins Colle, suplente: Marusca Pereira 
Mesquita: CEREST – CI, titular: José Aildo Carneiro, suplente: 
Maitê Peccini Moreira.

Art. 3º A Mesa Coordenadora terá seguinte composição: 
Coordenador - Juliana Dias Lesqueves, Sub Coordenador - Eli 
Nicolao dos Santos, Primeira Secretária - Jamaica Argeu dos 
Santos, Segundo Secretário - Reginaldo Alves Passos.

Art. 4º - Fica empossada a Comissão Intersetorial de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT, do Conselho Municipal 
de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que tem 
por finalidade acompanhar, fiscalizar, sugerir e contribuir para a 
promoção e implantação de medidas que objetivem a melhoria dos 
serviços de saúde do trabalhador e da trabalhadora, dos setores 
público e privado, visando à efetivação dos princípios dos SUS.

Art. 5º - O mandato da Comissão da CISTT/CEREST é de três 
anos, iniciando em setembro de 2019 até agosto de 2022.

Art. 6º - Fica aprovado o calendário e horário das reuniões da 
CISTT. As reuniões acontecerão às terceiras quartas feiras do 
mês, no horário de 16h. Em se havendo feriado nesta data, será 
transferida para a quarta feira subsequente.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de setembro de 2019.

VALDIR RODRIGUES FRANCO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Confirmo a Resolução CMS nº 0331/2019, de 26 de setembro de 
2019.

Homologada através do Decreto n° 28.901, de 02 de outubro de 
2019.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMS Nº 0332, DE 25 DE SETEMBRO DE 
2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas 
Leis Federais nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei nº 8.142 
de 28 de Dezembro 1990, e Lei Municipal nº 6.704 de 10 de 
Dezembro de 2012, em decisão aprovada em Audiência Pública, 
realizada no dia 25 de setembro de 2019.

Considerando que o plenário do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) discutiu e deliberou em reunião de Audiência Pública a 
prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, realizada em 
25 de setembro de 2019 referente ao segundo quadrimestre do ano 
de 2019.
Considerando que a comissão permanente de contas, orçamento 
e finanças do Conselho Municipal de Saúde (CMS),  apreciou 
com emissão de relatório conclusivo pela aprovação das contas 
referente ao segundo quadrimestre de 2019; 
Considerando que o Pleno do Conselho Municipal de Saúde 
apreciou a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 
solicitando a apreciação e aprovação da prestação de contas do 
segundo quadrimestre de 2019 em Audiência Pública, através 
Ofício SEMUS/FMS nº 1261/2019 do Fundo Municipal de Saúde, 
FMS, da Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando o cumprimento do art.36 § 5º da Lei Complementar 
nº 141 de 13 de janeiro de 2012, o gestor deverá apresentar até 
o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro de cada ano, 
em Audiência Pública, na Casa Legislativa, Ente da Federação, 
relatório dos quadrimestres, devendo constar dos itens da pauta, o 
pronunciamento dos gestores das respectivas esferas de governo 
para que façam as prestações de contas de forma detalhada 
sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, 
relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação 
dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, 
bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial 
própria, contratada ou conveniada, de acordo com o art.12 da Lei 
nº 8.689/93 e com a Lei Complementar nº 141/2012. 

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Resolução nº 0332/2019 concernente ao Relatório 
Detalhado Quadrimestre Anterior (2º RDQA), sobre a prestação 
de Contas do Fundo Municipal de Saúde, (SEMUS) que se refere 
ao Segundo Quadrimestre de 2019, do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES, em consonância com o Plano Municipal de Saúde 
2018/2021, com as seguintes observações:
§ 1º Que a SEMUS, Fundo Municipal de Saúde observe o 
cumprimento do art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141 de 13 
de Janeiro de 2012. O gestor apresentará até o final dos meses de 
Maio, Setembro e Fevereiro de cada ano, em Audiência Pública, 
na casa Legislativa ente da federação, o relatório de que trata o 
caput.
§ 2º Que a SEMUS, Fundo Municipal de Saúde, observe o 
cumprimento da Portaria GM/MS – Ministério da Saúde 2135 de 
25 de Setembro de 2013, artigo 7°.
§ 3º Que a SEMUS, Fundo Municipal de Saúde, observe a Resolução 
nº 459 do Conselho Nacional de Saúde de 10 de Outubro de 2012, 
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conforme seu anexo, no que concerne ao relatório detalhado do 
quadrimestre com quadro demonstrativo;
§ 4º Que a SEMUS, Fundo Municipal de Saúde, observe mediante 
relatório, apresentado junto ao CMS – Conselho Municipal de 
Saúde -  os indicadores pactuados no exercício de 2018;
§ 5º Que a SEMUS, Fundo Municipal de Saúde, observe o 
cumprimento da Resolução nº CMS 0100/2014 de 29 de Maio 
de 2014, inerente aos Contratos e Convênios celebrados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de setembro de 2019.

Valdir Rodrigues Franco
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Confirmo a Resolução CMS nº 0332/2019, em 26 de setembro de 
2019.

