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PARTE PRIMEIRA

I  ntrodução  

Este relatório está dividido em duas partes: A primeira contempla as principais ações desenvolvidas por cada

Subsecretaria, os setores que a compõem, além de informações das ações desenvolvidas pelo Controle,

Avaliação, Monitoramento e Auditoria e Ouvidoria da Saúde.

A  segunda  parte  traz  as  informações  do  relatório  que  foi  elaborado  no  sistema  DIGISUS Gestor,  com

avaliação e monitoramento dos dados demográficos e de morbimortalidade, produção e serviços ao SUS,

rede física e profissionais de saúde, programação anual de saúde, indicadores de pactuação interfederativa,

execução orçamentária e financeira e auditorias realizadas no período.

É,  portanto,  importante  instrumento  de  gestão,  que  demonstra  os resultados alcançados pela  Secretaria

Municipal de Saúde no período, bem como serve de norteador para as ações futuras, indicando o caminho

que deve ser trilhado em busca de um SUS eficaz, eficiente, mas acima de tudo efetivo.

Assistência e Vigilância em Saúde

A Subsecretaria de Assistência e Vigilância em Saúde (SAVS) é responsável por coordenar e assessorar as

unidades  de  serviços  especializados  pertencentes,  tais  como:  Gerência  de  Assistência  Farmacêutica

(GEFAR), Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” (CMS), Laboratório de Patologia Clínica, Centro de

Referência em Infectologia Abel Santana (CRIAS), Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (CAPS

ad),  Centro  Municipal  de  Reabilitação  Física  (CEMURF),  Triagem  Auditiva  Neonatal  Universal  (TANU),

Unidade de Pronto Atendimento Marbrasa “Dr. Antonio Jorge Abib Netto”, Centro de Saúde “Paulo Pereira

Gomes”, Centro de Saúde Paes  Barreto, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental,

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST-CI), todas com a função de promoção, prevenção,

tratamento e reabilitação para o bem-estar dos munícipes.

Diante  do contexto,  a SAVS tem a função de assessorar  e  coordenar todas as gerências das unidades

supracitadas,  auxiliando  no  planejamento  de  todas  as  ações  executadas,  nas  solicitações de  compra  e

fornecimento  de  material,  agendamento  de  eventos  em públicos,  palestras  e  capacitações  necessárias,

visando sempre a  implementação de  medidas de saúde pública para melhoria  e  proteção  da saúde da

população. 
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No último quadrimestre a SAVS participou dos 03 transforma cachoeiro que foram nos bairros Village da Luz,

Alto União e Bela Vista, através dos serviços ofertados por unidade.

Assistência Farmacêutica

A estruturação da Assistência Farmacêutica é um dos grandes desafios que se apresenta aos gestores e

profissionais  do  SUS  devido  a  constante  necessidade  de  aperfeiçoamento  e  busca  continua  de  novas

estratégias  no  seu  gerenciamento,  visando atender  a  necessidade da  população  sem ferir  as  diretrizes

organizativas dos serviços de saúde. 

Ante exposto, informo que tecemos as seguintes informações quanto as ações que foram realizadas pelo

setor de Assistência Farmacêutica do município de Cachoeiro de Itapemirim entre os meses de setembro a

dezembro de 2019:

Em setembro foram contabilizados cerca de  8.076 atendimentos realizados e dispensados um volume de

aproximadamente  527.306 medicamentos.  Foi  realizado  também  o  balanço,  ou  seja,  a  conferência  do

quantitativo total e validade de 11.239.664 e 700.562 unidades de medicamentos estocados respectivamente

na CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) e Farmácia Central do município. Essa ação foi realizada

com sucesso e possibilitou o ajuste entre o estoque físico e virtual, e a identificação de lotes de produtos sem

rotatividade e próximos ao vencimento.

Houve a participação de dois servidores no Curso “Gestão de Almoxarifado e Patrimônio pela Escola do

Servidor. O conteúdo apresentado agregou valores e contribuirá especialmente para o setor de almoxarifado.

Além disso, o setor adquiriu 15 (quinze) estantes de aço, utilizadas na Farmácia Central para armazenar os

medicamentos.

Em  outubro  teve aproximadamente  8.731  atendimentos  realizados  e  cerca  de  592.430  medicamentos

dispensados aos munícipes. Apesar do aumento da demanda em relação ao mês de setembro, o trabalho foi

executado de forma satisfatória. As unidades de saúde que requisitaram os medicamentos à CAF, conforme

consumo foram abastecidas com cerca de 514.364 volumes de medicamentos.

O sistema Cadweb SUS que é uma ferramenta online, foi implantado nos computadores de atendimento e os

operantes foram devidamente cadastrados, isso permite que os funcionários  gerem  o Cartão Nacional de

Saúde,  facilitando a gestão do Sistema Único de Saúde e contribuindo para o aumento da eficiência no

atendimento direto ao usuário. 
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Nesse mês o setor adquiriu duas mesas de escritório em MDF e quatro conjuntos de longarinas, sendo três

com dois lugares e uma com quatro lugares. Além disso, foi ofertada uma palestra pela Escola do Servidor,

na qual uma estagiária participou. O conteúdo apresentado agregou valores e contribuirá para a postura ética

e profissional da mesma. 

Em novembro  o número de atendimentos esteve entre  8.133 usuários,  e  correspondeu a um volume de

aproximadamente 556.971 medicamentos dispensados. Esse trabalho foi executado de forma satisfatória. As

unidades de saúde que requisitaram os medicamentos à CAF conforme consumo foram abastecidas com

cerca de 514.364 volumes de medicamentos.

Nesse mês ocorreu o Curso Gestão Documental e o II Fórum de Judicialização na Saúde, nos quais vários

servidores  participaram.  Os  conteúdos apresentados agregaram valores,  pois,  trouxeram a  realidade  de

outros municípios e ampliou o conhecimento acerca das temáticas abordadas. 

O  Pronto  Atendimento  Paulo  Pereira  Gomes  foi  reinaugurado e  iniciou-se a  divulgação  de  informações

atualizadas  no  site  da  Prefeitura,  referente  aos  serviços  prestados  pela  Assistência  Farmacêutica  do

município.  Além disso,  houve  a  instalação  de  4  (quatro)  computadores  novos na  Farmácia  Central  e  a

aquisição de 16 (dezesseis) cadeiras. Dessas, 8 (oito) são giratórias e as demais fixas sem rodízio e sem

braço. 

Em dezembro  foram realizados  aproximadamente  8.422 atendimentos  e  dispensados  cerca  de  609.427

medicamentos.  Embora tenha  ocorrido  aumento  da  demanda  em  relação  a novembro,  o  trabalho  foi

executado de forma satisfatória. As unidades de saúde que requisitaram os medicamentos à CAF conforme

consumo para dois meses, tendo em vista o fechamento do sistema ocorrido dia 20 de dezembro de 2019

foram abastecidas com volume aproximado de 514.364 medicamentos. 

O setor adquiriu uma Smart TV, que logo será instalada na área de atendimento. Deu-se início também a

informatização na dispensação de Fraldas Descartáveis, que passará a ser dispensada por todos guichês de

atendimento  através  do sistema Hórus,  mediante  cartão  do  SUS e  de  retorno  do  paciente.  Nesse  mês

também foi iniciado o projeto de construção do banheiro público na Farmácia Central, que será reservado

para uso dos pacientes que são atendidos no local. A obra já foi iniciada e a previsão é de que até o início de

fevereiro seja finalizada. 
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Policlínica Municipal de Saúde 

No último quadrimestre de 2019, o Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” realizou em torno de 31.716

(trinta e um mil setecentos e dezesseis) atendimentos. Tendo a média mensal de 7.929 munícipes atendidos.

Tais atendimentos se dividiram nas seguintes especialidades: Cardiologia, Pequena Cirurgia, Clínico Geral,

Dermatologia  Eletrocardiograma,  Fonoaudiologia,  Ginecologia,  Nutrição,  Ortopedia,  Otorrinolaringologia,

Pediatria,  Tuberculose/Hanseníase,  Psicologia,  Psiquiatria,  Radiologia,  Sala  de  Curativo,  Tabagismo,

Ultrassonografia e Urologia. 

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

somente os atendimentos efetivamente realizados.

Ao  longo  do  quadrimestre,  o  Centro  Municipal  de  Saúde  realizou  ainda,  reuniões  de  tabagismo

(acompanhamento de ex-fumantes e pessoas que estão deixando de fumar) e também as campanhas de

prevenção ao câncer de mama em outubro (Outubro Rosa) e câncer de próstata em novembro (Novembro

Azul), conforme imagens em anexo.

Citamos  ainda,  que  desde  antes  deste  quadrimestre,  o  Centro  Municipal  de  Saúde  vem passando  por

reformas e manutenções para melhora dos espaços e aumento da qualidade no atendimento a população.  
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Triagem Auditiva Neonatal Universal

A unidade  de  Triagem Auditiva  Neonatal  Universal  (TANU)  está  localizada  no  Centro  de  Cachoeiro  de

Itapemirim, próximo a Catedral de São Pedro para melhor acessibilidade dos munícipes. 

Atualmente os serviços prestados são: teste da orelhinha (EOA), fonoterapia para crianças com deficiência

auditiva (implantadas ou que utilizam aparelhos auditivos), atendimento com Médico Otorrino e Assistente

Social para os pacientes em atendimento.

A equipe é compota por: 03 fonoaudiólogos, 01 médico, 01 assistente social, 01 secretária e 01 auxiliar de

serviços gerais.

No último quadrimestre foram realizados os seguintes atendimentos: 1.025 testes da orelhinha, 260 exames

BERA, 61 atendimentos de otorrino, 33 atendimentos com a assistente social, 26 fonoterapias. Informa-se

que são realizadas oficinas e palestras com os pacientes da Terapia Fonoaudiológicas, quando o serviço está

em atendimento normal.
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Laboratório de patologia clínica

O laboratório  municipal  realiza  vários  exames  de  rotina,  bacterioscopia  para  hanseníase  /tuberculose  e

atenção especial as gestantes e pacientes em tratamento e Sífilis. 

Além das ações de promoção em saúde, em parceria com o Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu”.

O Laboratório Municipal passou por reformas recente para adequações da estrutura física e atendimento aos

padrões das Legislações de Saúde vigentes, que são necessárias para manutenção do serviço oferecido aos

usuários do SUS de Cachoeiro de Itapemirim. 

Recebemos um equipamento recentemente ofertado pelo Ministério da Saúde de BIOLOGIA MOLECULAR

(Gene Xpert) para realização de exames de tuberculose, aparelho este que será para os diagnósticos mais

rápidos e em sequência o tratamento em tempo hábil.

Informamos que os atendimentos foram normalizados após a reforma e adequação em Outubro de 2019,

porém não foram deixados de atender  aos pacientes  para exames bacterioscopia,  cultura  e  controle  de

tuberculose/hanseníase, teste do pezinho e sorologias para dengue e chikungunya. 

Desta  forma,  o  número  de  atendimentos  à  pacientes  atendidos  neste  período  solicitado  foram

aproximadamente  5.000  e  também  um  volume  de  exames  de  30.030.  Os  exames  realizados  são

bioquímica/interface, hematologia/interface, imuno-hematologia, coagulação, urianálise, parasitologia (MIF e

sangue oculto), microbiologia/microscopia, tuberculose/hanseníase, imunologia/interface e teste do pezinho.

Mensalmente o quantitativo desses exames foram 756 em setembro, 12.097 em outubro, 9.293 em novembro

e 7.884 em dezembro.
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Unidade de Pronto Atendimento de Urgência “Dr. Antônio Jorge Abib Netto”

A unidade de pronto atendimento UPA Marbrasa 24h realizou no período de setembro a dezembro de 2019,

27.481 números  de  atendimentos a  população,  onde são  ofertados serviços  de urgência  e  emergência,

contendo consultas médicas, realização de exames laboratoriais, exames de raios X, vacinação antirrábica e

antitetânica, eletrocardiograma dentre outros serviços. 

Dentro da unidade estão sendo realizadas as manutenções como troca de porta de vidro, maçanetas, e entre

outros reparos necessários. Os serviços que foram implantados e ampliados na unidade, foi o Programa de

ECG com laudo do cardiologista da Empresa Telemedicina, para uma avaliação médica. Cabe salientar sobre

a liberação pela câmara técnica do Coren-ES para início das atividades ao protocolo de classificação de risco

do município, onde a demanda de usuários é grande, o momento é de preparação da equipe de enfermeiros

para um treinamento. 

A unidade é referência em programas de saúde do Sul do Estado tais como: dengue, malária, coqueluche,

influenza, violência sexual entre outras violências. Os equipamentos novos adquiridos para nossa unidade

como Ventilador Pulmonar, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Leitos está sendo utilizados para prestamos uma

boa qualidade ao atendimento prestado aos nossos pacientes/usuários. 
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Foram realizadas atualizações aos novos enfermeiros  quanto ao sistema MV regulação de vaga da SESA,

fornecendo usuários e senha para os mesmos; orientações sobre via de administração da vacina antirrábica e

capacitação com a equipe de higienização.

Abaixo fotos  dos  equipamentos adquiridos:  cadeiras  do  papai,  camas hospitalares,  monitores  cardíacos,

respirador,  cardioversor e desfibrilador,  e eletrocardiograma computadorizado, seguem também fotos dos

últimos treinamentos.

Centro de Referência em Infectologia “Abel Sant’  A  n  n  a”  

O centro de referência em Infectologia Abel Santana – CRIAS, está localizado na rua Mario Imperial, nº 23,

bairro  Ferroviários.  Há  mais  de  um  ano  estamos  atendendo  nesse  novo  endereço,  que  garante  maior

comodidade  e  segurança,  não  só  aos  pacientes,  que  são  assistidos  pelo  serviço,  como  também  ao

profissional no exercício de suas atividades diárias na assistência. 

Atualmente atende a pacientes em média de 16 municípios da Região Sul do Estado do Espírito Santo. As

atividades ofertadas pela unidade são: Consultas com médicos infectologistas,  clínico geral,  nutricionista,

psicóloga,  enfermeira,  farmacêutica  e  assistente  social,  além  da  equipe  administrativa  e  técnica  de

enfermagem, possibilitando atendimento multidisciplinar, permitindo melhores resultados na abordagem de

algumas problemáticas que surgem no cotidiano.

A missão da equipe está em realizar assistência as pessoas que vivem com o HIV e Hepatites B e C, além de

realizar os diagnósticos recentes através do CTA (Centro de testagem e aconselhamento). O CTA é uma

ferramenta muito importante que está disponível de segunda a sexta, no horário de 7h às 16h, permitindo que

qualquer  pessoa possa realizar  o  teste  rápido para HIV,  Sífilis  e  Hepatites B e  C,  o  que ajuda a obter

diagnósticos recentes. 

O serviço de testagem rápida também é ofertado em atividades externas em diversos pontos da cidade, em

parceria com as equipes de ESF – Estratégia Saúde da Família, de forma que abrange a área alcançada pelo

serviço, pois no planejamento, o principal objetivo é realizar o diagnóstico precoce, de forma que as pessoas

não adoeçam por terem acometido IST (Infecções sexualmente transmissíveis). 

No último quadrimestre até o dia 26/12/2019, foram realizadas 20 campanhas externas, com testagem e

aconselhamento,  sendo atendidas 1.680 pessoas,  realizados 6.020 testes rápidos,  sendo eles para HIV,

Sífilis, Hepatite B e C. 

 
                      12 - 71

                                                                               



 

Nos atendimentos realizados na unidade, foram 497 atendimentos de CTA, 1.988 testes realizados e 1.120

consultas médicas em média, o serviço de farmácia da unidade entrega uma média de 1.186 medicações de

clientes por mês, em tratamento para o HIV. 

Como já foi relatado o CRIAS é responsável por atender a população geral no município de Cachoeiro do

Itapemirim e  Região  Sul  do  Estado,  como também a  população  privada  de  liberdade,  em custódia  nas

unidades prisionais. Realiza a distribuição dos testes rápido para todas as unidades de atenção primária do

município, hospitais e unidades prisionais, e disponibilização de preservativos para a rede de unidades de

atenção básica e profissionais do sexo, estes insumos são enviados pela coordenação de DST-AIDS da

Secretaria Estadual de Saúde (SESA). 

O número de casos é uma ordem crescente, o que faz com que aumente a demanda de pacientes em

atendimento,  de  forma  que  nossas  atividades  e  planejamento  voltam-se  para  auxílio  na  aceitação  do

diagnóstico  e  adesão  ao  tratamento  de  todos  os  clientes  assistidos  pelo  serviço  ofertado  no  CRIAS,

diminuindo, assim o número de casos de comorbidades. 
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Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas

O Centro de Atenção Psicossocial – álcool e drogas (CAPS ad) está localizado no bairro Otton Marins no qual

realiza atendimento a pacientes através do serviço ambulatorial de atenção diária. Os atendimentos são no

âmbito individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros) e coletivo (psicoterapia, grupo

operativo,  atividades  de  suporte  social,  entre  outras).  O  Caps-ad  também  é  responsável  por  promover

acolhimento, observação, repouso e desintoxicação para pacientes que necessitem de acompanhamento.  

São inúmeras as ações realizadas mensalmente por esse setor, como atendimento individual, psicoterapia

coletiva, atendimento judicial, reuniões com as famílias dos clientes, dispensação de medicamentos, visitas

domiciliares, busca ativa, projetos visando a qualidade de vida dos clientes, palestras e oficinas.

No último quadrimestre do ano de 2019, foram realizadas as seguintes ações: evento na praça Jerônimo

Monteiro sobre o setembro amarelo, palestra sobre prevenção ao suicídio, saúde mental, violência doméstica

e familiar, prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata, oficina de psicologia na Escola “Rotary” e a

confraternização de final de ano com todos os clientes e servidores.

Ainda no quadrimestre supracitado foram realizados 412 atendimentos médicos, 451 atendimentos da área

de enfermagem, 393 na área da assistência  social,  399 na área psicológica,  990 na área farmacêutica,

totalizando 2.645 atendimentos nesse último quadrimestre. 

Foram adquiridos os seguintes equipamentos: geladeira, microondas, armários e estante de aço, materiais

para atividade física, aparelho de pressão, cadeiras de roda para obeso, mesa para escritório, longarinas e

cadeiras de uso comum.

Centro Municipal de Reabilitação Física

O Centro Municipal de Reabilitação Física – CEMURF, localizado no bairro Marbrasa, oferece atendimentos

com ortopedistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais de Reeducação Postural Global

(RPG), hidroterapia e assistente social. O público atendido é formado por pessoas acometidas por traumas

ortopédicos, sequelas neurológicas e afecções respiratórias. 

O Cemurf funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, na rua João Bosco Fiório, bairro Marbrasa. Para ser

atendido na clínica, o paciente deve ser encaminhado por médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) no

município. Na unidade, ele passa por uma avaliação antes de iniciar o tratamento necessário. 
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No ultimo  quadrimestre  foram realizados  11.814  atendimentos   realizados  na  unidade,  frisamos  que  os

atendimentos dos asilos Nina Aruera, Adelson Rebelo e João XXIII são contabilizados pelo CEMURF com 591

atendimentos, sendo assim totalizam-se 12.405 atendimentos no período supracitado. 

 Centro de Saúde “Paes Barreto”

O centro de Saúde Paes Barreto funciona com um Pronto Atendimento no distrito de Itaóca com atendimento

de urgência de 07:00h as 19:00h. Conta com uma ambulância à disposição para o transporte de pacientes

para unidades e hospitais em Cachoeiro sempre que necessários

No meses de setembro a dezembro de 2019 foram realizados 3.227 atendimentos. Além dos atendimentos de

rotina,  também  são  realizado  curativos,  sutura,  lavagem  de  ouvido,  medicação  injetável,  drenagem  de

abscesso e sempre que necessário transferência de pacientes. 

A unidade foi contemplada com obras de melhorias que iniciou em 31 de agosto e teve seu término em 30 de

outubro. As aquisições dessa unidade foram: 04 mesas de escritório, 03 cadeiras com rodas tipo escritório, 04

cadeiras simples, 04 lonarinas, 02 armários de madeira, 01 mesa de maio, 01 mesa carrinho de curativo, 02

poltronas  tipo  cadeira  do  papai,  01  balança  digital  infantil,  02  monitores  cardíacos,  01  desfribrilador,  01

microondas, 01 TV led 32 polegadas para recepção.
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Reforma da Unidade de Itaoca – Paes Barreto
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Equipamentos C. S. Paes Barreto

Reforma da Unidade de Itaoca – Paes Barreto



 

Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”

O Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes foi reinaugurado no dia 19 de novembro de 2019, ofertando os

seguintes  serviços  aos  munícipes:  serviços  de  urgências,  exames laboratoriais,  RX,  eletrocardiograma e

emergências odontológicas. 

O prédio foi expandido e inteiramente adequado aos novos padrões sanitários e de acessibilidade, agora

contando, também, com uma subestação de energia e uma central de gás para abastecimento. 

Além da empresa contratada para a  execução das  obras,  equipes  das secretarias municipais  de Obras

(Semo) e de Serviços Urbanos (Semsur)  fizeram intervenções no entorno, como construção de muros e

calçadas;  reposição  de  grades;  pavimentação  da  parte  externa;  implantação  de  guarda-corpo;  pintura  e

paisagismo. 

Após a reinauguração que ocorreu no mês de novembro o número de atendimentos foi de 12.568 até o

momento,  subdividido nos seguintes atendimentos: 3.225 atendimentos de urgências, 1.135 observações,

134 nebulizações, 266 eletrocardiograma, 26 suturas, 1.887 exames laboratoriais, 4.718 atendimentos, 290

atendimentos odontológicos, 896 raios – X, 81 exames de troponina.

O serviço implantado de relevância foi o atendimento odontológico que agora funciona 24 horas.

Foram realizados treinamentos com as higienizadoras, com a equipe técnica e específicos dos enfermeiros

referentes ao eletrocardiograma e o Sistema MV.
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Reforma – Reinauguração do CS Paulo Pereira Gomes
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Treinamento de Eletrocardiograma

Treinamento de eletrocardiograma



 

Vigilância Epidemiológica

Nesse período compreendido foram digitadas no SINAN (Sistema de Informação de Agravos) as seguintes

notificações: 

Acidente por Animais Peçonhentos: 16;

AIDS: 46;

Atendimento Anti Rábico: 145;

Chikungunya: 104;

Coqueluche: 1;

Criança Exposta HIV: 5;

Dengue: 525;

Doenças Exantemáticas: 1;

Esquistossomose: 2;

Febre Maculosa: 1;

Gestante HIV: 1;

Hepatites Virais: 11;

Leptospirose: 11;

Meningite: 11;

Sífilis Congênita: 10;

Sífilis em Gestante: 32;

Sífilis não Especificada: 119;

Síndrome do Corrimento Uretral em Homem: 1;

Síndrome Respiratória Aguda Grave: 21;

Toxoplasmose Congênita: 1;
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Toxoplasmose Gestacional: 2;

Tuberculose: 27;

Varicela: 14;

Violência Interpessoal/Autoprovocada: 106;

Zika Vírus: 56.

Totalizando cerca de 1.269 fichas de notificação no último quadrimestre.

No SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) foram coletadas nos cartórios 347 declarações de óbito,

sendo 40 desse total investigados por causa mal definida, menor de 01 ano ou mulher em idade fértil.

No SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) foram digitadas 909 declarações de nascidos

vivos.

No  Programa  Bolsa  Família  atingimos  o  percentual  de  76,39%  de  acompanhamento  das  famílias

cadastradas. 

*Só em março o Ministério da Saúde divulga o quantitativo de famílias acompanhadas.

Participação da VE nos Conselhos:

Conselho  Municipal  de  Promoção dos  Direitos  Humanos  com reuniões  mensais,  titular  –  Maria  Cristina

Fernandes, suplente – Andreia Oliveira Viana;

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Cachoeiro de Itapemirim

Suplente – Andreia Oliveira Viana, com reuniões extraordinárias;

Conselho  Municipal  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  com reuniões  mensais,  titular:  Fabrício  Viana

Tamiasso, suplente: Camila Guimarães Blunck de Castro Silveira.

A SEMUS mantém os seguintes Comitês em funcionamento: 

• Sífilis
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• Dengue

Reuniões e Treinamentos:

 Participação mensal nas reuniões dos Conselhos descritos acima;

 Capacitação: “O Sicon na Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família”;

 Curso de Capacitação de multiplicadores no Sistema de Informação em Vigilância em Saúde e-SUS

Vigilância em Saúde;

 Curso de Capacitação de multiplicadores no Sistema de Informação em Vigilância em Saúde e-SUS

Vigilância em Saúde;

 Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família;

 Reunião  de  Monitoramento  das  Ações dos  Comitês  Municipais  de  Investigação  da  Transmissão

Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites B e C;

 III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

 Capacitação: Manejo Clínico da Sífilis e Toxoplasmose, com foco na atenção ao pré-natal, parto e

puerpério;

 Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos.

 Capacitação das unidades hospitalares no programa ESUS VS.
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Vigilância Sanitária

Categoricamente a Gerência de Vigilância Sanitária (GVS) exerce um conjunto de ações capaz de eliminar,

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da

produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de

bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas

e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou

indiretamente  com a  saúde.  Isso  posto,  no  cenário  descentralizador  realizado  pelos  governos  federal  e

estadual,  existem  grandes desafios  aos gestores e profissionais do SUS, devido o “assunto saúde” ser

constantemente dinâmico e intenso, faz-se necessário uma constante busca de novas estratégias no seu

gerenciamento,  visando  atender  a  necessidade  da  população  sem  ferir  as  diretrizes  organizativas  dos

serviços de saúde. 

Diante do exposto, informamos que tecemos as seguintes informações quanto as ações que foram realizadas

pela GVS entre os meses de setembro a dezembro de 2019:  contabilizados cerca de 211 cadastros de

estabelecimentos  sujeitos  a  fiscalização  sanitária,  trabalho  executado  com  sucesso,  como  rotina  das

atividades dos auditores-fiscais sanitários.

Nesse quadrimestre também foram realizadas 1.070 inspeções de estabelecimentos sujeitos à fiscalização

sanitária (baixo e alto risco), com principais finalidades de inscrição de firma, liberação de alvará sanitário e

retornos para conferência de intimações por inconformidades à legislação sanitária.

Houve participação de servidores em capacitações ministradas principalmente pela SESA/NEVS, as quais

seguem:

•Setembro – Treinamento sobre medicamentos, drogarias e farmácias de manipulação;

•Outubro – Treinamento sobre serviços de endoscopia;

•Novembro  –  1º  FÓRUM  CAPIXABA DE PRÁTICAS  EM  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA,  com  a  temática

“Licenciamento Sanitário de Estabelecimentos de Baixo Risco: Do discurso à prática”;

•Dezembro – Capacitação de fiscais voltada ao atendimento de demandas da ouvidoria municipal, essa

ministrada pela equipe da própria ouvidoria.

Foram recebidas cerca de 452 denúncias e reclamações as quais foram devidamente encaminhadas aos

fiscais, de acordo com sua área geográfica atual para conhecimento e providências. 
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Concomitantemente  e  como  desdobramento  das  ações  imediatamente  acima  houve  atendimento  a  613

denúncias e reclamações que culminaram em providências dos denunciados ou arquivamento dessas, casos

fosse constatada sua improcedência.

Ressaltamos que desde o mês de outubro de 2019 o município começou a utilizar um novo sistema para

recebimento e direcionamento de denúncias.

Neste  quadrimestre  supracitado terminou-se  a  classificação  por  estrelamento  de  açougues  e  dos

restaurantes, perfazendo um total de 68 açougues e cerca de 120 restaurantes classificados.

V  igilância Ambiental  

Conforme solicitação segue informações de serviços prestados, ações executadas pela Vigilância Ambiental

e Vigilância de Zoonoses, no último quadrimestre.

O trabalho da equipe de desratização é realizada de forma contínua por todas os logradouros, córregos do

múnicipio  e  distritos,  o  ciclo  de  trabalho  é  executado  de  forma  que  tenta  minimizar  a  proliferação  dos

roedores, com o retorno nas áreas com o tempo de aproximadamente 10 em 10 dias.

O trabalho da equipe de desinsetização é realizada mediante solicitação das áreas públicas da Secretaria de

Saúde,  e para  os demais orgãos municipais,  conforme a necessidade e disponibilidade da equipe, onde

realizou-se 31 atendimentos.

O meio de comunicação mais acionado é via Ouvidoria Municipal,  onde no período de setembro a dezembro

de 2019 foram contabilidas 217 solicitações, com índice de 99,8% de conclusão.

Dentre as solicitações e ocorrências temos 101 para animais de grande porte, 126 para animais de pequeno

porte, 02 visitas e orientação de triatomíneos  (barbeiros), 04 visitas zoonsanitárias,  09 atendimentos para

orientações com os biólogos, 12 atendimentos e ocorrências de vespídeos, 02 atendimento para ocorrência

com cobras, 04 ações de acompanhamento e assitência da equipe de médicos veterinários  com  a Polícia

Militar Ambiental em solicitações a maus tratos de animais,  adoção de 16 animais, 137 animais imunizadas

com a vacina gratuita antirrábica.

O trabalho da equipe de Agentes de Combate à Endemias é realizado de forma contínua a todos os imóveis

do município, levando para a municipalidade o  conhecimento, de forma a agregar junto a toda a população,

com  o  trabalho  de  orientação,  prevenção,  tratamento  e  eliminação  de  possíveis  criadouros  e  foco  de
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mosquito,  o  serviço  de  MI  (Monitoramento  Inteligente)  realiza  100%  das  vistorias  programadas

semanalmente, a equipe do PE (Ponto Estratégico) realiza de forma contínua o trabalho  de tratamento e

orientação ao combate do mosquito Aedes em aproximadamente 120 locais na área urbana. 

Palestras nas escolas com adesão ao programa PSE (Programa Saúde nas Escolas), sobre Conscientização

quanto ao mosquito transmissor  Aedes aegypti no tema biologia do mosquito, habitat,  suas  fases, sinais e

sintomas  e  modo  de  prevenção  das  doenças  Dengue,  Zika  Vírus,  Febre  Amarela,  Febre  chikungunya.

Apresentação de Teatro de fantoches, vídeos, figuras alusivas, tubitos com amostras de larvas e pulpas do

Aedes aegypti,  distribuição de panfletos alusivos e afixação de cartazes referente  ao  Aedes aegypti nas

escolas de rede de ensino municipal,  participação da  feira do  conhecimento e apresentação em empresas

privadas quando solicitadas.

Ocorreu também nesse período a Atualização do serviço de campo aos agentes de endemias ministrado

pelos técnicos da SESA (Secretaria Estadual de Saúde).

No último quadrimestre de 2019 a vigilância ambiental participou com a equipe do PESMS (Programa de

Educação em Saúde e Mobilização Social) dos 03 transforma Cachoeiro que ocorreram nos bairros Village da

Luz, Alto União e Bela Vista, contado com a participação das crianças em jogos infantis.

O direcionamento,  acompanhamento  e  fiscalização  do  serviço  de  Moto  Fumacê  em todos  os  bairros  e

distritos do município, respeitando o tempo de retorno em cada localidade visando o meio ambiente.
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Atividade de Educação Permanente 
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Palestras nas escolas com adesão ao programa 
PSE (Programa Saúde nas Escolas)



 

Centro Regional de Saúde do Trabalhador

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Cachoeiro de Itapemirim/ES  realiza a prestação de

serviços de reabilitação física, mental, social dos pacientes acometidos por problemas de saúde relacionados

ao trabalho, contamos com profissionais como: fisioterapeuta, psicólogo, assistente social,  fonoaudióloga,

técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em enfermagem e médico do trabalho. Em

julho de 2019 para o melhor atendimento a população e buscando centralizar os serviços do CEREST-CI

estreitando a relação com os pacientes, o serviço foi transferido para o centro de cachoeiro, em um prédio

amplo e acessível devido à proximidade com o centro da cidade e com os pontos de ônibus, viabilizando um

maior fluxo de atendimentos. 

O número de atendimentos com psicólogo, fisioterapeuta, médico de trabalho e fonoaudiólogo foi ampliado,

ampliação das visitas técnicas realizadas dentro da microrregião administrativa, intensificação das palestras e

panfletagem referente a saúde do trabalhador, preenchimento de fichas de notificações e agravos gerais,

ampliação do atendimento as demandas solicitadas pelo Ministério Publico do Trabalho. 

Visando melhorias no ambiente de trabalhado foram adquiridos forno de micro-ondas, cafeteira, geladeira e

armário de aço. 

Foram  realizadas  diversas  ações,  dentre  as  quais  constam  visitas  aos  interlocutores  municipais  da

microrregião administrativa, visto que a unidade é referência para o Sul do Estado e visitas as unidades

prestadoras  de  serviço  de  saúde  de  Cachoeiro  de  Itapemirim  (ESF,  CEMURF,  Centro  de  saúde,  UPA

Marbrasa, PPG, CAPs, Crias, visita técnica nos locais recomendados pelo MPT. 

Foram realizados treinamentos a higienizadoras das unidades de atendimento, profissionais da área técnica

do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes. Treinamento de ergonomia e palestra sobre saúde mental no

hospital Unimed, Carioca granitos, Castelo granitos e São Camilo.

Durante o 3º quadrimestre a unidade realizou um total de 388 atendimentos.
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Apresentação Saúde Ocupacional CMU           

Palestra Educativa sobre Ergonomia



 

Atenção Primária

Em setembro deu início ao Transforma Cachoeiro. O programa oferece um grande mutirão de atendimentos

de serviços públicos a bairros e distritos do município. A finalidade é alcançar de forma efetiva as demandas

dos locais em relação a serviços públicos, conforme levantamentos feitos pela prefeitura.   No dia 26 de

setembro foi realizado no Bairro Village da Luz. A segunda edição foi realizada no Bairro União e encerrou o

ano, no dia 21 de dezembro no Bairro Bela Vista. Serviços oferecidos no Transforma Cachoeiro: atendimento

médico, atendimento enfermeiro, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, atendimento odontológico,

teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B, exame de papanicolau, atendimento com os profissionais do NASF

entre outros.

Durante o terceiro quadrimestre foi realizado a reforma e manutenção das Unidades de Saúde: BNH

de Cima, Aeroporto, São Vicente, Monte Verde e Independência.

Em novembro iniciou  o Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária em Saúde (Qualifica

APS) pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde – ICEPI nas Unidades de Saúde:

Amaral, Gilson Carone e Paraíso;

No  início  de  dezembro  foi  entregue  novas  ambulâncias  para  Unidades  do  Interior:  Burarama,

Conduru e São Vicente.

Aparelhamento e reaparelhamento nas Unidades de Saúde no período de setembro a dezembro: ar-

condicionado, detector fetal, nebulizador portátil, micro-ondas, televisão, computador, aparelho de pressão,

cadeira de rodas, maca ginecológica, armários, geladeira entre outros equipamentos e materiais.

Ampliamos a cobertura de Estratégia Saúde da Família com mais uma equipe na Unidade de Saúde

do Nossa Senhora Aparecida, atualmente temos 53 equipes.

No período de setembro a dezembro foram contratados 14 profissionais médicos para atuarem nas

Unidades  Básicas  de  Saúde,  como  Zumbi,  Agostinho  Simonato,  Córrego  dos  Monos,  Soturno,  Jardim

Itapemirim, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Aquidaban entre outras.

Em dezembro foi entregue o kit contendo: uniforme, colete, bolsa e protetor solar para os Agentes

Comunitários de Saúde.

 
                      28 - 71

                                                                               



 

Participamos da Reunião do Comitê Municipal e Estadual de Sífilis apresentando os casos notificados

e as ações realizadas mensalmente.

Atendimentos realizados no terceiro quadrimestre:

- Visita domiciliar do enfermeiro: 2.223;

- Visita domiciliar do médico: 920;

- Teste rápido de gravidez: 138 testes;

- Teste rápido de sífilis: 2.263;

- Teste rápido de Hepatite B: 557;

- Teste rápido de Hepatite C: 2.286.
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Entrega de ambulância para as UBS de Burarama, 
Conduru e São Vicente

Entrega dos Kits de trabalho dos 
Agentes Comunitários de Saúde



 

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.

Nos meses de Setembro a Dezembro foi realizado diversas ações de matriciamento, entre elas contabilizam-

se:

• 262  (duzentos  e  sessenta  e  dois)  matriciamentos  junto  a  equipe  de  ESFs  a  pacientes  com

transtornos mentais e dependentes químicos. 

• 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: 37 (trinta e

sete) internações e 78 (setenta e oito) transporte para consulta psiquiátrica para a viabilização de laudos. 

Foi realizado ainda, diversos contatos para intervenções referentes as abordagens de internações, desses

podemos  citar  alguns  órgãos  privados  e  públicos,  assim  como,  as  Clínicas  de  dependências  químicas,

Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, Órgãos de Segurança Pública e outros que fizeram-

se necessários, assim totalizando 544 contatos. 

Referente aos encaminhamentos para consultas psiquiátricas e psicológicas, foram contabilizadas 27 e 56

respectivamente. Foram realizados 33 (trinta e três) atendimentos 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. 

Diante dos quadros de transtornos mentais e dependência química, foram realizados pela Coordenação de

Saúde Mental nesses messes, 144 (cento e quarenta e quatro) atendimentos a familiares e pacientes e 346

(trezentos e quarenta e seis) contatos telefônicos. 

De Setembro a Dezembro foram realizadas 10 (dez) visitas domiciliares para averiguar casos de pacientes

com transtornos mentais, as quais foram em parceria com as equipes do CAPS, NASF e ESFs. 

Nesse período foram realizados 26 (vinte e seis) reuniões, 02 (duas) capacitações, 05 (cinco) Palestras, 10

(dez)  eventos,  03 (três)  audiências,  02 (duas) elaboração de ofício,  47 (quarenta e sete)  Elaboração de

Relatórios, 125 (cento e vinte e cinco) agendamento de transporte, 149 (cento e quarenta e nove) contatos
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internos e 40 (quarenta) ações: Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, ações articuladas das 33

unidades e ações realizadas aos funcionários da SEMUS.

 Conforme os registros do E-SUS foram contabilizados neste quadrimestre 16.770 atendimentos a pacientes,

sendo que foram 15.737 (quinze mil, setecentos e trinta e sete) em Saúde Mental, 204 (duzentos e quatro)

em uso de álcool, 168 (cento e sessenta e oito) em uso de drogas e 661 (seiscentos e sessenta e um)

tabagista. 
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Ação referente ao setembro amarelo - Praça Jerônimo Monteiro

Palestra Prevenção ao Suicídio - Secretaria Municipal de Saúde



 

Imunização

Imunização ativa aos munícipes de Cachoeiro de Itapemirim,  com os imunobiológicos preconizados pelo

Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS), através das 25 salas de vacinas

existentes no município.  São realizadas ações de vacinação de rotina, conforme estabelece o calendário

básico de vacinação da criança, adolescente, adulto, gestante e idoso. 

Administração  dos  imunobiológicos  especiais  de  acordo  com  o  protocolo  do  Centro  de  Referência  de

Imunobiológicos Especiais (CRIE), aos usuários de necessidades e doenças específicas.

Outubro/2019: Primeira etapa da Campanha Nacional contra o Sarampo. Dia D em 26 de outubro de 2019,

sábado, das 08:00 às 17:00h em todas as unidades básicas de saúde e Policlínica Municipal “Bolívar de

Abreu”.  Público alvo:  crianças de seis  meses à menores de cinco anos,  seletivamente,  nas  doses zero

(memores de 1 ano), D1 e D2 da vacina tríplice viral.

Novembro/2019: Segunda etapa da Campanha Nacional contra o Sarampo. Dia D em 26 de outubro de

2019, sábado, das 08:00 às 17:00h em todas as unidades básicas de saúde e Policlínica Municipal “Bolívar

de Abreu”.

Dezembro/2019:    Vacinação extramuro em ações pontuais:  Otimização da vacina Meningocóccica C aos  

colaboradores dos hospitais HECI, Unimed, Santa Casa, HIFA, CAPAAC, SRSCI,

Combate a tuberculose e hanseníase

Ações do Programa de Tuberculose e Hanseníase 3º Quadrimestre 2019

Iniciado 28 tratamentos para Tuberculose;

Alta por cura ao tratamento da Tuberculose em 23 pacientes;

Monitoramento e atendimento de 47 pacientes em tratamento de Tuberculose;

Realizado 311 testes intradérmico – Prova Tuberculínica (PPD) + leitura;

Monitoramento e atendimento de 104 pacientes em tratamento da ILTB (infecção latente por Tuberculose);

Realizado 17 testes Rápido para HIV;

Solicitado 83 exames de Escarro (BAAR) para Sintomático respiratório;
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Iniciado 1 tratamento para Hanseníase;

Alta por cura ao tratamento da Hanseníase em 4 pacientes;

Acompanhamento com consulta médica e de Enfermagem de 8 pacientes em tratamento de hanseníase;

Realizado  5  Avaliações  Simplificadas  ao  Exame  neurodermatológico  ao  atendimento  de  Prevenção  de

Incapacidades (PI);

Acompanhamento de 5 pacientes com antibióticos EV 3 x na semana;

Realizado 26 Viagens para acompanhamento de Pacientes na HUCAM Vitória;

Realizado palestra na Cofril e 83 testes intradérmico Tuberculínico (avaliação de comunicantes);

Ação de Educação em Saúde para o Controle e combate a Tuberculose na Escola Professora Maria do

Carmo Magalhães e 13 testes intradérmico Tuberculínico (avaliação de comunicantes);

Ação de Educação em Saúde para o Controle e combate a Tuberculose 
na São Camilo
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Acompanhamento de feridas em pacientes com reações hansenicas 
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S  aúde da mulher e da criança  

O Programa Saúde da Mulher e da Criança tem suas ações fundamentadas através da Política Nacional de

Atenção Integral a Saúde da Mulher e da Criança estabelecida pelo Ministério da Saúde. No que compete a

atenção primária cabe-nos ressaltar as ações realizadas neste período de Setembro a Dezembro de 2019.

Em Setembro destacam-se as seguintes ações: 

Visita das gestantes de risco habitual a maternidade de referência - Hospital Infantil Francisco de Assis com

apresentação de Palestra com tema “Amamentação e Desenvolvimento Infantil: Os benefícios do Aleitamento

Materno na Nutrição da Criança na Primeira Infância” com nutricionista Júlia Novaes e  "Mitos e verdades

sobre alimentação e lactante – Dra. Ranchel Almeida.

Parceria com o curso de Direito em palestra realizada na igreja católica Santa Rita de Cassia tema :  A

violência  Doméstica  contra  Mulher  frente  a  responsabilidade  Civil  do  Estado  ,  com  participação  de

acadêmicos de direito da Faculdade Multivix. Realização de Aferição P.A. e Teste de glicemia, organizado

através da UBS do Aquidaban.

Participação em Conselhos, coordenações e outros como: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, RAMI

– Rede de Atenção Materno Infantil, encontro grupo condutor, Comitê de Investigação de Sífilis. 

Realização de ações nas Unidades Básicas de Saúde junto com a Coordenação de saúde mental em alusão

ao  Setembro  Amarelo,  tais  como:  Palestra  sobre  Suicídio  e  Depressão  pós  –  parto;   Lute  pela  Vida;

Alzheimer, Dia Mundial do Coração e Suicídio; e Como reconhecer o risco de suicídio, com  participação da

equipe NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família.

O mês de Outubro é considerado um dos mais intensos em saúde da mulher, pois é neste mês que ocorrem

as ações alusivas a Campanha Outubro Rosa do Ministério da Saúde. Durante este mês todas as Unidades

Básicas de Saúde intensificam as ações voltadas á saúde da mulher. EX: aumento da oferta de coleta de

preventivo e mamografias, palestras e rodas de conversa sobre saúde da mulher, café da manha para as

mulheres, caminhadas, ginásticas laborais, realização de testes - rápidos - CRIAS - em todos os eventos,

palestras  sobre  câncer  de  colo  uterino  e  de  mama  através  de  parceria  com  Hospital  Evangélico,

encerramento de todas as ações com Evento no Centro Municipal de Saúde e na Praça Jeronimo Monteiro.
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O mês de Novembro é caracterizado pelas ações voltadas a saúde do homem, porém os procedimentos de

rotinas das Unidades de Saúde continuam a ser realizados dentro do que estabelece o Ministério da Saúde.

Dentro do Programa Saúde da mulher destaca-se este mês o Evento em parceria com o SENNAR – saúde do

homem  e  da  mulher  rural;  no  qual  foram  disponibilizados  todos  os  serviços  de  saúde  necessários  a

prevenção de doenças específicas ao trabalhador rural  e  outros,  como testes rápidos,  aferição de PA e

glicemia, consulta médica e de enfermagem, coleta de exame citopatológico e vacinação. Também destaca-

se neste mês o treinamento para os profissionais da rede sobre Pré-natal. 

Em Dezembro, o destaque deve-se a capacitações sobre climatério para os nossos profissionais médicos,

reunião com Dra. Patrícia Viviane, Médica Infectologista, Referência Técnica da SRSCI para Doenças de

Transmissão Vertical e Arboviroses, que ministrará a capacitação: Manejo Clínico da Sífilis e Toxoplasmose,

com foco  na  atenção  ao  pré-natal,  parto  e  puerpério,  capacitação  em Planejamento  Familiar  e  visita  á

maternidade.
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Sala de espera - Tema sobre câncer de boca - UBSF Conduru

Grupo de gestantes da UBSF Aquidaban



 

Saúde do idoso e Hiperdia

Projeto Idoso Saudável, realizado pelas UBSF do bairro Zumbi, Otto Marins, Paraíso, Aeroporto, Vila Rica e

União.  As atividades são realizadas pelos profissionais  de fisioterapia  e equipes das UBS que,  além de

orientações referente a atividade física e alimentação saudável oferecem serviços de aferição de Pressão

Arterial, Teste de Glicemia, Tabagismo e Medidas Antropométricas.

Participação  de  evento  Setembro  Amarelo,  Saúde  Integral  na  Praça  Jerônimo  Monteiro,  onde  foram

realizados atendimento psicológico, aferição de PA, teste de glicemia capilar, imunização, orientações sobre

tabagismo tuberculose.
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UBSF Vila Rica

Ação realizada na Praça Jerônimo Monteiro



 

Realizado nos dias 5 e 6 de setembro reunião com as equipes das regiões: I, II e III para monitoramento da

Suplementação  de  Vit.  A,  com o  objetivo  de  intensificar  as  ações  e  alcançar  a  meta  do  Município  de

Cachoeiro.

Reunião na Instituição do Lar João XXIII no dia 16 de setembro, com a presença do: Ministério Público,

Secretária,  subsecretário,  gerência  de  programa,  coordenação  do  Idoso  da  SEMUS,  enfermeira  e  ACS

referência da ESF do Aquidaban, coordenação da Instituição e funcionários. Com o objetivo de alinhar os

serviços prestados aos idosos do Lar pela ESF. 

Realizado  no  dia  20  de  setembro  às  09:00  no  auditório  a  SEMUS reunião  com as  coordenadoras  das

Instituições  dos  Lares:  João  XXIII,  Adelson  Rebello,  Nina  Arueira  e  Vila  Aconchego,  para  articulação  e

elaboração do Plano de Atenção Integral a Saúde dos Residentes.

Reunião no auditório da Selita no dia 3 de outubro atendendo ao convite para parceria do grupo SENAR

(Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Rural)  com a  SEMUS (coordenação  saúde  da  Mulher  e  Saúde  do

Homem) esteve presente e juntos, com os demais setores convidados, foi tratado sobre a disponibilidade de

trabalho a ser realizado por parceiros. A ação foi realizada no dia 9 de novembro em Pacotuba, atendendo o

Homem  e  a  Mulher  Rural,  os  serviços  oferecidos  pela  SEMUS:  preventivo,  orientação  odontológica,

imunização, materiais e equipamentos como macas, mesas, espéculos.
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Quadra do Distrito de Pacotuba



 

Ações referente ao calendário da Saúde:

Participação em evento realizado no Centro de Convivência Vovó Matilde, em comemoração aos 18 anos  da

Instituição, realizado no dia 18 de outubro. 

31 de outubro ações referentes à Saúde Integral na Praça Jerônimo Monteiro em alusão ao Outubro rosa e

Novembro azul
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Centro de Convivência Vovó Matilde

Ações referentes à Saúde Integral na Praça Jerônimo Monteiro  em alusão ao 
Outubro rosa e Novembro azul:



 

Realizada nas UBS, Suplementação de vitamina A na Puericultura: 

Programação Novembro Azul nas UBS, com funcionamento de horário estendidos nas UBS: Aeroporto, 

Jardim Itapemirim, Aquidaban e Paraíso. 
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Ações realizadas pelas ESF nos Lares João XXIII e Adelson Rebello

Programação Novembro Azul nas UBS, com funcionamento de horário estendidos
nas UBS: Aeroporto, J Itapemirim, Aquidaban, BNH de Baixo e Paraíso.



 

Realização do I Fórum em prol da Saúde do Homem em Cachoeiro, no dia 28 de novembro no auditório da

São Camilo.

Realizado  visitas  pelos  Conselheiros  às  Instituições  de  Longa  Permanência  nos  períodos  de:  agosto,

setembro, outubro e novembro.

Programação novembro Azul no Auditório da SEMUS, com atendimento médico, palestra, teste de glicemia e

aferição de PA, para o público masculino da SEMUS; e coleta dos exames de sangue, PSA pelo laboratório

Bioteste no auditório da SEMUS no dia 18 de dezembro. 
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Auditório São Camilo

Auditório SEMUS



 

Saúde Bucal

Em Cachoeiro, a população pode encontrar atendimento odontológico gratuito em 18 Unidades Básicas de

Saúde (UBS), sendo 7 odontólogos da saúde da família, além de atendimento odontológico de urgência no

Centro  de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG).  O município tem, ainda,  dois  Centros de Especialidades

Odontológicas (CEO) e uma Clínica Odontológica Infantil (COI).

Nas  unidades  básicas,  são  realizados  diagnóstico  oral,  extração,  dentística  (restauração),  periodontia

(remoção de tártaro, limpeza) e atendimentos de urgência e emergência. Os CEOs recebem os pacientes que

necessitam de tratamento especializado de maior complexidade, os quais são encaminhados pelos dentistas

das UBS. Os serviços disponíveis nesses centros são os de tratamento de canal, atendimento a paciente

especial, cirurgia bucomaxilo-facial, periodontia (cirurgias) e colocação de prótese total.  sendo entregue 80

próteses no terceiro quadrimestre de 2019.

Atendimentos realizados no terceiro quadrimestre:

• Entregue 80 próteses no terceiro quadrimestre de 2019.

• Número de atendimentos nas unidades básica de saúde 15249.

Ações realizadas no terceiro quadrimestre:

•  Transforma Cachoeiro, Village, União e Bela Vista.

• Outubro rosa, Centro Municipal de Saúde.

• Novembro azul, Centro Municipal de Saúde.

• Treinamento Farmacologia para Odontólogos.
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Ação de prevenção em odontologia



 

Regulação

No dia 16 de Setembro de 2019 foi realizado o Treinamento do SISREG com a Região III(União, Recanto,

Paraíso, Aparecida, N.S. da Penha, Abelardo Machado, Novo Parque, Aquidaban, Village da Luz, IBC, Valão,

Agostinho Simonato, Parque Laranjeiras, BNH de Cima), no dia 18 de Setembro de 2019 foi realizado o

treinamento da Região I (Burarama, Pacotuba, Conduru, Coutinho, Gironda, Soturno, Itaoca, BNH de Cima,

BNH de Baixo, Coramara, Gonzaga, Aeroporto, IBC, Zumbi, CMS, São Vicente, Abelardo Machado) e Região

II (Aeroporto, Córrego dos Monos, IBC, Gilson Carone, Agostinho Simonato, Otto Marins, Parque Laranjeiras,

Zumbi,  Vila  Rica,  Valão,  CMS,  Abelardo  Machado  e  Aeroporto),  onde  foram  abordados  o  fluxo  de

agendamento de Consultas, Exames, Cirurgias Eletivas, APAE, Histopatológico, Formulários, Serviço Social e

orientações. No dia 19 de Outubro de 2019 foi realizado uma ação no Centro Municipal de Saúde, onde foram

fornecidas 300 mamografias,  30 ultrassonografias transvaginal.  Disponibilizadas também 21 mamografias

para o Presidio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim e 50 Mamografias para as funcionárias do Hospital

Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. No dia 26 de Outubro de 2019 teve o Transforma Cachoeiro que foi

realizado no Bairro União onde foram entregues consultas que foram agendadas para o Centro Municipal de

Saúde e exames para a Frente Nacional de Combate ao Câncer: 11 Consultas com Ortopedista (Dr. Vinícius);
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Ônibus da Saúde - Prevenção Odontológica



 

14 Consultas com Cardiologista  (Dr.  Brunella);  10 Consultas com Cardiologista  (Dr.  Renato Augusto)  12

Consultas com Urologista (Dr. Hernane) 41 Ultrassom de Mama (FNCC). No dia 09 de Novembro de 2019

foram disponibilizadas 25 Ultrassonografias de Próstata para realização no Centro Municipal de Saúde e no

SENAR - Saúde do Homem e da Mulher Rural (Burarama, Coutinho e Itaoca),  foram disponibilizadas 33

consultas de urologia. 
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Novembro Azul



 

Consórcio CIM POLO SUL

CONSOLIDADO CONSÓRCIO - 3º QUADRIMESTRE 2019

Nº Procedimentos Agendados – Setembro a Dezembro/2019 Quantidade

01 Retinografia Colorida 12

02 Tomografia 02

03 Ressonância 02

04 Campimetria 04

05 Topografia 04

06 Gonioscopia 13

07 Paquimetria 06

08 Rx 01

09 Exames Laboratoriais 14

10 Biometria Ultrassônica 02

11 Ultrassonografia de Tireoide c/ Doppler 09

12 Ultrassonografia de Bolsa Escrotal 01

13 PSA 223

14 Ecografia ou Ultrasson do olho 16

15 Oftalmo c/ Exame de fundo de olho 58

16 OCT 78

17 Tonometria 11

18 Mapeamento de Retina 33

19 Microscopia 03

20 Teste de Acuidade Visual (pam) 21

21 Retinografia Colorida Binocular 32

22 Curva Diária 06

23 Biopsia simples 159

24 Biopsia simples+peça adicional 92

25 Biopsia + pesquisa de hpylori 134

26 Fotocoagulação 37

27 Ultrassonografia Obstétrica c/ Doppler 06

28 PAM 12 

29 Ultrassonografia Mamaria 01

30 Capsulotomia 05

31 Retinografia Fluorescente (angiog. fluorescente) 03

32 Ultrassonografia Morfológica 88
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Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria

No terceiro quadrimestre de 2019 não foram demandadas Auditorias. O setor esteve focado na realização das

ações de Controle e Avaliação e Monitoramento. 

Foi  concluída  a  higienização da base municipal  do  CNES junto  ao Estado,  não  tendo  hoje  o  Município

nenhuma unidade em dupla  gestão.  Também foram realizadas as  atualizações cadastrais  das  unidades

próprias, com visitas in loco pela Equipe da GCAMA, onde foram atualizados a estrutura física, endereços,

equipamentos e profissionais das unidades de saúde, aumentando assim, a confiabilidade dos dados no

sistema.

O serviço de faturamento, ou, sistema de informação ambulatorial, também esteve focado no treinamento e

correção das inconsistências encontradas, visando minimizar a perda de produção informada nos boletins de

produção ambulatorial.

Apesar  de não ter  realizado Auditoria,  foram feitas avaliações demandadas pela  própria  SEMUS e pelo

Conselho de Saúde, conforme abaixo:

• Realizada avaliação dos atendimentos médicos realizados na UBSF BNH de baixo, com objetivo de

analisar a rotina de solicitação dos exames laboratoriais;

• Conforme solicitado pelo Conselho Municipal  de Saúde, foi  verificado o número de atendimentos

realizados pelo PAI e o município de origem dos pacientes.

Entre as rotinas de serviço interno ressaltamos: Controle e Avaliação mensal da produção referente aos

atendimentos realizados no Pronto Atendimento Infantil, Consórcio CIMPOLOSUL e APAE.
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Equipe GCAMA - Atualização cadastral 
das unidades de saúde no CNES



 

Ouvidoria   da Secretaria   Municipal   de Saúde  

A Equipe da  Gerência da Ouvidoria Municipal de Saúde realizou treinamentos nos meses de Setembro e

Outubro de 2019 para a implantação do novo Sistema Integrado de Gestão de Ouvidoria - SIGO, na qual

permite aos munícipes acompanhar em tempo real a situação do andamento e providências que estão sendo

realizadas da solicitação.

Quanto  ao  relatório  de  atendimentos,  A  Ouvidoria  recebeu  336  demandas  no  período  de  Setembro  a

dezembro de 2019, das quais 257 foram concluídas e resolvidas com índice de 91%.

Também o meio mais utilizado para acesso e comunicação com a Ouvidoria foi o telefone, representando

quase 90% das demandas.

Administrativa e Financeira

No exercício de 2019, o RH promoveu em conjunto com a SEMAD, o processo seletivo 001/2019(cargos

administrativos)  e  003/2019  (cargos  técnicos  da  saúde)  e  Processo  seletivo  001/2019  para  agente

comunitário de saúde e agente de combate em endemias. 

Transporte   de Pacientes  

Diariamente é realizado o transporte de pacientes para tratamento de TFD, sendo os destinos mais 

frequentes Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guaçuí e São José dos Calçados entre outros.

Veículos por dia Quantidade de pacientes (aproximada)

1 micro ônibus 28

4 vans 60

7 veículos de passeio 16

2 ambulâncias 6

Total diário de pacientes (média) 107

Total mensal de pacientes 2.354

Total de pacientes no período de setembro a dezembro 9.416
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Além do transporte de TFD, é realizado diariamente o transporte municipal de pacientes em tratamento de 

fisioterapia e hemodiálise, conforme abaixo:

Veículos por dia Quantidade aproximada de pacientes por dia

2 veículos para fisioterapia 28

2 veículos para hemodiálise 54

Total diário de pacientes 82

Total mensal de pacientes 410

Total de setembro a dezembro 1.640
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Micro-ônibus para transporte sanitário

Veículo Van adaptado para transporte de pacientes



 

PARTE SEGUNDA
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 Relatório de 
Monitoramento 2019

Terceira Avaliação



Objetivos e Metas da Programação Anual de Saúde 2019

Objetivo 1. Garantir o acesso da população a atenção básica.

Respo
nsável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada
Atividade/

projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAF Manutenção  da  infraestrutura  das  unidades  de  saúde  próprias  em
conformidade com o Plano de Manutenção das Unidades de Serviço. 

Manutenção
realizada

30% 10% 10% 10% 30%

2.113 23.564.153,99 5.852.029,69 14.258.918,51 3.533.284,69 23.644.232,88
SAP

Manutenção da atenção básica. 
Ações da

atenção básica
mantidas

100% 24,83% 60,51% 14,99% 100,00%

Realizar  04  treinamentos  anuais  para  qualificação  das  equipes  da
atenção  básica -  Intensificações  das  ações  para  oferta  do  pré-natal
para as gestantes.

Treinamento
realizado

04 * ** 04 04

Observações:
* Agendado para o segundo quadrimestre.
**  Devido  ao  recrutamento  de  novos  profissionais  através  do  processo  seletivo,  o  cronograma  de  educação  permanente  com  todos  os
treinamentos e palestras foi marcado para o 3º quadrimestre.

Garantir consultas em tempo oportuno a 100% das gestantes de alto
risco  -  Intensificações  das  ações  para  oferta  do  pré-natal  para  as
gestantes.

Consultas
agendadas

100% 100% 100% 100%* 100%

Realizar  02 capacitações  dos profissionais  das unidades  de saúde -
Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar.

Capacitações
realizadas

02 02 -- -- 02

Promover  conscientização  de  ações  do  planejamento  familiar  nas
escolas das redes pública e privada - Fortalecimento do Programa de
Planejamento Familiar. 

Ação realizada 04 * * 04 04

Observações:
* Programado para o terceiro quadrimestre.

Intensificação para a detecção de casos novos de tuberculose através
da busca ativa dos sintomáticos respiratório (SR) Aumentar a busca do
SR de 21% em 2016 para 40% até 2021. 

Busca ativa
sintomáticos
respiratórios

30% 9,2% 11,8% 31,00% 31%
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Realização de ações intersetoriais para enfrentamento da tuberculose
em moradores de rua – manter grupo de trabalho intersetorial.

Grupo ativo 100% 100% 100% 100% 100%

Sensibilização  da  população  por  meio  de  ação  educativa  para
Tuberculose e Hanseníase - Intensificar as capacitações em 100% das
unidades.

Ações
realizadas 100% 50% * ** 50%

Observações:
*  Devido  ao  recrutamento  de  novos  profissionais  através  do  processo  seletivo,  o  cronograma  de  educação  permanente  com  todos  os
treinamentos e palestras foi marcado para o 3º quadrimestre.
** Reprogramado para o 1º quadrimestre de 2020.

Estruturação  do  serviço  de  urgência  e  emergência  odontológica  no
período  de  12  horas  -  Implantar  serviço  12h  para  atendimento  de
urgência e emergência odontológica. (final de semana e feriados)

Serviço
implantado 50% 25% -- 100%* 100%

Observações:
* Ação concluída em 2019.

Ampliação  da  cobertura  da  Estratégica  Saúde  da  Família,  em
consonância com a nova Politica Nacional da Atenção Básica - Manter
a cobertura de 85%.

Cobertura
ampliada 85% 75% 82% 86% 86%

Ampliação do número de equipe de saúde bucal em estratégia saúde
da família - Ampliar o número de ESB nas ESF de 02 em 2016 para 12
até 2021. (implantar duas novas equipes em 2019)

Número total
de equipes de
saúde bucal

implementada

8 6 8 11 11

Fortalecimento  do  Comitê  de  Investigação  da  sífilis  Congênita  -
Realizar  ações  efetivas  com  objetivo  da  redução  em 50%  da  sífilis
congênita. De 65 casos/ano para 33 em 2021.

Casos de sífilis
congênita 55 16 24 32 32

Aumentar para, no mínimo, 80% a proporção de cura de casos novos
de tuberculose pulmonares diagnosticadas até 2021.

Proporção de
cura

75% * 87%** 87%** 87%**

Observações:
* A coorte é anual, os pacientes ainda encontram-se em tratamento. Em junho teremos o dado referente aos casos de cura do ano de 2018, isso
ocorre devido a duração do tratamento ser de 6 meses.
**  Resultado referente ao ano de 2018.

Manter  em  100%  a  proporção  de  examinados  entre  os  contatos
intradomiciliares  registrados  dos  casos  novos  de  hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes. 

Contatos
intradomiciliares

examinados
100% 69% 100% 100% 100%
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Manter 100% a proporção de testagem para HIV entre casos novos de
tuberculose. 

Realização de
testes rápidos

de HIV
100% 100% 100% 100% 100%

Objetivo 2. Aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento e na qualificação estratégica da saúde.
Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Respo
nsável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade/
projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAP

Aparelhamento  e  reaparelhamento  das  unidades  de saúde  (Atenção
Básica)

Unidades
aparelhadas 100% 0,92% 114,14% 272,54% 387,60%

1.042 521.961,00 4.777,77 595.798,71* 1.422.554,82 2.023.131,30

Observações:
*O valor inicial foi suplementado com valor de superavit de 2018, com recursos das emendas parlamentares.

Manutenção do centro de especialidades odontológicas – CEO.

Manter 100% do
serviço

funcionando
100% 13,51% 22,10% 2,21% 37,82% 2.117 1.688.700,00 228.281,29 373.219,85 37.253,59 638.754,73

Manter  na  Atenção  Básica  pelo  menos  73%  de  beneficiários  do
Programa Bolsa Família com as condicionalidades de saúde.

Beneficiários do
Programa Bolsa

Família com
condicionalidades

de saúde
mantidas

100% 35% 74,37% 76,97%* 76,97%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Observação: 
* O valor encontra-se dentro da meta estabelecida pelo Estado que é de 75%.

Elaboração do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames
e cirurgias, conforme normativas vigentes - Implantar o Protocolo nas
unidades de saúde. 

Protocolo
implantado 50% 100% -- -- 100%

Manter no mínimo 5 parcerias intersetoriais para intensificar as ações
preventivas e educativas sobre sífilis congênita - Identificar potenciais
parceiros nas entidades filantrópicas, privadas e do ensino. 

Parcerias
mantidas 5 2 5 -- 5
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Objetivo 3. Instituir uma politica para atenção ambulatorial especializada, com diretrizes baseadas nas perspectivas das redes de atenção a saúde, coordenada pela atenção especializada em saúde.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada
Atividade/

projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º
quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAVS

 Manutenção de atenção especializada em saúde.

Manter 100% do
serviço

funcionando 100% 14,55% 55,38% 30,58% 100,51%

2.119 7.279.358,00 1.059.294,94 4.031.852,79 2.225.939,42 7.317.087,15

Manter o acesso à Triagem Auditiva Neonatal Universal.
Acesso a triagem
auditiva mantido 100% 100% 100% 100% 100%

Manutenção do centro municipal de reabilitação física – CEMURF. 

Manter 100% do
serviço

funcionando
100% 33,70% 75,91% 1,74% 111,35%

2.116 634.100,00 213.752,37 481.349,34 10.978,46 706.080,17

Observações:
* O valor inicial foi suplementado com valor de superavit de 2018, com recursos das emendas parlamentares.

Manutenção do laboratório municipal.

Manter 100% do
serviço

funcionando
100% 10,41% 23,82% -1,16%* 33,07%

2.118 1.466.677,00 152.826,80 349.427,90 -17.132,82 485.121,88

Observações:
* Devido a reforma o laboratório do CMS teve seu serviço suspenso nos meses de junho, julho e agosto.
* O resultado do terceiro quadrimestre encontra-se com valores negativo devido ao cancelamento de empenho.
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Objetivo 4. Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria na organização do acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território. 

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade/
projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAVS

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade especializada
Unidade

aparelhada 100% 2,68% 105,73% 109,46% 217,89%

1.047 112.322,00 3.014,28 118.761,06 122.968,95 244.744,29

Observações:
* O valor inicial foi suplementado com valor de superavit de 2018, com recursos das emendas parlamentares.

Reforma de unidade Especializada - Concluir  reforma da Policlínica
Municipal de Saúde. (Centro Municipal de Saúde)

Unidade
reformada 50% 17% 34,45% 14,92% 66,37%*

1.049 886.670,00 150.780,93 305.462,70 26.148,09 482.391,72

Observações:
* A meta prevista para 2019 foi de 50% da obra. O percentual de 54,40% refere-se ao valor total do orçamento da obra de R$ 886.780,00. 
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Objetivo 5. Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade e segurança, humanização no atendimento, mediante uso racional e atenção integral à saúde. 
Assegurar para os Munícipes o acesso aos medicamentos padronizados, visando atingir o seu uso racional e contribuindo para o atendimento dos usuários de forma integral, com qualidade e segurança.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade/
projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAVS

Elaboração da programação anual de aquisições de medicamentos da
REMUME da assistência farmacêutica - Elaborar a programação até o
final do primeiro quadrimestre de cada ano. 

Elaboração da
REMUME 100% 100% -- -- 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aparelhamento e reaparelhamento da assistência farmacêutica. Aquisição de
equipamentos

25% 0% 73,81%* 89,97% 163,78%

1.051 35.000,00 -- 25.834,75 31.489,96 57.324,71
Observações:
* A meta prevista para reaparelhamento da assistência farmacêutica (Farmácia Central)  em 2019 foi de 25% - O percentual  de 73,81% é
referente ao executado do orçamento para cumprimento da meta.

Manutenção da assistência farmacêutica.

Manter 100% do
serviço

funcionando
100% 11,75% 65,60% 60,48% 137,83%

2.123 2.316.560,00 272.234,26 1.519.632,78 1.401.055,22 3.192.922,36

Instalação  da  CAF/GAF  em  local  adequado  legislação  sanitária
vigente  -  Identificar  local  para  a  instalação  da  CAF e  proceder  as
adequações necessárias para o atendimento da Legislação Sanitária. 

CAF/GAF
instalada 100% 100% -- -- 100%

Disponibilizar  100%  dos  medicamentos  e  insumos  estratégicos
adquiridos pelo Ministério da Saúde. 

Medicamentos e
insumos

disponibilizados

100% 80%* 80% 80% 80%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Observações: 
* Está em processo interno licitatório para os medicamentos que estão em falta. Devido ao aumento de consumo e dificuldade das aquisições
dos medicamentos pelos pregões (med. Fracassado).

Elaborar 01 protocolo para medicamentos - Elaboração de protocolos
para qualificar o atendimento administrativo dos medicamentos fora da
relação municipal. (Judicialização)

Protocolo
elaborado 50% 25% 5% 5% 35%
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Objetivo 6. Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades de Pronto Atendimento, os pontos de atenção e os processos operacionais da rede.
Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. 

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade/
projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAVS Concluir 100% da reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes,
até 2021 - Reforma e ampliação de unidade de pronto atendimento.

Unidade
reformada

25% 20% 2% 3% 25%*

N/A N/A N/A N/A N/A N/AObservações:

*  As  medições  foram  executas,  porém  o  sistema  SISMOB não  foi  atualizado  pela  Gerência  de  Projetos  e  Convênios  da  PMCI,  órgão
responsável pela alimentação do sistema;
* Concluída 100% da reforma no terceiro quadrimestre.

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de pronto atendimento.
Aquisição de
equipamentos 100% 35,74% 187,08% 421,41% 644,23%

1.045 67.400,00 24.092,45 126.095,93* 284.025,88 434.214,26

Observações:
O valor orçado inicial no projeto/Atividade 1.045 foi suplementado em virtude do aparelhamento do Paulo Pereira Gomes.

Manutenção da unidade de pronto atendimento. 

Manter 100%
do serviço

funcionando
100% 40,99% 64,85% -14,67 91,17%

2.120 5.660.200,00 2.320.578,59 3.670.651,76 -830.851,25 5.160.379,10

Observações:
* O resultado do terceiro quadrimestre encontra-se com valores negativo devido ao cancelamento de empenho.

Elaborar e implantar 100% do protocolo de classificação de risco, até
2021 - unidades de Pronto Atendimento. 

Protocolo
elaborado e
implantado

25% 10% 15%* 20%** 20%

Observações:
* Em análise na câmara técnica do COREN;
** Idem.

Capacitar 100% dos profissionais enfermeiros da urgência das 
unidades de Pronto Atendimento, até 2021.

Profissionais
capacitados 50% 25% * ** 25%

Observações:
* Aguardando a autorização do COREN para o treinamento;
** O treinamento será executado no 1º quadrimestre de 2020;
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Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter 100% do serviço
de Pronto Atendimento Infantil – PAI 

Serviço
ofertado 100% 14,34% 62,08% 15,03% 91,45%

2.111

5.242.960,00 752.074,46 3.254.986,71 788.145,19 4.795.206,36

Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter 100% do serviço
de exames laboratoriais para suporte ao atendimento de urgência da
UPA. 

Serviço
ofertado 100% 28,87% 42,01% 115,72% 186,60% 577.400,00 166.712,91 242.593,03 668.155,69 1.077.461,63

Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter 100% do serviço 
de avaliação, estimulação e acompanhamento ao 
Neurodesenvolvimento do paciente (APAE).

Serviço
ofertado 100% 11,17% 19,32% 8,27% 38,76%

350.000,00 39.121,38 67.622,40 28.923,53 135.667,31
Observações:
A meta estabelecida foi de 25% (APAE), porque não havia previsão de renovar o Convênio, porém o mesmo foi renovado por mais 1 ano.
Meta alterada para 100%.

Manutenção do centro de atenção psicossocial  – álcool  e drogas  –
CAPS AD. 

Manter 100%
do serviço

funcionando
100% 28,54% 64,51% 6,60% 99,65%

2.114 481.060,00 137.291,88 310.353,51 31.749,01 479.394,40

Fortalecimento da estrutura de atendimento do CAPS AD - Ampliar em
50%  o  número  de  profissionais  habilitados  para  fortalecimento  do
atendimento.

Profissionais
habilitados

100%*
(da meta
prevista)

100% -- -- 100%

Observações:
* Foi implantada a segunda equipe na unidade. A meta foi totalmente cumprida no 1 quadrimestre de 2019;
** Aguardando enfermeiro e assistente social para compor a equipe (aguardando se apresentar pelo Processo seletivo);
*** Equipe completa
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Objetivo 7. Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, através do aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social no SUS.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade/
projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

CMS

Gestão do Conselho Municipal de Saúde.
Ações do CMS

executadas 100% 26,89% 56,95% -1,72% 82,12%

2.110 114.500,00 30.797,57 65.214,27 -1.976,80 94.035,04

Observações:
* O resultado do terceiro quadrimestre encontra-se com valores negativo devido ao cancelamento de empenho.

Organização dos Conselhos Locais nas unidades de saúde - Instalar
Conselhos Locais em 100% das unidades de saúde – 25% realizado
em 2018.

Conselhos locais
instalados 75% 25% -- 100% 100%

Observações:
* Foi realizado em 2019, 25% da meta, que somada ao realizado no ano anterior totaliza 50% da ação;
**  Os conselhos foram instalados em todas unidades.

Elaboração  do  programa  de  formação  permanente  para  os
Conselheiros. Inclusive para os Conselhos Locais.

Curso de
formação
realizado

1 -- -- 1 * 1

Observações:
* Aguardando o Conselho Estadual para realização do curso de formação;
** Curso realizado em 27/08/2019.

Realização da Conferência Municipal de saúde conforme normativas
vigentes.

Conferência
Municipal
realizada 1 1 -- -- 100%

Realização das Conferências temática, conforme normativas vigentes
- Realizar 100% das conferências temáticas propostas na Conferência
Nacional de Saúde.

Conferências
temáticas
realizadas 100% 100% -- -- 100%
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Objetivo 8. Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os profissionais da saúde.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade
/projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAP

Elaborar anualmente o Levantamento de Necessidades de 
Treinamentos através do Comitê de Educação Permanente do 
Município.

Levantamento
realizado 100% 100% -- -- 100%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Manter parcerias com 2 instituições de ensino e SESA para apoiar as 
capacitações dos colaboradores. 

Parceria
realizada

2 2 -- -- 2

Objetivo 9. Dar condições adequadas para o suporte operacional das áreas administrativas.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade
/projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAF Gestão administrativa da saúde.

Ações da Gestão
administrativa

realizada
100% 22,41% 53,52% 10,66% 86,59%

2.109 16.197.840,00 3.630.984,29 8.670.214,60
1.725.333,78

14.026.532,67

SAVS

Intensificar ações preventivas relacionadas a Politica Nacional de 
Alimentação e Nutrição - Qualificar equipe de trabalho em alimentação
e nutrição. 

Equipe
qualificada 50% 10%* 15%** 30%*** 30%

Observações: 
* Realizar diagnostico posterior e parceria com a SEME ou Secretaria de Esportes. Foi realizado reunião com a SEME;
** Reunião com a SEMESP;
*** Programado um fórum em parceria da Vigilância com a Educação para Maio de 2020.

SAVS/
SAP

Promover parceria com escolas municipais para educação preventiva 
relacionada à alimentação e nutrição, especialmente sobrepeso. - total
de escolas com parcerias firmadas. 

Parcerias
firmadas 2 * * 2** 2

Observações: 
* Realizada reunião com PSF, Vigilância Epidemiológica e SEME, para traçar e elaborar as metas e ações a serem executadas;
** Escolas trabalhadas EMEB “Julieta Depes” e “Gov. Eurico Vieira de Resende” - Bairro Zumbi.
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Jurídico

Realizar anualmente um fórum municipal entre a Secretaria Municipal 
de Saúde, Procuradoria-Geral do Município, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Poder Judiciário, OAB e demais demandas 
judiciais – para discussão das judicializações da saúde. 

Fórum realizado 1 * * 1 1

Observações: 
* Está em processo de elaboração. Previsto para o 3º Quadrimestre;
* Foi realizado no terceiro quadrimestre.

SAP
Manter  a Política Nacional  de Educação  Permanente na Secretaria
Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim através do Comitê de
Educação Permanente do Município.

Política de
Educação
mantida

100% 100% 100% 100% 100%

SAP/
SAVS/
SAF

Elaboração de cartilha de normas e procedimentos de funcionamento
das  diversas  áreas  de  serviço  da  SEMUS -  Elaborar  cartilha  para
100% das áreas de serviço da SEMUS.

Cartilha
elaborada 100% 25%

--* --**
25%

Observações:
* Será finalizada no terceiro quadrimestre;
** A referida ação ficou sob responsabilidade da SAF -  reprogramada para o 1º quadrimestre de 2020.

Objetivo 10. Utilizar mecanismos de gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados para resultados, visando potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade
/projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAF Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de 
cronograma de cada processo - Elaborar 100% cronograma dos 
processos de compra. 

Cronograma
elaborado

50% * 50% 50% 50%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Observações:
*Está sendo executado, porém não foi formalizado.
Obs: Será finalizada em 2020.

Elaboração de Norma e procedimento para Gerenciamento da Frota
da SEMUS - Elaborar manual de procedimentos. 

Manual
elaborado

30% 100% -- -- 100%

Observações:
Utiliza manual próprio da PMCI.

Manutenção de Sistemas Administrativos Corporativos - SEMUS Serviços de TI 100% 32,17% 43,02% 0,39% 75,58% 2.019 570.000,00 183.369,91 245.238,49 2.235,83 430.844,23
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SAVS

Elaborar 01 protocolo para materiais - Elaboração de protocolos para 
qualificar o atendimento administrativo dos serviços fora da relação 
municipal. (Judicialização)

Protocolo
elaborado 50% 10% 5% * 15%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Observações:
*Será concluída no 1º semestre de 2020.

SAF

Aquisição de Micro-ônibus de transporte sanitário

Implementar
74% do serviço

até 2019
74% * * 100%** 74%

2.109 242.000,00 -- -- – --***

Observações:
* Em proceso de licitação.
** O ônibus foi adquirido e o serviço implementado. 
*** O processo de compra será liquidado em 2020.

Aquisição de  02 (dois) veiculos tipo Van - com acessibilidade para 01 
(um) cadeirante - de de transporte sanitário 

Implementar
50% do serviço

até 2019
50% * * 100%** 100%

2.109 500.000,00 -- -- -- --***
Observações:
* Em proceso de licitação. 
** Veiculos adquiridos.
*** O processo de compra será liquidado em 2020.

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

Implementar
27% do serviço

em 2019
27% * * 49,96% 49,96%

2.109 510.000,00 -- -- 254.831,49 254.831,49

Observações:
*Aguardando entrega das ambulâncias.
Obs: Foram adquiridos três veiculos, como previsão para seis veículos. Os três restantes serão adquiridos em 2020.
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Objetivo 11. Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura física e tecnológica com foco no acesso qualificado e humanizado. 

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade
/projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAP/
PROJE

TOS

Construção e ampliação de unidade básica de saúde do Zumbi.
Unidade

construída 25%
* ** *** 0%

1.043 1.062.500,00
-- --

--
0,00

Observações:
* Está sendo licitado;
** Obra foi licitada. Em fase de elaboração de contrato;
*** Já foi dada a ordem de serviço e a obra está em andamento, porém ainda não foi feita a medição, então esta mesurada em 0%.

Reforma da unidade básica de saúde de Itaoca.
Unidade

reformada 100% * * 100%*** 100%

1.044 2.000,00 -- --
–

0,00

Observações:
*  Houve  um  contingenciamento  de  gastos  por  parte  do  Governo  Federal  o  que  afetou  diretamente  a  proposta  de  reforma  por  Emenda
parlamentar, via fundo a fundo;
** Está sendo realizado manutenção preventiva e corretiva;
*** Manutenção preventiva 100% concluído.

Reforma de unidade básica de saúde do BNH de baixo. 
Unidade

reformada 100% * 100% -- 100%

Observações: 
* Foi realizado manutenção preventiva e corretiva.
* Mão de obra própria.
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Objetivo 12. Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas
comunidades, bem como da vigilância e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e a regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS.
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Respon
sável

Ação Produto Meta
2019

Meta realizada Atividade
/projeto Valor orçado

Valor aplicado

1º quad. 2º quad. 3º quad. Total 1º quad. 2º quad. 3º quad. Total

SAVS

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de vigilância em saúde. Aquisição de
equipamentos

50% 0%
146,36%* 8,51%

154,87%

1.050 109.014,00
-- 159.556,21 9.279,00 168.835,21

Observações: 
* O valor inicial orçado foi suplementado com valores referentes ao superavit apurado em 31/12/2018.

Manutenção das atividades de vigilância em saúde. 

Ações de
vigilância
realizadas 100% 32,29% 69,70% 14,93% 116,92%

2.121 5.573.037,00 1.799.724,84
3.884.446,64 832.201,16

6.516.372,64

Estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de
possível epidemia por dengue, zika ou chikungunya - Ampliar em 18%
o número de agentes de endemias. De 75 em 2016 para 89 até 2021. 

Número de
agentes de
endemia

ampliados

75 70 70* 70** 70

Observações:
* 2 agentes estão em cargo de gerência e coordenador; - Aguardando o processo seletivo;
** Prova realizada em 12/01/2020.

Executar  ações  de  apoio  ao  controle  da  qualidade  da  água  para
consumo humano.

Ações realizadas
80%

30% 60% 100% 100%

SAP

Ampliar a cobertura de HPV meninas de 70% para 80%  - Realização
de  campanhas  educativa  e  busca  ativa  na  APS  para  melhorar
cobertura vacinal.

Cobertura
vacinal

80%
69,9%

69,9% 80,59%
80,59%

Ampliar cobertura de HPV meninos de 22% para 50% - Realização de
campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura
vacinal. 

Cobertura
vacinal 80% 37,8% 37,8% 59,60% 59,60%

SAVS Manutenção do centro de referência a saúde do trabalhador – 
CEREST.

Manter 100% do
serviço

funcionando

100% 25,11% 52,93% 9,05% 87,09% 2.115 318.014,00 79.840,77 168.311,65 28.806,52 276.958,94
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Implantação de projetos intersetoriais relacionados a morbimortalidade
por causas externas com foco em acidentes motociclísticos - Firmar
parcerias  com  Secretaria  Municipal  de  Defesa  Social  e  Conselho
Municipal de Trânsito. 

Parcerias
firmadas 50% --

– 100%
100%

Observações:
* Reunião com o Detran para consolidar ações.
** Parcerias firmadas, a ação será realizada a partir de fevereiro de 2020. 

Aumentar em 30% o número de notificações de doenças trabalho, até
2021.

Notificações de
trabalho

quantificadas
10% 2%* 7,00% 12% 12%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Observações:
* Estão sendo realizadas palestras para sensibilização do registro das notificações de doenças de trabalho.

Implantação  do  novo  código  sanitário  -  Implantar  o  Novo  Código
Sanitário.

Código
implantado 45% 10%* 35%** 45% 45%

Observações:
* Encontra-se na Câmara Municipal para apreciação; 
** Plano em processo de homologação;
** Plano implantado.

Implementação e monitoramento do programa Vigidesastre, conforme
normativas  vigentes  -  Estabelecer  parceria  com  a  Defesa  Civil
Municipal e definir fluxo das ações a serem desempenhadas. 

Parcerias
firmadas 50% 50%* -- 50% 50%

Observações:
* A Secretaria da Saúde ficou responsável no plano de contigênciamento de desastres: Realizar orientação e disponibilização de hipoclorito. 

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

Percentual de
ACE's

capacitados 
100% 10%* 20%* 100% 100%

Observações:
* A capacitação é realizada pela SESA. A SEMUS está em contato para realização da agenda.
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1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF ES

Município CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Região de Saúde Sul

Área 876,79 Km²

População 208.972 Hab

Densidade Populacional 239 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 10/01/2020

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão A informação não foi identificada na base de dados

Número CNES A informação não foi identificada na base de dados

CNPJ A informação não foi identificada na base de dados

Endereço A informação não foi identificada na base de dados

Email A informação não foi identificada na base de dados

Telefone 00 00000000

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 10/01/2020

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a) VICTOR DA SILVA COELHO

Secretário(a) de Saúde em
Exercício

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE

E-mail secretário(a) semus@cachoeiro.es.gov.br

Telefone secretário(a) 2831555252

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 10/01/2020

1.4. Fundo de Saúde

Lei de criação LEI

Data de criação 06/1991

CNPJ 09.288.947/0001-14

Natureza Jurídica A informação não foi identificada na base de dados

Nome do Gestor do
Fundo

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 10/01/2020

1.5. Plano de Saúde
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Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 19/11/2019

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade

ALEGRE 772.714 30084 38,93

ALFREDO CHAVES 615.593 14601 23,72

ANCHIETA 404.882 29263 72,28

APIACÁ 193.579 7567 39,09

ATILIO VIVACQUA 226.813 11936 52,62

BOM JESUS DO NORTE 89.111 9936 111,50

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 876.792 208972 238,34

CASTELO 668.971 37534 56,11

DIVINO DE SÃO LOURENÇO 175.792 4304 24,48

DORES DO RIO PRETO 153.106 6749 44,08

GUAÇUÍ 467.758 30867 65,99

IBITIRAMA 329.451 8889 26,98

ICONHA 202.92 13860 68,30

IRUPI 184.428 13377 72,53

ITAPEMIRIM 557.156 34348 61,65

IÚNA 460.522 29161 63,32

JERÔNIMO MONTEIRO 162.164 12192 75,18

MARATAÍZES 135.402 38499 284,33

MIMOSO DO SUL 867.281 26153 30,16

MUNIZ FREIRE 679.922 17465 25,69

MUQUI 326.873 15449 47,26

PIÚMA 73.504 21711 295,37

PRESIDENTE KENNEDY 586.464 11574 19,74

RIO NOVO DO SUL 203.721 11622 57,05

SÃO JOSÉ DO CALÇADO 272.771 10556 38,70

VARGEM ALTA 414.737 21402 51,60

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2019

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação LEI 02/1999

Endereço AV. CARLOS LINDEMBERG 156 NOVA PARQUE

E-mail cmsaude@cachoeiro.es.gov.br

Telefone 2831555681

Nome do Presidente VALDIR RODRIGUES FRANCO
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Número de conselheiros por
segmento

Usuários 12

Governo 4

Trabalhadores 6

Prestadores 3

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Ano de referência: 2018 

Considerações
Principal Polo de desenvolvimento da Região Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim se destaca pela produção de rochas ornamentais, agricultura
e comércio.

Com mais de 200 mil habitantes, também é referência para a região, que vê em Cachoeiro oportunidade de trabalho e compras. Estas características
aumentam a população flutuante do Município, tornando ainda maior os desafios na área da saúde, com incremento dos atendimentos nas unidades de
urgência e nos serviços de Pronto Atendimento Municipal. Estas demandas também acabam refletindo nos serviços de SADT. 

Encontrar soluções e propor medidas é uma das finalidades dos instrumentos de gestão, como este, que está sendo elaborado com intuito de monitorar
as ações previstas no Plano Municipal de Saúde, em especial a Programação Anual de Saúde 2019.
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2. Introdução

Análises e Considerações sobre Introdução
O presente Relatório está sendo elaborado em atendimento a legislação vigente, especialmente a Lei complementar
141/2012 e demais normativas do Ministério da Saúde.

Trata de disposição legal, de finalidade pública, mas acima de tudo, contribui para transparência das ações executadas pelo
Gestor Municipal. Oportunidade esta, em que a Administração Municipal, em especial a Secretaria Municipal de Saúde,
presta contas das ações realizadas no período.

É, portanto, instrumento necessário e primordial para dar ao profissional de saúde e a população em geral, a real dimensão
das ações executadas da Programação Municipal de Saúde, além de contribuir para melhoria da Gestão da Saúde.
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2015

Faixa Etária Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 7.098 6.707 13.805

5 a 9 anos 7.545 7.046 14.591

10 a 14 anos 7.574 7.514 15.088

15 a 19 anos 8.598 8.261 16.859

20 a 29 anos 17.920 17.513 35.433

30 a 39 anos 17.352 17.334 34.686

40 a 49 anos 13.999 14.117 28.116

50 a 59 anos 11.719 12.239 23.958

60 a 69 anos 7.074 7.727 14.801

70 a 79 anos 3.276 4.280 7.556

80 anos e mais 1.480 2.328 3.808

Total 103.635 105.066 208.701

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)  
Data da consulta: 07/01/2020.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação 2015 2016 2017

Cachoeiro de Itapemirim 2.973 2.654 2.742

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) 
Data da consulta: 07/01/2020.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10 2015 2016 2017 2018 2019

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1.024 1.324 1.264 1.398 1.477

II. Neoplasias (tumores) 1.222 1.275 1.397 1.586 1.308

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 129 115 115 116 111

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 270 257 220 187 183

V. Transtornos mentais e comportamentais 349 147 185 158 166

VI. Doenças do sistema nervoso 283 245 191 272 230

VII. Doenças do olho e anexos 46 52 66 68 48

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 25 24 24 35 29

IX. Doenças do aparelho circulatório 1.729 1.768 1.672 1.967 1.590

X. Doenças do aparelho respiratório 1.604 1.457 1.540 1.383 1.136

XI. Doenças do aparelho digestivo 1.359 1.509 1.205 1.410 1.378
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XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 395 376 515 504 542

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 376 307 321 318 427

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1.122 1.089 974 1.035 940

XV. Gravidez parto e puerpério 2.431 2.321 2.324 2.423 2.026

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 242 268 308 297 309

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 73 63 70 61 96

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 368 328 354 380 466

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 1.630 1.638 1.723 1.724 1.553

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 7 - - - -

XXI. Contatos com serviços de saúde 225 242 252 178 185

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - -

Total 14.909 14.805 14.720 15.500 14.200

Capítulo CID-10 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 07/01/2020.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10 2015 2016 2017

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 35 51 41

II. Neoplasias (tumores) 234 250 263

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 5 5 3

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 144 100 116

V. Transtornos mentais e comportamentais 22 15 16

VI. Doenças do sistema nervoso 45 41 75

VII. Doenças do olho e anexos - - -

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - 1

IX. Doenças do aparelho circulatório 355 353 388

X. Doenças do aparelho respiratório 158 152 170

XI. Doenças do aparelho digestivo 56 71 63

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 3 3 6

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 5 6 6

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 36 45 58

XV. Gravidez parto e puerpério 3 3 3

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 19 22 23

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 11 15 7

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 18 37 18

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - -

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 204 182 207
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XXI. Contatos com serviços de saúde - - -

XXII.Códigos para propósitos especiais - - -

Total 1.353 1.351 1.464

Capítulo CID-10 2015 2016 2017

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 
Data da consulta: 07/01/2020.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Os dados referentes aos nascidos vivos e mortalidade foram contabilizados apenas até o ano de 2017, não sendo possível realizar análise no
período proposto.
Com relação às principais causas de internações realizadas pelo SUS, o atendimento ao parto, gravidez e puerpério aparece como a principal
causa (15%). Excluindo-se esse grupo de internações, as doenças do aparelho circulatório aparece como principal causa de morbidade
hospitalar (11,1%), seguido das lesões, envenenamento e algumas outras consequências por causas externas (10,9%), algumas doenças
infecciosas e parasitárias (10,4%), doenças do aparelho digestivo (9,7%), neoplasias (9,2%) e doenças do aparelho respiratório (8,1%). O item
¿CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido¿ não possui dados tabulados pois as internações não são autorizadas sem CID.

* Os dados referentes ao 3º quadrimestre estão sujeitos a alterações.
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Considerando a verificação da inconsistência dos dados provenientes do SISAB, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) solicitou a retirada dos dados da
Atenção Básica disponibilizados pelos tabuladores do CMD até que os dados sejam corrigidos pela equipe da SAPS.
Em decorrência disso, informamos que o quadro 4.1 Produção da Atenção Básica dos Relatórios – RDQ e RAG permanecerá indisponível até a correção pela referida
área.
Dessa maneira, os gestores devem informar os dados relativos a produção da Atenção Básica, utilizando os dados das bases locais no campo Análise e
Considerações. 

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde - - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 4 64,15 - -

03 Procedimentos clínicos 117.897 658.795,53 - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais 1 150,00 - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 117.902 659.009,68 - -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 06/02/2020.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril 
2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto 
3º RDQA - Período de Referência: Setembro a Dezembro

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais

Forma de Organização Qtd. aprovada Valor aprovado

030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial 4.432 -

Sistema de Informacões Hospitalares

Forma de Organização AIH Pagas Valor total

--- --- ---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 06/02/2020.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril 
2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto 
3º RDQA - Período de Referência: Setembro a Dezembro

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
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Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 21.734 1.630,80 - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 227.057 918.887,05 - -

03 Procedimentos clínicos 457.423 1.200.813,18 - -

04 Procedimentos cirúrgicos 7.770 60.266,18 - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais 148 18.285,00 - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 714.132 2.199.882,21 - -

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 06/02/2020.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril 
2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto 
3º RDQA - Período de Referência: Setembro a Dezembro

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera
estadual. 
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 8.688 -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.648 -

Total 10.336 -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril 
2º RDQA - Período de Referência: Maio a Agosto 
3º RDQA - Período de Referência: Setembro a Dezembro
Data da consulta: 06/02/2020.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
As Unidades Básicas de Saúde realizam vários procedimentos, dentre eles, encontram-se os principais listados abaixo.
Durante o 3º quadrimestre de 2019, foram realizados em torno de 305,852 (trezentos e cinco mil oitocentos e cinquenta e
dois) atendimentos. Tais procedimentos se dividem da seguinte forma abaixo.

Com o objetivo de avaliar a realização de tais procedimentos, segue também a produção referente ao mesmo período do
ano em 2018.

3º Quadrimestre - Set/Dez 2019

Atendimento

Enfermeiro 30912

Médico 44533

Dentista 15229
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Procedimentos

Coleta de citopatológico de colo uterino 2817

Curativo especial 1293

Retirada de pontos de cirurgias básicas 639

Teste rápido 6797

Administração de medicamentos 2612

Visita domiciliar por
profissional de nível superior

1521

http://digisusgmp.saude.gov.br 12 de 43



3º Quadrimestre - Set/Dez 2018

Atendimento

Enfermeiro 23204

Médico 41424

Dentista 14143

Procedimentos

Coleta de citopatológico de colo uterino 2071

Curativo especial 1211

Retirada de pontos de cirurgias básicas 712

Teste rápido 2429

Administração de medicamentos 2869

Visita domiciliar por
profissional de nível superior

222

A média mensal de atendimentos no quadrimestre de 2019 foi de 30.224(trinta mil duzentos e vinte e quatro) pessoas,
enquanto que no quadrimestre de 2018 foi de 26.257. 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. Observa-se constante crescimento na realização dos procedimentos quando comparados os dois quadrimestres.

As unidades de Pronto Atendimento, tem por finalidade prestar atendimentos aos casos de menor urgência no Município.
Verificamos um atendimento médio de 5 mil pacientes mês, que está em conformidade com o que se espera para este tipo
de atendimento. O número de quantitativo em alguns meses de 2019, aumentaram com os casos de notificações de
dengue, além de outras doenças de notificação compulsória (chikungunya).

Ressaltamos que a produção ambulatorial especializada é realizada nas unidades do CEMURF, Policlínica Municipal e Centro
de Referência em Infectologia e contempla apenas o demonstrativo dos meses de setembro e outubro, já que as demais
competências não foram disponibilizadas no tabwin. A produção também está de acordo com o esperado para o período.

Já a produção da Atenção Psicossocial é realizada na unidade CAPS AD, onde são realizados os atendimentos de saúde
mental a pacientes em tratamento de álcool e drogas no Município.

Com relação ao item 4.6 "Produção de Vigilância em Saúde por grupo de procedimento" , observa-se um aumento
considerável no teste rápido para detecção de infecção para HBV, o que justifica-se pelas inúmeras campanhas de IST's nos
presídios, nas unidades, campanhas na praça Jerônimo Monteiro como outubro rosa, novembro azul e dezembro vermelho,
facilitando assim a oferta de exames à população.

Nos demais itens a produção se manteve estável.

Frisamos que a produção informada no 3º quadrimestre está parcialmente disponível.
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total

FARMACIA 0 1 1 2

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 0 3 37 40

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 0 0 1 1

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0 1 1 2

HOSPITAL ESPECIALIZADO 0 6 0 6

HOSPITAL GERAL 0 8 0 8

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 0 2 1 3

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 0 0 1 1

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 0 0 2 2

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 0 0 3 3

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 0 1 4 5

POLICLINICA 0 3 2 5

PRONTO ATENDIMENTO 0 0 3 3

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 0 1 0 1

Total 0 26 56 82

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 10/01/2020.

5.2. Por natureza jurídica

Período 2019

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total

ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO 55 0 0 55

ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL 0 11 0 11

ENTIDADES EMPRESARIAIS

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 0 1 0 1

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 1 0 0 1

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 0 1 0 1

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ASSOCIACAO PRIVADA 0 13 0 13

Total 56 26 0 82

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 10/01/2020.

5.3. Consórcios em saúde
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Período 2019

Participação em consórcios

CNPJ Natureza Area de atuação Participantes

02722566000152 Direito Público Serviços de apoio ao diagnóstico 
Consulta médica especializada 

ES / IÚNA 
ES / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 10/01/2020.

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde realizou ajustes no CNES para que os
estabelecimentos de saúde estejam na base do Gestor que emite o alvará sanitário ou daquele que possui contrato para
prestação de serviço. Assim, o número de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal aumentou para 56
estabelecimentos.
As unidades básicas de saúde totalizam 34 unidades de saúde, mas com a migração para a base municipal das unidades
estaduais do CDP, Centro Prisional Feminino e Penitenciária Regional, este número chegou a 37 unidades de saúde.
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 11/2019

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros)
nível superior

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1,
203-8)

Estatutários e empregados
públicos (0101, 0102)

174 42 164 670 266

Autônomos (0209, 0210) 0 0 0 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 22 0 0 0 0

Intermediados por outra entidade
(08)

65 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto
201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)

Celetistas (0105) 0 0 5 16 0

Autônomos (0209, 0210) 13 0 8 1 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 22 0 0 0 0

Intermediados por outra entidade
(08)

65 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Servidores públicos cedidos para
a iniciativa privada (10)

0 0 0 0 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros)
nível superior

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1,
203-8)

Contratos temporários e cargos em
comissão (010301, 0104)

42 32 85 191 20

Privada (NJ grupos 2 - exceto
201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)

Contratos temporários e cargos em
comissão (010302, 0104)

0 0 0 1 0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 15/01/2020.

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
O Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Administração, realizou Processo
Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de pessoal, por excepcional
interesse público, com vistas à contratação temporária de profissionais para atendimento da Secretaria Municipal da Saúde,
nos termos da Lei Municipal nº 5.976/2007 e demais legislações vigentes.
O processo seletivo visou suprir a carência temporária de profissionais para o exercício dos serviços administrativos,
assistenciais e na área de saúde e formação de cadastro de reserva.

Desta forma foi adequado o quadro de profissionais as necessidades existentes, bem como a reposição do quadro dos
profissionais que aposentaram ou se desligaram do quadro de profissionais do Município.
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7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Aprimoramento do sistema de serviços em Rede de Atenção à Saúde composta por redes temáticas para
garantir o atendimento oportuno do usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas
necessidades de saúde do território.

OBJETIVO Nº 1.1 - Garantir o acesso da população a atenção básica.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento
e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Manutenção da Atenção Básica. Ações da atenção
básica mantidas.

Percentual 100 Percentual
14.99

100,00 Percentual
100,33

2. Aplicação de vacina antitetânica dose
imunizante, segunda, do esquema
recomendado ou dose de reforço em
mulheres já imunizadas as gestantes
cadastradas na rede pública municipal.

Manter cobertura
vacinal de DEPa de
100%

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

3. Estruturação da cobertura de Agentes
Comunitários de Saúde, em consonância com
a nova Politica Nacional da Atenção Básica -
Redimensionar de acordo com os critérios da
nova PNAB (2017)

Cobertura ampliada Percentual 0 Percentual 85,00 Percentual

OBJETIVO Nº 1.2 - Aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento e na
qualificação estratégica da saúde.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Realizar treinamentos anuais para
qualificação das equipes da atenção básica
- Intensificações das ações para oferta do
pré-natal para as gestantes.

Treinamento realizado Número 4 Número
4

4 Número
100,00

2. Implementar o serviço de transporte de
equipes em 2018

Número de setores
atendidos

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

3. Aquisição de Veículos de Passeio para
Transporte de Equipes

Veículos adquiridos Número 0 Número 4 Número

OBJETIVO Nº 1.3 - Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando à qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo
a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Atingir a razão de 0,50 exames
citopatológicos até 2021 em
mulheres de 25 a 64 anos na
população da mesma faixa etária

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

Razão 0 Razão 0,50 Razão

2. Atingir a razão de 0,45
mamografias de rastreamento até
2021 em mulheres de 50 a 69 anos
na população da mesma faixa etária

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

Razão 0 Razão 0,45 Razão

3. Estruturação do Programa de
saúde mental nas unidades de saúde
através do matriciamento em
interface com NASF 1 - Implantar as
metas de matriciamento nas regiões
de saúde.

Metas implantadas Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

4. Monitorar os casos de saúde
mental no território da UBS

Percentual de pacientes
monitorados

Percentual 0 Percentual 80,00 Percentual

5. Elaboração, implantação e
implementação de protocolos de
acesso aos serviços odontológicos no
município nas estratégias Saúde da
Família - Elaborar e implantar 100%
protocolo municipal de acesso à
atenção em saúde bucal na
estratégia Saúde da Família.

Percentual do protocolo
elaborado e implantado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

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

Percentual de pacientes
monitorados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

7. Capacita as equipes da APS para
atendimento do paciente em saúde
do trabalhador através do
acompanhamento, apoio matricial e
monitoramento, aprimorando o fluxo
e a interlocução entre a APS e o
CEREST-CI.

Percentual de equipes da
APS capacitados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

8. Intensificar ações preventivas
relacionadas a Politica Nacional de
Alimentação e Nutrição - Qualificar
equipe de trabalho em alimentação e
nutrição.

Equipe qualificada Percentual 50 Percentual
30

100,00 Percentual

60,00

9. Promover parceria com escolas
municipais para educação preventiva
relacionada à alimentação e nutrição,
especialmente sobrepeso

Parcerias firmadas Número 2 Número
2

2 Número
100,00

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

Plano elaborado Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

OBJETIVO Nº 1.4 - Instituir uma política para atenção ambulatorial especializada, com diretrizes baseadas nas perspectivas das redes de
atenção a saúde, coordenada pela atenção especializada em saúde.

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aparelhamento e reaparelhamento
de unidade especializada

Aquisição de
equipamentos

Percentual 100 Percentual
109.46

100,00 Percentual
217,89

2. Aparelhamento e reaparelhamento
do Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador - CEREST

Relatório da Gerência de
compras

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

3. Aparelhamento e reaparelhamento
do Centro Municipal de Reabilitação
Física - CEMURF

Aquisição de
equipamentos

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

4. Manutenção do Centro Municipal de
reabilitação Física - CEMURF

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
1.74

100,00 Percentual
111,35

5. Manutenção do Centro de
especialidades Odontológicas - CEO

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
2.21

100,00 Percentual
37,82

6. Manutenção do laboratório municipal Serviço mantido Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
33,07

7. Manutenção da atenção
especializada em saúde

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
30.58

100,00 Percentual
100,51

8. Manter o acesso à Triagem Auditiva
Neonatal Universal (TANU)

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

9. Aumentar o número de doenças
relacionadas ao trabalho notificadas

Notificações de trabalho
quantificadas

Percentual 10 Percentual
12

30,00 Percentual
120,00

OBJETIVO Nº 1.5 - Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria na organização do
acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Elaboração, implantação e
implementação do protocolo de acesso ao
serviço especializado em fisioterapia -
Elaborar e implantar 100% protocolo de
acesso em fisioterapia.

Protocolo elaborado e
implantado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

2. Implementação do serviço de referência
à Saúde da Mulher

Percentual do serviço
implementado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

3. Aquisição de Micro-ônibus de transporte
sanitário

Micro-ônibus adquirido Número 1 Número
1

1 Número
100,00

4. Manutenção da oferta de serviços de
saúde - Manter os serviços de avaliação,
estimulação e acompanhamento ao
neurodesenvolvimento do paciente (APAE)

Serviço mantido Percentual 25 Percentual
38.76

100,00 Percentual
100,00

5. Implementar o serviço de transporte
sanitário até 2019

Incremento no número
de pacientes atendidos
em transporte sanitário

Percentual 0 Percentual
74

100,00 Percentual
100,00

6. Implementar o serviço de transporte
sanitário para cadeirante até 2019

Pacientes atendidos em
transporte sanitário

Percentual 0 Percentual
100

50,00 Percentual
100,00

7. Manter na atenção básica pelo menos
setenta e três por cento de beneficiários
do programa bolsa família com as
condicionalidades de saúde

Beneficiários do
Programa Bolsa Família
com condicionalidades
de saúde mantidas

Percentual 100 Percentual
76.97

73,00 Percentual
105,43

8. Aquisição de 02 (dois) veiculos tipo Van
- com acessibilidade para 01 (um)
cadeirante - de de transporte sanitário

Implementar 50% do
serviço até 2019

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

OBJETIVO Nº 1.6 - Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades de Pronto Atendimento, os
pontos de atenção e os processos operacionais da rede.

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Elaborar e implantar o protocolo de
classificação de risco - Implantação e
implementação da classificação de Risco e
os protocolos de atendimento nas unidades
de Pronto Atendimento

Protocolo elaborado
e implantado

Percentual 25 Percentual
20

100,00 Percentual

80,00

2. Capacitar os profissionais enfermeiros da
urgência -Implantação e implementação da
classificação de Risco e os protocolos de
atendimento nas unidades de Pronto
Atendimento.

Enfermeiros
capacitados

Percentual 50 Percentual
0

100,00 Percentual

50,00

3. Implantar central de ambulância 24 horas
com protocolo de atendimento

Central de
ambulância
implantada com
protocolo de
atendimento

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

4. Aquisição de veículos Ambulância Tipo A -
Simples remoção tipo Furgão de transporte
sanitário

Veículo adquirido Número 3 Número
3

3 Número
100,00

5. Manutenção da oferta de serviços de
saúde - manter os serviços de Pronto
Atendimento Infantil (PAI)

Serviço ofertado Percentual 100 Percentual
15.03

100,00 Percentual
91,45

6. Manutenção da oferta de serviços de
saúde - manter os serviços de exame
laboratorial para suporte ao atendimento de
urgência (UPA)

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
115.72

100,00 Percentual
186,60

7. Estruturação do serviço de urgência e
emergência odontológica no período de 12
horas - Implantar serviço 12hs para
atendimento de urgência e emergência
odontológica.

Serviço implantado Percentual 50 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

8. Aparelhamento e reaparelhamento de
unidade pronto atendimento.

Aquisição de
equipamentos

Percentual 25 Percentual
421.41

100,00 Percentual
644,23

9. Manutenção da Unidade de Pronto
Atendimento

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
91,17

OBJETIVO Nº 1.7 - Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência, Rede Cegonha,
Rede de Atenção Psicossocial, Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Criação do Comitê de Investigação de
mortalidade materno/infantil

Relatório de Vigilância
Epidemiológica

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

2. Redução da mortalidade materna no
Município comparando com o do ano
anterior

Relatório da Vigilância
Epidemiológica

Percentual 0 Percentual 10,00 Percentual

3. Redução da mortalidade neonatal
precoce no Município comparando com o
do ano anterior

Índice de redução de
mortalidade neonatal
alcançado

Percentual 0 Percentual 10,00 Percentual

4. Redução da mortalidade neonatal tardia
no Município comparando com o do ano
anterior

Índice de redução de
mortalidade neonatal
precoce alcançado

Percentual 0 Percentual 10,00 Percentual

5. Redução da mortalidade neonatal total
no Município comparando com o do ano
anterior

Índice de redução de
mortalidade neonatal
total alcançado

Percentual 0 Percentual 10,00 Percentual

6. Acompanhamento as puérperas e as
crianças na atenção básica com visita
domiciliar na primeira semana após a
realização do parto e nascimento

Índice de
acompanhamento das
puérperas e das
crianças alcançado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

7. Realização de ao menos um ultrassom
obstétrico para todas as gestantes do
Município.

Índice de ultrassom
obstétrico realizado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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8. Realizar atividades educativas com
grupos de gestante e salas de espera nas
unidades do Município

Percentual de grupos
de gestantes criados
em relação ao número
de unidades de saúde

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

9. Realizar investigação de óbitos infantis
fetais

Percentual de óbitos
investigados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

10. Realizar investigação de óbitos de
mulheres em idade fértil (MIF) por causas
presumíveis.

Percentual de óbitos
investigados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

11. Cadastrar e manter o cadastro
atualizado das gestantes do SUS do
município

Percentual de
gestantes cadastradas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

12. Ofertar consulta pré-natal as
gestantes cadastradas na rede pública
municipal

Percentual de
gestantes de
cadastradas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

13. Realizar a primeira consulta de pré-
natal até o 4º mês de gestação das
gestantes cadastradas na rede pública

Percentual de
gestantes atendidas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

14. Realização de, no mínimo, 06 (seis)
consultas de acompanhamento pré-natal,
sendo, preferencialmente, uma no
primeiro trimestre da gestação das
gestantes cadastradas na rede pública
municipal

Percentual de
gestantes atendidas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

15. Realização de uma consulta no
puerpério, até 45 dias após o nascimento
as puérperas cadastradas na rede pública
municipal.

Percentual de
gestantes atendidas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

16. Classificação de risco gestacional a ser
realizada na primeira consulta e nas
subsequentes

Percentual de
gestantes atendidas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

17. Realizar dois testes rápidos por
gestantes cadastradas nos sistemas de
informação

Percentual de testes
rápidos realizados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

18. Garantir tratamento aos casos de sífilis
as gestantes notificadas

Percentual de casos de
sífilis congênita em
relação às gestantes
notificadas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

19. Realizar duas capacitações ao ano
para os profissionais das unidades de
saúde - Fortalecimento do Programa de
Planejamento Familiar.

Capacitações
realizadas

Número 2 Número
0

2 Número
100,00

20. Garantir consultas em tempo oportuno
as gestantes de alto risco - Intensificações
das ações para oferta do pré-natal para as
gestantes.

Percentual de
gestantes cadastradas

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

21. Implantar pre-natal do parceiro em
todas as unidades básicas de saúde

Percentual de unidades
implantadas

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

22. Promover conscientização de ações do
planejamento familiar nas escolas das
redes pública e privada - Fortalecimento
do Programa de Planejamento Familiar.

Ação realizada Número 4 Número
4

4 Número
100,00

23. Manutenção do Centro de Atenção
Psicossocial - álcool e drogas (CAPS-AD)

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
6.6

100,00 Percentual
99,65

24. Fortalecimento da estrutura CAPSad -
Ampliar o número de profissionais
habilitados para fortalecimento do
atendimento.

Profissionais habilitados Percentual 25 Percentual
0

25,00 Percentual
100,00

OBJETIVO Nº 1.8 - Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura e tecnológica com foco no acesso qualificado e
humanizado

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Implantar e implementar o sistema
integrado em Saúde por meio de rede
corporativa com conectividade

Sistema implantado Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

2. Aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação para utilização
de sistema integrado em saúde

Equipamentos adquiridos Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

3. Manutenção de infraestrutura das
unidades de saúde em conformidade
com o plano de manutenção das
unidades de serviço

Manutenção realizada Percentual 30 Percentual
10

100,00 Percentual
100,00

4. Reforma de unidade especializada -
Concluir reforma da Policlínica Municipal

Unidade reformada Percentual 25 Percentual
14.92

100,00 Percentual
132,74

5. Concluir reforma do Centro de Saúde
Paulo Pereira Gomes

Unidade reformada Percentual 25 Percentual
25

100,00 Percentual
100,00

6. Construção da Unidade Básica de
Saúde da Vila Rica

Unidade construída Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

7. Reforma da Unidade Básica de Saúde
de Itaoca

Unidade reformada Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

8. Reforma da Unidade Básica do BNH
de baixo

Unidade reformada Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

9. Construção da Unidade Básica do
Agostinho Simonato

Unidade construída Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

10. Aparelhamento e reaparelhamento
das unidades de saúde - Atenção básica

Unidade
aparelhada/reaparelhada

Percentual 100 Percentual
272.54

100,00 Percentual
387,60

11. Construção e ampliação de unidade
especializada

Unidade construída Percentual 0 Percentual 50,00 Percentual

12. Construção da unidade básica de
saúde do Zumbi

Unidade construída Percentual 25 Percentual
0

50,00 Percentual
0

13. Ampliar unidade de serviço -
Almoxarifado UPA

Unidade ampliada Percentual 0 Percentual 25,00 Percentual

14. Implantar Controle de Estoque
informatizado ou manual nas unidades
de dispensação de medicamentos e
farmácias do Município

Controle de estoque
implantado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

DIRETRIZ Nº 2 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na
humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica,
especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.

OBJETIVO Nº 2.1 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial.

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Implantar NASF 1 na região de
abrangência da unidade de saúde do bairro
Abelardo Machado - Implantar equipe do
NASF.

Percentual de
pacientes
monitorados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

2. Ampliação da cobertura da Estratégica
Saúde da Família, em consonância com a
nova Politica Nacional da Atenção Básica -
Manter a cobertura de 85%.

Cobertura ampliada Percentual 85 Percentual
86

85,00 Percentual
101,17

3. Ampliação do número de equipe de
saúde bucal em estratégia saúde da família
- Ampliar o número de ESB nas ESF de 02
em 2016 para 12 até 2021.

Número total de ESB
implantadas

Número 8 Número
11

12 Número
137,50

OBJETIVO Nº 2.2 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no
âmbito do SUS.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Manutenção da Assistência Farmacêutica Serviço mantido Percentual 100 Percentual
60.48

100,00 Percentual
137,83

2. Disponibilizar medicamentos e insumos
estratégicos adquiridos pelo Ministério da
Saúde

Insumos
disponibilizados

Percentual 100 Percentual
80

100,00 Percentual
80,00

3. Instalação da CAF/GEFAR em local
adequado para atendimento da Legislação.

CAF/GEFAR instalado Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
100,00

4. Aparelhamento e reaparelhamento da
assistência farmacêutica

Aquisição de
equipamentos

Percentual 100 Percentual
89.97

100,00 Percentual
163,78

5. Elaboração da programação anual de
aquisições de medicamentos da REMUME da
assistência farmacêutica - Elaborar a
programação até o final do primeiro
quadrimestre de cada ano.

percentual executado Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual

100,00

6. Elaborar e publicar portaria do fluxo da
assistência farmacêutica

Portaria Publicada Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

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

POP elaborado e
implantado para cada
tipo de processo de
trabalho

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

8. Reprogramar o processo de implantação
das farmácias descentralizadas em 01
microrregião

processo implantado Número 0 Número 1 Número

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecer a articulação entre espaços de participação social em todas as políticas públicas, com vistas ao
desenvolvimento de ações intersetoriais.

OBJETIVO Nº 3.1 - Apoiar a participação social no SUS.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Gestão do Conselho
Municipal de Saúde

Ações do Conselho Municipal de
Saúde mantidas

Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
82,12

OBJETIVO Nº 3.2 - Fortalecer o Vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, através do
aperfeiçoamento dos mecanismos de participação Social no SUS.

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Instalar Conselhos Locais em todas
as unidades de saúde

Percentual de unidades
com Conselhos Locais
instalados

Percentual 75 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

2. Elaboração do Programa de formação
permanente para os Conselheiros,
inclusive os Conselhos Locais

Número de formações
realizadas

Número 1 Número
0

2 Número
100,00

3. Realização da Conferência Municipal
de Saúde conforme normativas
vigentes.

Conferência realizada Número 1 Número
0

1 Número
100,00

4. Realização das conferências
temáticas propostas na Conferência
Nacional de Saúde.

Conferências temáticas
realizadas

Número 1 Número
0

1 Número
100,00

DIRETRIZ Nº 4 - Promoção da formação e desenvolvimento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de saúde em
consonância com os princípios e diretrizes das políticas nacionais de educação permanente e de humanização

OBJETIVO Nº 4.1 - Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os profissionais da
saúde

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Manter a Política de Educação
Permanente da Secretaria Municipal de
Saúde de Cachoeiro de Itapemirim através
do Comitê de Educação Permanente do
Município.

Política Educação
Permanente
Municipal implantada

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

2. Elaborar anualmente o Levantamento de
Necessidades de Treinamentos através do
Comitê de Educação Permanente do
Município.

Levantamento
realizado

Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
100,00

3. Manter parcerias com instituições de
ensino e SESA para apoiar as capacitações
dos colaboradores.

Parceria realizada Número 2 Número
0

2 Número
100,00

4. Manter a realização das ações
preconizadas pelo Programa Saúde na
Escola (PSE)

Ações mantidas Número 0 Número 12 Número

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

Percentual de ACE's
capacitados

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

6. Qualificar em 25% o número de
profissionais para fortalecimento do
atendimento do CAPSad

Percentual de novos
profissionais
qualificados

Percentual 0 Percentual 25,00 Percentual

DIRETRIZ Nº 5 - Fortalecimento da gestão estratégica dos processos organizacionais e inovação com foco em resultados
para o usuário, sustentados nos princípios da administração pública

OBJETIVO Nº 5.1 - Dar condições adequadas para o suporte operacional das áreas administrativas.

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Gestão Administrativa da Saúde Ações administrativas
mantidas

Percentual 100 Percentual
10.66

100,00 Percentual
86,59

2. Implementação de Sistemas
Administrativos Corporativos - SEMUS

Relatório da Coordenação
de Informática

Percentual 100 Percentual
.39

100,00 Percentual
75,58

3. Realizar manutenção preventiva e
corretiva na frota própria de veículos da
Secretaria Municipal de Saúde

Relatório da Gerência de
Transporte

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

4. Estruturação de ambiente para
arquivo geral da Secretaria Municipal de
Saúde

Arquivo geral estruturado Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

5. Ampliar unidade de serviço -
Almoxarifado

Unidade ampliada Percentual 0 Percentual 25,00 Percentual

OBJETIVO Nº 5.2 - Utilizar mecanismos de gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados para resultados, visando
potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento
e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Elaboração e Implantação do protocolo de
acesso e regulação das consultas, exames e
cirurgias nas unidades de saúde, conforme
normativas vigentes.

Protocolo
implantado

Percentual 50 Percentual
0

100,00 Percentual
100,00

2. Elaboração de protocolo para materiais para
qualificar o atendimento administrativo fora da
relação municipal. (Judicialização)

Número de
protocolos
elaborados

Percentual 50 Percentual
0

100,00 Percentual
15,00

3. Elaborar protocolo de Medicamentos para
qualificar o atendimento administrativo fora da
relação municipal. (Judicialização)

Protocolo
implantado

Percentual 50 Percentual
5

100,00 Percentual
70,00

4. Realizar anualmente um fórum municipal
entre a Secretaria Municipal de Saúde,
Procuradoria-Geral do Município, Ministério
Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário,
OAB e demais demandas judiciais - para
discussão das judicializações da saúde.

Fórum realizado Número 1 Número
1

1 Número

100,00

5. Elaborar cartilha de normas e procedimentos
de funcionamento das diversas áreas de
serviço da SEMUS.

Cartilha elaborada Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
25,00

6. Estruturação do planejamento de aquisições
com indicação de cronograma de cada
processo. Elaborar cronograma dos processos
de compra.

Percentual de
execução do
cronograma

Percentual 50 Percentual
0

100,00 Percentual
100,00

7. Criar grupo de trabalho interdisciplinar para
padronização dos itens de consumo.

Nº de grupo de
trabalho criado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

8. Elaboração de normas e procedimentos para
gerenciamento da frota da Semus. Elaborar
manual de procedimentos.

Manual elaborado Percentual 30 Percentual
0

100,00 Percentual
100,00

DIRETRIZ Nº 6 - Redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância,
promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle
das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

OBJETIVO Nº 6.1 - Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na promoção da saúde e
prevenção de doenças e agravosa partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas comunidades, bem como
da vigilância e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis e a regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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1. Fortalecimento do Comitê de
Investigação da Sífilis Congênita - Aplicar
cronograma de reuniões mensais do
Comitê com registro de ata

Reuniões mensais
realizadas

Número 55 Número
0

12 Número
0

2. Fortalecimento do Comitê de
Investigação da Sífilis Congênita -
Construir o Plano de Ação Municipal para
enfrentamento da Sífilis Congênita

Plano de Ação Municipal
construído

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

3. Manter parcerias intersetoriais para
intensificar as ações preventivas e
educativas sobre sífilis congênita -
Identificar potenciais parceiros nas
entidades filantrópicas, privadas e do
ensino.

Parcerias firmadas Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual

100,00

4. Estruturação das equipes visando
qualificar para o enfrentamento de
possível epidemia por dengue, zika ou
chikungunya - Ampliar o número de
agentes de endemias. De 75 em 2016
para 89 até 2021.

Ciclos que atingiram no
mínimo 80% de
cobertura de imóveis
visitados para o controle
vetorial da dengue

Número 75 Número
7000

89 Número

93,33

5. Capacitar e atualizar os ACE's -
estruturação das equipes visando
qualificar para o enfrentamento de
possível epidemia por dengue, zika ou
chikungunya

ACE's capacitados Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

6. Implementação e monitoramento dos
programa Vigidesastre, conforme
normativas vigentes - Estabeler parceria
com a Defesa Civil Municipal e definir
fluxo das ações a serem desempenhadas

Parceria firmada Percentual 50 Percentual
0

100,00 Percentual

100,00

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

instrumento de
verificação elaborado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

8. Criar Grupo de Trabalho
multiprofissional para Estruturação do
Programa de Educação Mobilização Social
(PESMS)

Grupo de trabalho
criado

Número 0 Número 1 Número

9. Implantar o Novo Código Sanitário Código sanitário
implantado

Percentual 45 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

10. Estruturar e qualificar a Unidade de
Vigilância de Zoonoses (UVZ) - Instruir os
profissionais da Vigilância em Zoonoses
conforme as normativas do MS

Profissionais
capacitados

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

11. Implantar um serviço de de Profilaxia
Pós-Exposição ao HIV (PEP) na rede
municipal

Serviço Implantado Número 0 Número 1 Número

12. Implantação de projetos intersetoriais
relacionados a morbimortalidade por
causas externas com foco em acidentes
motociclísticos - Firmar parcerias com
Secretaria Municipal de Defesa Social e
Conselho Municipal de Trânsito.

Parcerias firmadas Número 1 Número
1

1 Número

100,00

13. Fortalecimento do Comitê de
investigação da sífilis congênita - Realizar
ações efetivas com objetivo da redução
em 50% dos casos de sífilis congênita. De
65 casos/ano para 33 em 2021

Número de casos
confirmados

Percentual 0 Percentual
32

50,00 Percentual

100,00

14. Redução da incidência de sífilis
congênita no Município comparando com
o do ano anterior

Incidência de sífilis
congênita reduzida

Percentual 0 Percentual 10,00 Percentual

15. Aparelhamento e reaparelhamento de
unidade de vigilância em saúde

Aquisição de
equipamentos -
Relatório da Gerência de
compras.

Percentual 50 Percentual
8.51

100,00 Percentual
154,87

16. Aparelhamento e reaparelhamento do
Centro de Referência em Infectologia -
CRIAS

Relatório da Gerência de
Compras

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

17. Manutenção das atividades de
vigilância em saúde

Aquisição de
equipamentos -
Relatório da Gerência de
compras.

Percentual 100 Percentual
14.93

100,00 Percentual
116,92

18. Ampliar unidade de serviço -
Vigilância Sanitária.

Unidade ampliada Percentual 0 Percentual 25,00 Percentual

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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19. Reforma da estrutura física da
unidade de Vigilância de Zoonoses

Unidade reformada Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

20. Aparelhar ambientes da unidade de
Vigilância de Zoonoses

Unidade aparelhada Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

21. Aparelhamento e reaparelhamento de
unidade de vigilância em saúde

Aquisição de
equipamentos

Percentual 0 Percentual
8.51

100,00 Percentual
154,87

22. Ampliar (ou manter) cobertura de HPV
meninas em 80% - Realização de
campanhas educativa e busca ativa na
APS para melhorar cobertura vacinal.

Percentual de cobertura
de HPV meninas na faixa
etária

Percentual 80 Percentual
80.59

80,00 Percentual
100,73

23. Ampliar (ou manter) a cobertura de
HPV meninos para 50% - Realização de
campanhas educativa e busca ativa na
APS para melhorar cobertura vacinal.

Percentual de cobertura
de HPV meninos na faixa
etária

Percentual 80 Percentual
59.6

50,00 Percentual
119,20

24. Manutenção do Centro de Referência
a Saúde do Trabalhador - CEREST

Serviço mantido Percentual 100 Percentual
9.05

100,00 Percentual
87,09

OBJETIVO Nº 6.2 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações
de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Aumentar a proporção de cura de casos
novos de tuberculose pulmonar
diagnosticados, até 2021.

percentual
aumentado/proporção
de cura

Percentual 75 Percentual
87

80,00 Percentual
116,00

2. Manter a proporção de examinados
entre os contatos intra-domiciliares
registrados dos casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos de coortes.

Contatos intra-
domiciliares
examinados

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

3. Manter a proporção de testagem para
HIV entre casos novos de tuberculose

Realização de testes
rápidos de HIV

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

4. Executar ações de apoio ao controle da
qualidade da água para consumo humano

Ações realizadas Percentual 80 Percentual
80

80,00 Percentual
100,00

5. Redução da incidência de tétano no
Município comparando com o do ano
anterior

Incidência de tétano
neonatal reduzida

Percentual 0 Percentual 10,00 Percentual

6. Elaborar protocolo municipal de
combate à sífilis

Protocolo elaborado Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

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

Busca ativa
sintomáticos
respiratórios

Percentual 30 Percentual
31

40,00 Percentual
103,00

8. Realização de ações intersetoriais para
enfrentamento da tuberculose em
moradores de rua - Manter grupo de
trabalho intersetorial.

Grupo ativo Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

9. Sensibilização da população por meio de
ação educativa para tuberculose e
hanseníase - Intensificar as capacitações
nas unidades de saúde

Ações realizadas Percentual 100 Percentual
0

100,00 Percentual
50,00

10. Realização de ações intersetoriais para
enfretamento da tuberculose em
moradores de rua - Criar grupo de trabalho
intersetorial

Grupo de trabalho
criado

Percentual 0 Percentual 100,00 Percentual

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da
Saúde

Descrição das Metas por Subfunção Meta
programada
para o
exercício

122 - Administração
Geral

Implantar e implementar o sistema integrado em Saúde por meio de rede corporativa com conectividade 0,00

Gestão Administrativa da Saúde 10,66

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração

 Sem
Apuração
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Gestão do Conselho Municipal de Saúde 0,00

Implementar o serviço de transporte de equipes em 2018

Elaboração de protocolo para materiais para qualificar o atendimento administrativo fora da relação municipal. (Judicialização) 0,00

Elaboração do Programa de formação permanente para os Conselheiros, inclusive os Conselhos Locais 0

Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para utilização de sistema integrado em saúde

Aquisição de Veículos de Passeio para Transporte de Equipes

Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de veículos da Secretaria Municipal de Saúde

Implantar central de ambulância 24 horas com protocolo de atendimento

Realização das conferências temáticas propostas na Conferência Nacional de Saúde. 0

Realizar anualmente um fórum municipal entre a Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria-Geral do Município, Ministério Público,
Defensoria Pública, Poder Judiciário, OAB e demais demandas judiciais - para discussão das judicializações da saúde.

1

Estruturação de ambiente para arquivo geral da Secretaria Municipal de Saúde

Implementar o serviço de transporte sanitário até 2019 74,00

Elaborar cartilha de normas e procedimentos de funcionamento das diversas áreas de serviço da SEMUS. 0,00

Ampliar unidade de serviço - Almoxarifado

Implementar o serviço de transporte sanitário para cadeirante até 2019 100,00

Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de cronograma de cada processo. Elaborar cronograma dos processos
de compra.

0,00

Elaborar e publicar portaria do fluxo da assistência farmacêutica

Criar grupo de trabalho interdisciplinar para padronização dos itens de consumo.

Intensificar ações preventivas relacionadas a Politica Nacional de Alimentação e Nutrição - Qualificar equipe de trabalho em
alimentação e nutrição.

30,00

Elaboração de normas e procedimentos para gerenciamento da frota da Semus. Elaborar manual de procedimentos. 0,00

Promover parceria com escolas municipais para educação preventiva relacionada à alimentação e nutrição, especialmente
sobrepeso

2

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

301 - Atenção
Básica

Manutenção da Atenção Básica. 100,00

Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar diagnosticados, até 2021. 87,00

Fortalecimento do Comitê de Investigação da Sífilis Congênita - Aplicar cronograma de reuniões mensais do Comitê com registro de
ata

0

Elaboração e Implantação do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames e cirurgias nas unidades de saúde, conforme
normativas vigentes.

0,00

Manter a Política de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim através do Comitê de
Educação Permanente do Município.

100,00

Instalar Conselhos Locais em todas as unidades de saúde 100,00

Implantar NASF 1 na região de abrangência da unidade de saúde do bairro Abelardo Machado - Implantar equipe do NASF.

Criação do Comitê de Investigação de mortalidade materno/infantil

Atingir a razão de 0,50 exames citopatológicos até 2021 em mulheres de 25 a 64 anos na população da mesma faixa etária

Realizar treinamentos anuais para qualificação das equipes da atenção básica - Intensificações das ações para oferta do pré-natal
para as gestantes.

4

Aplicação de vacina antitetânica dose imunizante, segunda, do esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já
imunizadas as gestantes cadastradas na rede pública municipal.

Manter a proporção de examinados entre os contatos intra-domiciliares registrados dos casos novos de hanseníase diagnosticados
nos anos de coortes.

100,00

Fortalecimento do Comitê de Investigação da Sífilis Congênita - Construir o Plano de Ação Municipal para enfrentamento da Sífilis
Congênita

Implementação de Sistemas Administrativos Corporativos - SEMUS 0,39

Elaborar anualmente o Levantamento de Necessidades de Treinamentos através do Comitê de Educação Permanente do Município. 0,00

Ampliação da cobertura da Estratégica Saúde da Família, em consonância com a nova Politica Nacional da Atenção Básica - Manter
a cobertura de 85%.

86,00

Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para utilização de sistema integrado em saúde

Redução da mortalidade materna no Município comparando com o do ano anterior

Implementação do serviço de referência à Saúde da Mulher
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Atingir a razão de 0,45 mamografias de rastreamento até 2021 em mulheres de 50 a 69 anos na população da mesma faixa etária

Estruturação da cobertura de Agentes Comunitários de Saúde, em consonância com a nova Politica Nacional da Atenção Básica -
Redimensionar de acordo com os critérios da nova PNAB (2017)

Manter parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e educativas sobre sífilis congênita - Identificar potenciais
parceiros nas entidades filantrópicas, privadas e do ensino.

0,00

Manter parcerias com instituições de ensino e SESA para apoiar as capacitações dos colaboradores. 0

Realização da Conferência Municipal de Saúde conforme normativas vigentes. 0

Ampliação do número de equipe de saúde bucal em estratégia saúde da família - Ampliar o número de ESB nas ESF de 02 em 2016
para 12 até 2021.

11

Manutenção de infraestrutura das unidades de saúde em conformidade com o plano de manutenção das unidades de serviço 10,00

Redução da mortalidade neonatal precoce no Município comparando com o do ano anterior

Aquisição de Micro-ônibus de transporte sanitário 1

Estruturação do Programa de saúde mental nas unidades de saúde através do matriciamento em interface com NASF 1 - Implantar
as metas de matriciamento nas regiões de saúde.

Manutenção da oferta de serviços de saúde - Manter os serviços de avaliação, estimulação e acompanhamento ao
neurodesenvolvimento do paciente (APAE)

38,76

Manter a realização das ações preconizadas pelo Programa Saúde na Escola (PSE)

Redução da mortalidade neonatal tardia no Município comparando com o do ano anterior

Aquisição de veículos Ambulância Tipo A - Simples remoção tipo Furgão de transporte sanitário 3

Elaboração, implantação e implementação de protocolos de acesso aos serviços odontológicos no município nas estratégias Saúde
da Família - Elaborar e implantar 100% protocolo municipal de acesso à atenção em saúde bucal na estratégia Saúde da Família.

Redução da incidência de tétano no Município comparando com o do ano anterior

Capacitar e atualizar os ACE's - estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de possível epidemia por dengue,
zika ou chikungunya

Concluir reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes 25,00

Redução da mortalidade neonatal total no Município comparando com o do ano anterior

Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter os serviços de Pronto Atendimento Infantil (PAI) 15,03

Manutenção do Centro de especialidades Odontológicas - CEO 2,21

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

Elaborar protocolo municipal de combate à sífilis

Construção da Unidade Básica de Saúde da Vila Rica

Acompanhamento as puérperas e as crianças na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do
parto e nascimento

Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter os serviços de exame laboratorial para suporte ao atendimento de urgência
(UPA)

115,72

Manter na atenção básica pelo menos setenta e três por cento de beneficiários do programa bolsa família com as condicionalidades
de saúde

76,97

Intensificação para a detecção de casos novos de tuberculose através da busca ativa dos sintomáticos respiratórios (SR) 31,00

Reforma da Unidade Básica de Saúde de Itaoca 100,00

Realização de ao menos um ultrassom obstétrico para todas as gestantes do Município.

Estruturação do serviço de urgência e emergência odontológica no período de 12 horas - Implantar serviço 12hs para atendimento
de urgência e emergência odontológica.

100,00

Aquisição de 02 (dois) veiculos tipo Van - com acessibilidade para 01 (um) cadeirante - de de transporte sanitário 100,00

Realização de ações intersetoriais para enfrentamento da tuberculose em moradores de rua - Manter grupo de trabalho intersetorial. 100,00

Reforma da Unidade Básica do BNH de baixo 100,00

Realizar atividades educativas com grupos de gestante e salas de espera nas unidades do Município

Realizar investigação de óbitos infantis fetais

Sensibilização da população por meio de ação educativa para tuberculose e hanseníase - Intensificar as capacitações nas unidades
de saúde

0,00

Construção da Unidade Básica do Agostinho Simonato

Realizar investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) por causas presumíveis.

Realização de ações intersetoriais para enfretamento da tuberculose em moradores de rua - Criar grupo de trabalho intersetorial

Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de saúde - Atenção básica 272,54
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Cadastrar e manter o cadastro atualizado das gestantes do SUS do município

Ofertar consulta pré-natal as gestantes cadastradas na rede pública municipal

Construção da unidade básica de saúde do Zumbi 0,00

Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4º mês de gestação das gestantes cadastradas na rede pública

Fortalecimento do Comitê de investigação da sífilis congênita - Realizar ações efetivas com objetivo da redução em 50% dos casos
de sífilis congênita. De 65 casos/ano para 33 em 2021

32,00

Realização de, no mínimo, 06 (seis) consultas de acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre
da gestação das gestantes cadastradas na rede pública municipal

Redução da incidência de sífilis congênita no Município comparando com o do ano anterior

Realização de uma consulta no puerpério, até 45 dias após o nascimento as puérperas cadastradas na rede pública municipal.

Classificação de risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e nas subsequentes

Realizar dois testes rápidos por gestantes cadastradas nos sistemas de informação

Garantir tratamento aos casos de sífilis as gestantes notificadas

Realizar duas capacitações ao ano para os profissionais das unidades de saúde - Fortalecimento do Programa de Planejamento
Familiar.

0

Garantir consultas em tempo oportuno as gestantes de alto risco - Intensificações das ações para oferta do pré-natal para as
gestantes.

100,00

Implantar pre-natal do parceiro em todas as unidades básicas de saúde

Promover conscientização de ações do planejamento familiar nas escolas das redes pública e privada - Fortalecimento do Programa
de Planejamento Familiar.

4

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade especializada 100,00

Elaborar e implantar o protocolo de classificação de risco - Implantação e implementação da classificação de Risco e os protocolos
de atendimento nas unidades de Pronto Atendimento

20,00

Elaboração, implantação e implementação do protocolo de acesso ao serviço especializado em fisioterapia - Elaborar e implantar
100% protocolo de acesso em fisioterapia.

Aparelhamento e reaparelhamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST

Disponibilizar medicamentos e insumos estratégicos adquiridos pelo Ministério da Saúde 80,00

Capacitar os profissionais enfermeiros da urgência -Implantação e implementação da classificação de Risco e os protocolos de
atendimento nas unidades de Pronto Atendimento.

0,00

Aparelhamento e reaparelhamento do Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF

Elaborar protocolo de Medicamentos para qualificar o atendimento administrativo fora da relação municipal. (Judicialização) 5,00

Instalação da CAF/GEFAR em local adequado para atendimento da Legislação. 0,00

Monitorar os casos de saúde mental no território da UBS

Reforma de unidade especializada - Concluir reforma da Policlínica Municipal 14,92

Manutenção do Centro Municipal de reabilitação Física - CEMURF 1,74

Manutenção do laboratório municipal 0,00

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

Capacita as equipes da APS para atendimento do paciente em saúde do trabalhador através do acompanhamento, apoio matricial e
monitoramento, aprimorando o fluxo e a interlocução entre a APS e o CEREST-CI.

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

Manutenção da atenção especializada em saúde 30,58

Manter o acesso à Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) 100,00

Reprogramar o processo de implantação das farmácias descentralizadas em 01 microrregião

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade pronto atendimento. 421,41

Aumentar o número de doenças relacionadas ao trabalho notificadas 12,00

Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento 0,00

Construção e ampliação de unidade especializada

Implantação de projetos intersetoriais relacionados a morbimortalidade por causas externas com foco em acidentes motociclísticos -
Firmar parcerias com Secretaria Municipal de Defesa Social e Conselho Municipal de Trânsito.

1

Ampliar unidade de serviço - Almoxarifado UPA

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - álcool e drogas (CAPS-AD) 6,60

Fortalecimento da estrutura CAPSad - Ampliar o número de profissionais habilitados para fortalecimento do atendimento. 0,00
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Manutenção do Centro de Referência a Saúde do Trabalhador - CEREST 9,05

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Manutenção da Assistência Farmacêutica 100,00

Aparelhamento e reaparelhamento da assistência farmacêutica 89,97

Elaboração da programação anual de aquisições de medicamentos da REMUME da assistência farmacêutica - Elaborar a
programação até o final do primeiro quadrimestre de cada ano.

0,00

Implantar Controle de Estoque informatizado ou manual nas unidades de dispensação de medicamentos e farmácias do Município

304 - Vigilância
Sanitária

Elaborar instrumento de verificação (check-list) para os seguimentos sujeitos a inspeção sanitária. 0,00

305 - Vigilância
Epidemiológica

Fortalecimento do Comitê de Investigação da Sífilis Congênita - Aplicar cronograma de reuniões mensais do Comitê com registro de
ata

55

Aplicação de vacina antitetânica dose imunizante, segunda, do esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já
imunizadas as gestantes cadastradas na rede pública municipal.

Manter parcerias com instituições de ensino e SESA para apoiar as capacitações dos colaboradores. 0

Manter a proporção de testagem para HIV entre casos novos de tuberculose 100,00

Manter parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e educativas sobre sífilis congênita - Identificar potenciais
parceiros nas entidades filantrópicas, privadas e do ensino.

0,00

Estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de possível epidemia por dengue, zika ou chikungunya - Ampliar o
número de agentes de endemias. De 75 em 2016 para 89 até 2021.

7.000

Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano 80,00

Capacitar por meio de curso 100% do quadro ativo de Agente de Endemias 100,00

Redução da incidência de tétano no Município comparando com o do ano anterior

Implementação e monitoramento dos programa Vigidesastre, conforme normativas vigentes - Estabeler parceria com a Defesa Civil
Municipal e definir fluxo das ações a serem desempenhadas

0,00

Realizar atividades educativas com grupos de gestante e salas de espera nas unidades do Município

Criar Grupo de Trabalho multiprofissional para Estruturação do Programa de Educação Mobilização Social (PESMS)

Realizar investigação de óbitos infantis fetais

Implantar o Novo Código Sanitário 100,00

Realizar investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) por causas presumíveis.

Estruturar e qualificar a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) - Instruir os profissionais da Vigilância em Zoonoses conforme as
normativas do MS

Implantar um serviço de de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) na rede municipal

Fortalecimento do Comitê de investigação da sífilis congênita - Realizar ações efetivas com objetivo da redução em 50% dos casos
de sífilis congênita. De 65 casos/ano para 33 em 2021

32,00

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de vigilância em saúde 8,51

Aparelhamento e reaparelhamento do Centro de Referência em Infectologia - CRIAS

Manutenção das atividades de vigilância em saúde 14,93

Ampliar unidade de serviço - Vigilância Sanitária.

Reforma da estrutura física da unidade de Vigilância de Zoonoses

Aparelhar ambientes da unidade de Vigilância de Zoonoses

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de vigilância em saúde 8,51

Ampliar (ou manter) cobertura de HPV meninas em 80% - Realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar
cobertura vacinal.

80,59

Ampliar (ou manter) a cobertura de HPV meninos para 50% - Realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para
melhorar cobertura vacinal.

59,60
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções
da Saúde

Natureza
da
Despesa

Receita de
impostos e
de
transferência
de impostos
(receita
própria - R$)

Transferências
de fundos à
Fundo de
Recursos do
SUS,
provenientes
do Governo
Federal (R$)

Transferências
de fundos ao
Fundo de
Recursos do
SUS,
provenientes
do Governo
Estadual (R$)

Transferências
de convênios
destinados à
Saúde (R$)

Operações
de Crédito
vinculadas
à Saúde
(R$)

Royalties
do
petróleo
destinados
à Saúde
(R$)

Outros
recursos
destinados
à Saúde
(R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente 405.100,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 405.100,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente 15.824.440,00 32.000,00 N/A N/A N/A N/A 294.400,00 16.150.840,00

Capital 49.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49.000,00

301 - Atenção
Básica

Corrente 17.306.460,00 14.803.253,99 N/A N/A N/A N/A N/A 32.109.713,99

Capital 60.000,00 1.443.861,00 N/A N/A N/A N/A 85.600,00 1.589.461,00

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente 10.731.600,00 5.095.109,00 N/A N/A N/A N/A 10.000,00 15.836.709,00

Capital 49.900,00 876.892,00 N/A N/A N/A N/A 142.400,00 1.069.192,00

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente 623.000,00 1.197.193,00 446.367,00 N/A N/A N/A N/A 2.266.560,00

Capital 10.000,00 N/A 50.000,00 N/A N/A N/A 25.000,00 85.000,00

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente 2.440.250,00 2.019.436,00 N/A N/A N/A N/A 1.113.501,00 5.573.187,00

Capital 10.000,00 73.014,00 N/A N/A N/A N/A 26.000,00 109.014,00

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 15/01/2020.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
O percentual apurado no terceiro quadrimestre, serviu para revisar os dados apurados no primeiro e segundo quadrimestre de 2019. Os
dados foram, portanto atualizados no terceiro quadrimestre e serão atualizados no relatório anual.

Os dados referentes a reforma da Policlínica Municipal são referentes ao percentual de 50% e não de 25% conforme colocado na PAS para
2019.

As informações de manutenção, aparelhamento e reaparelhamento de serviços, consideram os valores orçados e aplicados em 2019,
conforme a elaboração da PAS e o orçamento para o período. Por este motivo é visualizado no relatório percentuais acima de 100% e mesmo
com valores bem maiores, ainda que não seja possível executar mais de 100% de uma ação. Mas estes percentuais estão sendo mantidos
para evidenciar o valor aplicado na ação.

Da mesma forma, há percentuais inferiores a 100% da ação, ainda que a manutenção do serviço tenha sido executada. Mas, da mesma
forma, a intenção aqui é demonstrar a aplicação dos recursos.

O relatório de monitoramento das ações da PAS e todas as observações pode ser consultado no site da Prefeitura de Cachoeiro, na página da
SEMUS. (https://www.cachoeiro.es.gov.br/saude-semus/)
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador Tipo Meta

ano
2019

Resultado do
quadrimestre

%
alcançada
da meta

Unidade
de

Medida

1
Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U -
- 0

Número

2
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

E 100,00
100,00 100,00

Percentual

3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U 98,00
98,73 100,74

Percentual

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

U 100,00
75,00 75,00

Percentual

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

U 80,00
95,00 118,75

Percentual

6
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes

U 90,00
100,00 111,11

Percentual

7
Número de Casos Autóctones de Malária

E -
- 0

Número

8
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

U 50
8 625,00

Número

9
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.

U 0
0 100,00

Número

10
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

U 65,00
208,80 321,23

Percentual

11
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de
determinado local e a população da mesma faixa etária

U 0,45
0,00 300,00

Razão

12
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população
residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

U 0,40
0,00 210,52

Razão

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

U 28,00
34,66 123,78

Percentual

14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U 14,35
11,08 129,51

Percentual

15
Taxa de mortalidade infantil

U -
- 0

Número

16
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

U 2
0 300,00

Número

17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

U 85,00
86,40 101,64

Percentual

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U 80,00
76,97 103,93

Percentual

19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

U 35,00
38,64 110,40

Percentual

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

E 100,00
100,00 100,00

Percentual

22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da
dengue

U 4
0 0

Número

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

U 100,00
100,00 100,00

Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 15/01/2020.
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Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
Indicador 1 - 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 um avaliação adequada.

Indicador 2 - Meta alcançada.

Indicador 3 - Meta alcançada.

Indicador 4 - Meta não alcançada devido desabastecimento em nível nacional da vacina pentavalente no período de julho a outubro/2019,
prejudicando o acesso ao imunobiológico pela população a ser vacinada e consequente cobertura vacinal baixa do município. Outro fator é
relacionado ao processamento da transmissão do SIPNI DESKTOP, pois os dados referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 ainda
não foram processados pelo Ministério da Saúde (MS). Por ser um indicador anual, a coordenação de imunização aguarda o processamento
dos registro na base federal do SIPNI para melhor avaliação dos dados.   

Indicador 5 - Meta alcançada.

Indicador 6 - 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 8 - Por ser um indicador decrescente a meta foi alcançada.

Indicador 9 - Meta alcançada.

Indicador 10 - Meta alcançada.

Indicador 11 - Meta quadrimestral alcançada.

Indicador 12 - Meta quadrimestral alcançada.

Indicador 13 - 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 14  - Por ser um indicador decrescente a meta foi alcançada, o município esta dentro da meta pactuada. 

Indicador 15 - Meta não alcançada, porém os dados utilizados para este calculo ainda não estão atualizados. 

Indicador 16 - Meta alcançada.

Indicador 17 - Meta alcançada.

Indicador 18 - Meta alcançada, considerando a meta anual.

Indicador 19 - Meta alcançada.

Indicador 20 - Foram realizados cinco grupos de ações de vigilância sanitária consideradas necessárias pelo muncicipio no 3º quadrimestres
de 2019. Com a realização da classificação dos restaurantes do município, feita neste mesmo período pela equipe de vigilância sanitária, não
houve tempo hábil para realizar as ações de atividade educativa para a população e para o setor regulado, o que afetou diretamente no
cumprimento da meta.

Indicador 21 - Meta alcançada.

Indicador 22 - O município possui 134.651 imóveis, destes 52.370 foram visitados, perfazendo um total de 56,22%, não atingindo o percentual
desejado de 80%. A meta não foi atingida devido defasagem/insuficiência no número de Agente de Endemias e necessidade de
remanejamento de alguns agentes para compor outras equipes (Monitoramento Inteligente-MI, atendimento do SINAN, PESMS). 

Indicador 23 - Meta alcançada.
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9. Execução Orçamentária e Financeira

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

  
Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções Recursos
Ordinários

- Fonte
Livre

Receitas de
Impostos e de
Transferência
de Impostos -

Saúde

Transferências
Fundo a Fundo
de Recursos do

SUS
provenientes do
Governo Federal

Transferências
Fundo a Fundo
de Recursos do

SUS
provenientes do

Governo
Estadual

Transferências
de Convênios
destinadas à

Saúde

Operações
de Crédito
vinculadas

à Saúde

Royalties
do

Petróleo
destinados

à Saúde

Outros
Recursos

Destinados
à Saúde

TOTAL

Atenção Básica          

 Corrente 0,00 16.466.217,33 15.530.960,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.997.177,62

 Capital 0,00 986.971,56 3.502.418,08 0,00 80.000,00 0,00 281.256,76 0,00 4.850.646,40

Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

         

 Corrente 0,00 12.534.360,34 2.937.290,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.471.650,82

 Capital 0,00 631.573,93 636.604,74 0,00 70.217,78 0,00 0,00 0,00 1.338.396,45

Suporte
Profilático e
Terapêutico

         

 Corrente 0,00 1.061.754,25 1.539.165,69 1.063.532,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.664.452,65

 Capital 0,00 24.907,35 0,00 21.920,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 61.827,35

Vigilância
Sanitária

         

 Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

         

 Corrente 0,00 3.788.316,34 1.560.823,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.574.836,61 6.923.976,21

 Capital 0,00 0,00 185.437,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.437,23

Alimentação e
Nutrição

         

 Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras
Subfunções

         

 Corrente 75.600,00 15.287.054,29 89.187,08 0,00 6.996,07 0,00 0,00 120.261,66 15.579.099,10

 Capital 0,00 71.471,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.471,12

Total 75.600,00 50.852.626,51 25.981.886,85 1.085.452,71 157.213,85 0,00 281.256,76 1.710.098,27 80.144.134,95

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 
2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 05/02/2020.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado

Indicador Transmissão

Única

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município 12,97 %  
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1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município 60,52 %  

1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município 8,80 %  

1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no
Município  

84,83 %  

1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o
Município

20,12 %  

1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município 47,99 %  

2.1 Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante R$ 387,44  

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 53,65 %  

2.3 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 4,07 %  

2.4 Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 15,57 %  

2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 8,10 %  

2.6 Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 0,00 %  

3.1 Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde 39,16 %  

3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 18,23 %  

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 05/02/2020.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

% (b / a) x
100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 80.225.000,00 80.225.000,00 75.351.337,06 93,93

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 19.560.000,00 19.560.000,00 18.018.470,88 92,12

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 8.500.000,00 8.500.000,00 4.641.320,49 54,60

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 33.300.000,00 33.300.000,00 35.333.346,54 106,11

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 8.640.000,00 8.640.000,00 9.645.262,99 111,63

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 823.000,00 823.000,00 561.719,34 68,25

Dívida Ativa dos Impostos 9.330.000,00 9.330.000,00 7.098.649,89 76,08

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 72.000,00 72.000,00 52.566,93 73,01

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (II)

191.370.000,00 191.370.000,00 203.387.260,87 106,28

Cota-Parte FPM 79.500.000,00 79.500.000,00 78.620.556,43 98,89

Cota-Parte ITR 200.000,00 200.000,00 197.437,76 98,72

Cota-Parte IPVA 16.640.000,00 16.640.000,00 16.640.488,11 100,00

Cota-Parte ICMS 92.000.000,00 92.000.000,00 106.015.124,24 115,23

Cota-Parte IPI-Exportação 2.200.000,00 2.200.000,00 1.913.654,33 86,98

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais

830.000,00 830.000,00 0,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00

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

271.595.000,00 271.595.000,00 278.738.597,93 102,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(d)

% (d / c) x
100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS

26.410.932,99 26.410.932,99 27.203.021,98 103,00

Provenientes da União 25.257.365,99 25.257.365,99 26.682.668,52 105,64

Provenientes dos Estados 546.367,00 546.367,00 518.367,00 94,88

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 607.200,00 607.200,00 1.986,46 0,33

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS     

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À
SAÚDE

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

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE

26.410.932,99 26.410.932,99 27.203.021,98 103,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de
Natureza de Despesa)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EXECUTADAS

Liquidadas
Até o

Bimestre 
(f)

Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados 

(g)

% 
(f+g)/e)

DESPESAS CORRENTES 72.342.109,99 79.344.451,19 70.316.360,35 3.319.996,05 92,81

Pessoal e Encargos Sociais 46.345.297,76 46.645.513,02 43.092.961,04 0,00 92,38

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 25.996.812,23 32.698.938,17 27.223.399,31 3.319.996,05 93,41

DESPESAS DE CAPITAL 2.901.667,00 9.779.349,32 4.080.265,04 2.427.513,51 66,55

Investimentos 2.901.667,00 9.779.349,32 4.080.265,04 2.427.513,51 66,55

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 75.243.776,99 89.123.800,51  80.144.134,95 89,92

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

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Liquidadas
Até o

Bimestre 
(h)

Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados

(i)

% 
[(h+i)

/ IV(f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS N/A 37.869,00 13.270,65 0,00 0,02

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

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS N/A 35.264.571,50 24.922.613,72 4.368.894,72 36,55

Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS N/A 32.385.406,84 23.259.498,64 3.807.840,92 33,77

Recursos de Operações de Crédito N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos N/A 2.879.164,66 1.663.115,08 561.053,80 2,78

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
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RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA¹

N/A N/A N/A 0,00  

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

N/A N/A 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA
EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES³

N/A N/A 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)  N/A  29.304.779,09 36,57

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]

 N/A  50.839.355,86  

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS

LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL

15%4

18,23

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-

(15*IIIb)/100]

9.028.566,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA
CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2019 1.378.614,84 N/A N/A N/A 0,00

Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.378.614,84 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS
DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e

2°

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas
custeadas no
exercício de
referência (j)

Saldo Final
(Não

Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas
custeadas no
exercício de

referência (k)

Saldo Final
(Não

Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2017 0,00 0,00 0,00
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Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Liquidadas
Até o

Bimestre 
(l)

Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados

(m)

%
[(l+m)

/
total(l+m)]x100

Atenção Básica 33.699.174,99 39.126.108,60 33.785.153,77 3.062.670,25 45,98

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.905.901,00 21.379.345,48 15.587.514,59 1.222.532,68 20,97

Suporte Profilático e Terapêutico 2.351.560,00 4.088.144,56 3.250.246,97 476.033,03 4,65

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 5.682.201,00 8.185.614,92 6.685.207,85 424.205,59 8,87

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 16.604.940,00 16.344.586,95 15.088.502,21 562.068,01 19,53

Total 75.243.776,99 89.123.800,51  80.144.134,95 100,00

FONTE: SIOPS, Cachoeiro de Itapemirim/ES, data e hora da homologação dos dados pelo gestor: 05/02/20 11:50:54
1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o
percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. 

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
Fonte das informações: SIOPS/ FMS - Cachoeiro de Itapemirim
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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)  
Data da consulta: 15/01/2020.

Outras Auditorias 

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 15/01/2020.

Análises e Considerações sobre Auditorias
A Gerência de Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria não realizou nenhuma auditoria interna ou externa no período.

Foram feitas ações de Controle e Avaliação e Monitoramento dos serviços de Saúde, atendendo as rotinas de serviços internos ou as
demandas recebidas, além dos serviços de faturamento da produção ambulatorial.

Demandas recebidas no período: Foi feita avaliação dos atendimentos médicos realizados na UBSF BNH de baixo, com objetivo de analisar a
rotina de solicitação dos exames laboratoriais. Outra demanda solicitada pelo Conselho Municipal de Saúde foi verificar o número de
atendimentos realizados pelo PAI e o município de origem dos pacientes.

Entre as rotinas de serviço interno ressaltamos: Controle e Avaliação mensal da produção referente aos atendimentos realizados no Pronto
Atendimento Infantil, Consórcio CIMPOLOSUL e APAE.
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11. Análises e Considerações Gerais

A fim de se manter o padrão de qualidade no serviços prestados, a SEMUS vem ofertando contínuos cursos de treinamentos a seus
colaboradores, bem como a Implantação de novos Sistemas de gerenciamento de informações relativas a saúde como um todo -  que
servirão de subsidio aos processo de tomada de decisão -; o Sistema integrado de gestão de ouvidoria - SIGO, por exemplo; que permite - (ao
cidadão) - o acompanhamento em tempo real das providências tomadas em relação à suas solicitações.

Importante ressaltar que até 2º (segundo) quadrimestre de 2019 o Relatório detalhado do quadrimestre anterior (RDQA), foram elaborados
de forma manual, uma vez que o Digisus - Aplicativo desenvolvido para inserção de informações concernentes às ações de serviço em saúde -
passava por manutenção e adequações, e que somente agora no 3º (terceiro) quadrimestre estamos disponibilizando estas informações de
forma regulamentar, conforme legislação pertinente (via aplicativo on line) para o publico em geral.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE 
Secretário(a) de Saúde 
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Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS
Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS
Considerações:
Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa
Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira
Considerações:
Sem Parecer

Auditorias
Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais
Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Status do Parecer: Encaminhado ao Conselho de Saúde

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: ESPIRITO SANTO

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - 2019 

Parecer do Conselho de Saúde
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