Homologada através do Decreto n° 28.901, de 02 de outubro de 
2019.

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMS Nº 0333, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas 
Leis Federais nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 
28 de Dezembro 1990, e Lei Municipal 6.704 de 10 de Dezembro 
de 2012, em decisão aprovada em Audiência Pública realizada  25 
de setembro de 2019.
Considerando manifestação do Plenário do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS), em conformidade com as deliberações do Pleno 
do Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES; 
Considerando que o debate no âmbito do CMS observou as 
deliberações do Plano Municipal de Saúde 2018/2021 de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES; 
Considerando que o Plenário do CMS realizou a avaliação do 
Plano de Ações e Metas do PNAB 2017 da rede de atenção básica, 
exercício 2019 no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES;
Considerando que o processo de implementação de ações da 
PNAB e por entender que a concretização destas ações têm por 
finalidade garantir o planejamento, a gestão e a organização do 
processo de trabalho que contribuirá para o fortalecimento das 
ações de saúde, com ênfase no próprio Sistema Único de Saúde;

Considerando que o Plenário do CMS apreciou o oficio nº 
896/2019 da Secretaria Municipal de Saúde atendendo à portaria 
GM/MS nº 3.550/2019, objetivos, metas e indicadores de 2019, 
em conformidade com o Plano Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Resolução nº 0333/2019 do Conselho Municipal 
de Saúde - CMS, referente ao Plano do PNAB de 2017. Com 
credenciamento das gerências da ESF - Estratégia Saúde da Família 
do Aeroporto CNES 2569051 INE 0000280100 (01) um gerente; 
ESF - Estratégia Saúde da Família do Jardim Itapemirim CNES 
2569035 INE 0000280089 (01) um gerente; ESF - Estratégia 
Saúde da Família do Zumbi CNES 2547511 INE 0000279900 (01) 
um gerente; ESF - Estratégia Saúde da Família do Paraíso CNES 
2547546 INE 0000279927 (01) um gerente; ESF - Estratégia Saúde 
da Família  do Amaral CNES 2547562 INE 0000279935 (01) 
um gerente; ESF - Estratégia Saúde da Família  de Itaoca CNES 
73144118 INE 00001631187 (01) um gerente; ESF - Estratégia 

Saúde da Família de Pacotuba CNES 2485591 INE 0000279730 
(01) um gerente; ESF - Estratégia Saúde da Família do BNH 
Baixo CNES 2485605 INE 0001640119 (01) um gerente; ESF - 
Estratégia Saúde da Família do Otto Marins CNES 2485613 INE 
0000279765 (01) um gerente; ESF - Estratégia Saúde da Família 
do Gilson Carone CNES 3125416 INE 0000280119 (01) um 
gerente; ESF - Estratégia Saúde da Família do Aquidaban CNES 
2547678 INE 0000280003 (01) um gerente; ESF - Estratégia Saúde 
da Família do Village da Luz CNES 2547503 INE 0000279889 
(01) um gerente; ESF - Estratégia Saúde da Família do Abelardo 
Machado CNES 2550425 INE 0000280062 (01) um gerente; ESF 
- Estratégia Saúde da Família do Alto União CNES 2547481 INE 
0000279862 (01) um gerente. 

Art. 2º Fica aprovada a indicação da comissão permanente do 
Conselho Municipal de Saúde composta pelos Conselheiros: 
Darcy Viqueti Fassarela, Jamaica Argeu dos Santos, Eli Nicolao 
dos Santos, Valdir Rodrigues Franco, Lia de Freitas Lima para 
acompanhamento das Ações e Metas do PNAB. 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25 de setembro de 2019.

VALDIR RODRIGUES FRANCO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Confirmo a Resolução CMS nº 0333/2019, de 26 de setembro de 
2019.

Homologada através do Decreto n° 28.901, de 02 de outubro de 
2019.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO CMS Nº 0334, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas 
Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142 de 
28 de dezembro 1990, e Lei Municipal nº 6.704 de 10 de dezembro 
de 2012, em decisão aprovada em Audiência Pública realizada 25 
de setembro de 2019.
Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) deliberou através da Resolução nº 0100/2016, referente 
à apreciação de contratos e convênios celebrados pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMUS), com apreciação e aprovação prévia 
pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) visando à melhoria 
do controle e aprimoramento do aparelho de fiscalização, do 
acompanhamento do controle social no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES;

Considerando o debate no âmbito do Conselho Municipal de Saúde 
(CMS) em conformidade com as deliberações do Plano Municipal 
de Saúde, e do Plano de Regionalização da Saúde no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Considerando que o Pleno do Conselho Municipal de Saúde (CMS) 
apreciou a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 
requerendo a apreciação da renovação do Contrato Locação para 
funcionamento da US ESF Agostinho Simonato, através do Ofício 
SEMUS/SAF/FMS/GCO nº 1221/2019 da SEMUS - Secretaria 
Municipal de Saúde - do Município de Cachoeiro de Itapemirim/
ES.

RESOLVE:


