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PARTE PRIMEIRA

Introdução
O ano de 2020 entra para a história marcado pela maior pandemia conhecida pelo homem moderno, sendo o
maior desafio enfrentado pelo Sistema Único de Saúde em toda a sua existência.
O vírus Sars-cov-2, conhecido como novo coronavírus, provocou uma pandemia de COVID-19 com alcance
mundial, exigindo uma estrutura física e quantitativo de profissionais nunca antes imaginados no combate de
uma única doença. A falta de medicamentos específicos ou vacinas para conter a doença, exigiram grande
quantidade de insumos, principalmente para manutenção à vida (oxigênio, máscaras de oxigênio,
respiradores...), medicamentos de última geração, e equipamentos de proteção individual, elevando o custo
da saúde pública, bem como exigindo um verdadeiro “malabarismo” dos gestores públicos para compra
desses insumos - que estavam em falta no mercado, ou com preço muito elevado, devido a grande procura
por parte dos Governos Municipais, Estaduais e até mesmo do Governo Federal.
Este Relatório contempla as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2020 em vários
seguimentos funcionais do nível de Atenção básica à Especializada, pautado nos programas e políticas em
saúde do Ministério da Saúde, na odontologia ao Programa de Saúde da Família, com ênfase sempre no
objetivo maior, ou seja, ofertar um atendimento de excelência e qualidade aos nossos munícipes.
O Relatório foi dividido em duas partes: A primeira contempla as principais ações desenvolvidas por cada
uma das Subsecretarias, 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 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.
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Assistência e Vigilância em Saúde
Formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial, os serviços de assistência e vigil ância em
saúde (Atenção especializada), oferta consultas e exames complementares ao atendimento básico, em nível
ambulatorial, são responsáveis também pelos Programas CAPS ad e CEREST; e pelos ambulatórios de
especialidade como o CEMURF, Policlínica Municipal Bolívar de Abreu – CMS e Policlínica Paulo Pereira
Gomes – PPG.
A vigilância em saúde se divide em: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.

Assistência Farmacêutica
A Gerência de Assistência Farmacêutica possui a atribuição de prover os medicamentos necessários ao
atendimento dos usuários da rede de saúde pública municipal, bem como a de orientar o financiamento e o
gerenciamento dessas atividades. Gerenciamento esse que tem sido um dos grandes desafios aos gestores e
profissionais do SUS - devido a constante necessidade de aperfeiçoamento e busca continua de novas
estratégias necessárias ao seu eficaz funcionamento, cuja missão é o de atender aos anseios da população
sem ferir as diretrizes organizativas dos serviços de saúde.
A Farmácia Central teve seus serviços suspensos no período de 25 de janeiro até 03 de março de 2020 ,
devido a uma enchente ocorrida no município no período em comento, quando sofreu vários agravos em sua
estrutura, com perda de móveis e equipamentos, inclusive.
Não obstante, devido ao estado de pandemia ocasionado pela COVID-19, os serviços de assistência
farmacêutica voltaram a ser suspensos no dia 22 de março de 2020, retornando posteriormente - seguindo
todas as normas e orientações do Ministério da Saúde - no dia 20 de abril de 2020.
A Assistência farmacêutica realizou um total de 87.473 atendimentos e a dispensação de 5.920.775
medicamentos a população no ano de 2020, conforme tabela abaixo:
Atendimentos – Farmácia Central
Procedimentos
Atendimentos:
Medicamentos dispensados:

1º Quadr.

2º Quadr.

3º Quadr.

Ano de 2020

8.168

41.210

38.095

87.473

633.460

2.683.812

2.603.503

5.920.775
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Além do abastecimento das Unidades de saúde do município num volume total de 26.566.854 atendimentos
realizados, entre medicamentos e insumos.

Enchente do início do ano prejudicou atendimento - Foto da entrada da unidade

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu
No ano de 2020 a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu passou por reformas em sua estrutura, quando foi
realizado significativas melhorias em seu espaço físico, com novas divisões internas, novos aparelhos,
pinturas, retiradas de paredes, novos sistemas elétricos; e acessibilidade para os pacientes com dificuldade
de locomoção - com a utilização dos carrinhos escalador para acesso ao 2º pavimento, entre outras
melhorias. O que elevou consideravelmente qualidade do atendimento prestado aos usuários do sistema SUS
no município.
De acordo com as normas preestabelecidas pelo Ministério da Saúde para o ano de 2020, os atendimentos
em serviços de saúde passaram por algumas adequações, devido ao estado de pandemia pelo COVID-19,
quando tivemos consideráveis prejuízos no atendimento prestado aos nossos munícipes, conforme retrata a
produção da referida unidade. Entre os procedimentos realizados podemos destacar: 1.634 Ultrassonografias,
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- 938 Consultas de pré-natal, - 6.940 Consultas por profissionais de nível superior na Atenção especializada
exceto médicos, - 19.812 Consultas médicas, entre outros procedimentos realizados.

Equipamentos de odonto adquiridos para a
Policlínica Municipal Bolívar de Abreu

Triagem Auditiva Neonatal Universal
Funcionando como endereço complementar da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu. O serviço de triagem
auditiva neonatal universal (TANU), é referência na realização de exames especializados de BERA e de
emissões otoacústicas (EOA). Além de ofertar os serviços de consulta médica especializada e tratamento
com fonoaudiólogo no Município, principalmente para crianças menores de um ano de idade.
Como ocorreu em praticamente todos os serviços de saúde no município, devido ao estado de pandemia pelo
COVID 19, as atividades foram suspensas no dia 20 de março, retornando suas atividades com as medidas
restritivas no dia 16 de abril de 2020.
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Assim, obedecendo as medidas de precaução e higiene em relação ao Covid-19, foram realizados no ano de
2020: 669 - Testes da Orelhinha, 251 - Atendimentos de Bera, 83 - Terapias, 64 - Atendimentos médico
(Otorrino).
Ressalta-se que não houve atendimentos nos meses de Julho e agosto/2020, devido ao assalto ocorrido no
setor, onde foi furtado o aparelho para Testagem da Orelhinha, que após recuperação se encontrava
danificado.

Laboratório de patologia clínica
O Laboratório municipal, também passou por reformas em sua estrutura física e adequações aos padrões das
Legislações vigentes de Saúde. Reforma estas, necessárias à manutenção do serviço ofertado aos usuários
do SUS de Cachoeiro de Itapemirim no ano de 2020. O Laboratório municipal realiza vários exames para
diagnóstico aos pacientes da rede municipal de saúde, dentre os quais destacamos os de bacterioscopia para
hanseníase/tuberculose, sorologias para dengue e chikungunya e Teste do pezinho em recém-nascidos.
Mesmo com o atendimento reduzido por conta da Pandemia do COVID-19 - no ano de 2020, laboratório
realizou um total de 60.896 exames para os tipos: bioquímica/interface; hematologia/interface; uri analise;
imuno-hematologia;

coagulação;

parasitologia

(mif,

s.oculto);

microbiologia/microscopia;

tuberculose/hanseníase; imunologia/interface; e teste do pezinho.

Recepção do laboratório após reforma
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Unidade de Pronto Atendimento de Urgência “Dr. Antônio Jorge Abib Netto”
Parte da rede de atenção às urgências, a UPA Marbrasa é uma das referências para o atendimento de
urgência em nosso município. Presta atendimento médico e de enfermagem, realizando exames
complementares de laboratório clínico (pacientes em observação na unidade) - raios x e eletrocardiograma
em regime de 24 horas diárias. Organizada em conjunto com a atenção básica e hospitalar pode encaminhar,
se necessário, o paciente para um hospital da rede de saúde onde são ofertados os serviços e procedimentos
de maior complexidade.
Foi instalado na porta de entrada, um setor para acolhimento dos pacientes, abordando, sinais e sintomas,
possibilitando uma melhor gestão do atendimento. Foi realizado também orientações e treinamento para os
profissionais, quanto ao uso adequado dos EPI’s, utilização do fluxograma de síndromes respiratórias, e
quanto às medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus.
Com o aumento da demanda devido ao COVID-19, foram disponibilizados novos equipamentos, como
respiradores, oxímetros, testes rápidos, material para coleta de SWAB, tubo de aspiração, aspirador, novos
leitos, aumento de EPI’s, termômetros e aumento dos números de profissionais de enfermagem,
disponibilizando assistente social por 12 horas no plantão diurno. Foi feito ainda uma reorganização dos
atendimentos, a fim de evita sobrecargas aos profissionais, proporcionar uma melhor fluidez e agilidade ao
atendimento prestado aos pacientes.
A UPA Marbrasa realizou no ano de 2020, um total de 54.105 atendimentos, sendo destes 709 remoções. E
os treinamentos e capacitações elencados abaixo:
• Treinamento e capacitação de RCP (Ressuscitação Cardio Pulmonar) com Dr. Rodrigo Mion com
toda a equipe de enfermagem, realizando aula prática com boneco;
• Treinamento/capacitação com a equipe de higienização, relacionadas as técnicas de limpeza;
• Educação Continuada com as equipes de enfermagem com relação a segurança do paciente, ações
que visem proporcionar ao paciente maior segurança nos serviços prestados na UPA;
• Educação continuada com as equipes de enfermagem com registros de enfermagem;
• Educação continuada para garantir assistência sobre as DST's para a população durante o período
que o CRIAS não estiver em funcionamento, para cumprimento do protocolo municipal visto que a UPA
Marbrasa é referência em atendimento de Violência Sexual do sul do Estado;
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• Capacitação realizada com a equipe de técnicos de enfermagem da unidade, para o preparo de
materiais para esterilização com a técnica responsável do setor;
• Sob orientação do enfermeiro responsável, foi aplicado as instruções de cadastramento de pacientes
com a central de regulação de vagas, visando uma padronização do procedimento e agilidade no
processo de transferência;
• Treinamento da equipe de higienização para boas práticas em limpeza e uso de EPI’s para prevenção
de acidentes com caixa para descarte de material perfurocortante, e cuidado com material de higiene
ambiental.
• Treinamento com o sistema da MV. Para Enfermeiros e Assistente Social.
• Capacitação com a Equipe de Recepção: Assunto Abordado: Atendimento ao Público realizada pela
SAVS no Auditório do PPG.

Novos respiradores
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Centro de Referência em Infectologia “Abel Sant’ Anna”
Referência no tratamento de HIV/AIDS e Hepatites Virais para Região Sul e Litoral Sul. O CRIAS oferta aos
municípios de: Presidente Kennedy, Atílio Vivacqua, Muqui, Apiacá, Mimoso do Sul, Vargem Alta, Castelo,
Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do Sul, Jeronimo Monteiro e Iconha; atendimentos especializado e suporte
Técnico as Vigilâncias Epidemiológicas desses municípios no que concerne aos casos de HIV/AIDS e
Hepatites Virais.
Considerando as normas e orientações do Ministério da Saúde referente ao estado de pandemia do COVID19 teve seus serviços suspensos no período de 17 de março a 30 de abril de 2020.
Em 2020 foram realizados 7.423 Testes rápidos para HIV, SÍFILIS, HEPATITE B e HEPATITE C.

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas
Seguindo o cronograma de reformas e manutenção previsto no PMS 2018/21 da secretaria municipal de
saúde que visa melhoria dos espaços na repartição e aumento da qualidade do atendimento aos pacientes, o
CAPS-ad também passou por um processo de reformas e manutenções no ano de 2020, onde entre outras
benfeitorias foram instalados aparelhos de ar condicionado e nova placa de identificação da unidade.
No entanto, com o surgimento da Pandemia COVID-19, os serviços foram suspensos no período de 20 de
março a 20 de abril de 2020, ofertando todos os atendimentos da unidade de acordo com normas e
orientações do Ministério da Saúde.
O CAPS-ad oferta atendimentos / procedimentos, educação em saúde, atendimento e acompanhamento
psicossocial e atendimentos de enfermagem em geral. A Unidade realiza ainda o acolhimento diurno de
pacientes, atendimentos individuais e em grupo a pacientes em centro de atenção psicossocial, pratica
corporal e praticas expressivas e comunicativas em Centro de Atenção Psicossocial. Dentre outros voltados
aos pacientes em acompanhamento.
Entre as ações “extramuros” realizadas pela unidade podemos destacar o trabalho de conscientização e
prevenção quanto ao uso de substâncias psicoativas - em parceria com coordenação de saúde mental e
CAPS II -; e o de questionar as relações de estigma e exclusão social que culturalmente se estabeleceram
para as pessoas que vivem e convivem com os casos de “transtornos mentais”; Abordagem a população em
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situação de Rua; Treinamento em Serviço: Capacitação para lançamento de produção (RAAS, BPAc-i);
Palestra sobre a pandemia de Corona Virus (COVID-19) – Casa de Passagem; Reunião online do COMSOD;
O CAPS-AD realizou num total: 3.492 atendimentos nas especialidades medicas, de enfermagem,
assistencia social, psicologica e farmacêutica. Importa relatar que os atendimentos referente ao mês de
dezembro não foram contabilizados.

Centro Municipal de Reabilitação Física
Referência para atendimento de fisioterapia no Município, o CEMURF possui uma das melhores estruturas do
estado. Oferece os serviços de reabilitação física e funcional para crianças e adultos, nas especialidades de:
doenças neurológicas, neuropediátricas, cardiovasculares, respiratórias, ortopédicas, trauma ortopédica, no
pré e pós-operatório, em geriatria, em atendimento aos amputados desde a preparação para receber a
prótese até a pós protetização, RPG e hidroterapia. A unidade conta com uma equipe multidisciplinar
composta por Médico ortopedista, Fisioterapeutas e Psicólogos.
Com ginásio amplo e equipado com piscina aquecida, prestam atendimento a pacientes com disfunções uro
ginecológicas, oncológicos clínicos, com alterações oculomotoras centrais, transtornos respiratórios,
distúrbios neuros cinéticos nas disfunções músculos esqueléticos e nas alterações motoras, além de outros
atendimentos em fisioterapias.
O CEMURF, paralizou seu atendimento no período de 19/03 a 22/04 do corrente ano, em razão da pandemia
de Covid-19 que atingiu todo Brasil. Quando teve seu atendimento reduzido para evitar aglomerações.
A partir do dia 22/04, as atividades foram retomadas gradativamente, primeiro para os pacientes que não
pertenciam ao grupo de risco, posteriormente no dia 12/08/2020, foram retomados também o atendimento
aos demais pacientes - inclusive os que fazem parte do grupo de risco. Atualmente não há fila de espera para
os atendimentos de pacientes pós e pré operatórios, zerados no período em que os atendimento aos
pacientes do grupo de risco estavam suspensos.
A unidade conta com uma equipe multidisciplinar composta por Médico ortopedista, Fisioterapeutas e
Psicólogo. Foi realizado um total de 22.501 atendimentos, em serviços de fisioterapia, ortopedia, psicológicos
e em asilos.
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CEREST - Inspeção em empresas

Centro de Saúde “Paes Barreto”
O Centro de Saúde “Paes Barreto” faz parte da Rede de Atenção às Urgências do município de Cachoeiro de
Itapemirim ES. Atende a população do Distrito de Itaoca, Conduru, Coutinho, São Vicente e Pacotuba, o
serviço de Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paes Barreto” atualmente funciona em tempo integral 24 horas. Conta os profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, motorista e médico 24hs/dia; possui
ainda leitos para fins de observações.
A unidade passou recentemente por uma reforma onde foram feitos vários reparos para melhorias do
ambiente e para melhor atender os pacientes. Foram feitas aquisições de materiais como: Oxigênio, balança
digital infantil, nebulizador, mesa mayo, leito extra, desfibrilador, monitores cardíacos, TV, eletrocardiograma
da telemedicina, condicionadores de ar para o setor de acolhimento, consultório médico, sala de curativo e
sala de emergência/eletro.
Foram realizadas também outras intervenções (melhorias) na referida unidade de saúde, como segue:
- Manutenção dos aparelhos de ar condicionado, na área externa da unidade;
- Manutenção das instalações elétricas na unidade (área de serviço, banheiro dos motoristas e sala de
emergência)
- Aumento de um leito para a enfermaria;
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- Montagem da cozinha com instalação da pia;
- Montagem da divisória para separa o almoxarifado/cozinha;
- Montagem da sala de emergência e testagem dos 02 monitores e do desfibrilador;
- Aquisição de uma Maca nova para a sala de emergência;
- Um computador para a unidade;
- Instalação da TV na recepção;
- Aquisição de nova ambulância, semi-UTI;
- Aquisição de novos fluxômetro e manômetros.
A referida Unidade de saúde realizou um total de 23.032 atendimentos no ano de 2020.

Sala de observação

Policlínica “Paulo Pereira Gomes”
A Policlínica municipal Paulo Pereira Gomes, foi reclassificada, deixou de ser um Centro de saúde e passou a
constar como Policlínica. Devido momento de pandemia mundial, está como referência para atendimento dos
casos suspeitos de COVID-19 em Cachoeiro de Itapemirim. Onde está sendo realizados testes rápidos para
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COVID-19 e exames do tipo SWAB, além dos casos específicos da pandemia. Além de ofertar vacina, Centro
de especialidades odontológicas e Laboratório de prótese dentária.
Para a realização dos serviços de pronto atendimento, o PPG disponibiliza 32 leitos, podendo atender
(atualmente) até 300 pacientes a cada 24 horas, tem realizado de 150 a 200 atendimentos por dia, em média.
O equipamento público conta, com estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia e laboratório de
exames. Foram adquiridos Respiradores Pulmonares, EPIs como Capotes descartáveis e reutilizáveis,
Máscaras N95, máscaras comuns, toucas, prope, entre outros.
Houve no período um elevado aumento no consumo de OXIGÊNIO, o que obrigou a Unidade a aquidirir um
novo lote a título de “compra EMERGENCIAL”. Demanda está que permaneceu elevada até o fim do terceiro
quadrimestre - em comparação com os quadrimestre anteriores -, uma variação que pode estar relacionada
ao indício de uma segunda onda da pandemia COVID-19, levando ao sistema de saúde uma sobrecarga
maior de internações, adoecimento e consequente óbitos.

Funcionários com uso adequado do EPI.

Vigilância Epidemiológica
A Vigilância epidemiológica é protagonista neste momento tão difícil, juntamente aos profissionais que
trabalham na “ponta” em atendimento direto aos pacientes afetados pelo COVID 19, pois é justamente a
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Vigilância Epidemiológica a responsável por monitorar os pacientes e acompanhar o desenvolvimento das
ações e os resultados obtidos no combate a pandemia.
O Município realiza a alimentação do ESUS-VS (Sistema de Informação de Notificação), sendo as principais
doenças de notificação compulsória: dengue, sífilis adquirida, atendimento anti rábico, tuberculose,
chikungunya entre outros. O setor esteve envolvido com uma grande demanda de atendimentos gerada pelo
COVID-19, em tarefas de notificações em grande escala, exames de teste rápido e SWAB’s - que são
encaminhados ao LACEN e monitorados pelo sistema GAL.
A partir da Portaria 501/2020 foi criado e instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro
de Itapemirim (SEMUS), o Sistema de Comando de Operações (SCO) e o Centro de Operações de Emergência
de Saúde (COES), com as seguintes competências:
I - Analisar os padrões de ocorrência, distribuição e confirmação dos casos suspeitos de COVID-19, ocorridos
no município de Vitória-ES;
II - Aprovar os fluxos e protocolos de vigilância, assistência e laboratório para o enfrentamento da epidemia no
âmbito do municipal, buscando o alinhamento dos mesmos com as diretrizes definidas em âmbito nacional e
estadual, a cada nova definição e organização dos fluxos;
III - Organizar ações que visem a capacitação dos servidores da SEMUS e das unidades privadas conveniadas
ou não, de forma a ampliar o potencial de resposta para a epidemia;
IV - Subsidiar os gestores da SEMUS com informações técnicas relacionadas ao assunto visando a adoção de
medidas oportunas e tomada de decisões.
O COES será composto pelos seguintes cargos:
I – Subsecretário de Assistência e Vigilância em Saúde; II – Subsecretário de Atenção Primária; III –
Consultores Internos da SEMUS; IV – Gerência Adjunta do Fundo Municipal de Saúde; V – Gerência de
Políticas de Saúde; VI – Gerência de Unidades de Saúde; VII – Coordenação de Imunização; VIII – Gerência de
Vigilância Epidemiológica; IX – Gerência Adjunta de Assistência e; X – Subsecretário de Jornalismo.
No ano de 2020 foram realizados um total 9.416 exames de Testes rápidos e 23.641 exames de RT-PCR
(SWAB) para detecção da SARS-COVID-2.
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Vigilância Sanitária
O Município, publicou no dia 19 do mês de março o Decreto Municipal nº 29.337/2020, qu e estabeleceu o
estado de emergência em saúde pública municipal, com desdobramento dos Decretos nº 29.363 datado de
20/03/2020, nº 29.367 de 23/03/2020, nº 29.379 de 03/04/2020 e nº 29.480 de 24/05/2020. Especialmente o
Decreto Municipal nº 29.480/2020, que melhor disciplina as atividades comerciais e da administração pública
municipal, além de abordar a suspensão de funcionamento e os critérios técnicos e sanitários para o
funcionamento de atividades econômicas, em razão do estado de emergência em saúde pública.
Nos meses subsequentes de maio a agosto de 2020, a SEMUS/SAVS/GVS – GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, desempenhou ações fiscalizatórias ininterrupta dia e noite, até mesmo nos fins de semana para
evitar o descumprimento das normas - preestabelecidas pela legislação pertinente - pela população, de modo
a minimizar a transmissão do COVID-19.
Estabeleceu-se ainda Barreira Sanitária na Estação rodoviária Gil Moreira com a finalidade de orientar aos
transeuntes motorista e passageiros quanto ao risco de contrair o vírus da COVID 19, informar quanto o uso
obrigatório da máscara no município de Cachoeiro e a importância do uso do álcool em gel para a assepsia
das mãos ou lavar com água e sabão, manter o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Aferimento da
temperatura.
Entre várias ações da vigilância sanitária ainda podemos citar, inspeção sanitária em hospitais e clínicas
médicas, odontológicas e veterinárias; licenciamentos de estabelecimentos sujeitos a fiscalização sanitária;
apuração de denúncias sobre irregularidades sanitárias; inspeção em serviços de alimentação; diligências a
estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, bem como treinamento de manipuladores de
açougues, restaurantes e padarias, por ocasião da classificação dos estabelecimentos por estrelas;
reunião/treinamento de farmacêuticos sobre SNGPC, legislação de medicamentos sujeitos a controle especial
e escalas de drogarias.
Enfim, com o trabalho incansável desempenhado por meio de ações preventivas, o Município de Cachoeiro
de Itapemirim conseguiu se manter na maior parte do tempo, em risco moderado para transmissão do
COVID-19. Ainda assim, as atividades educativas permaneceram suspensas, tendo em vista as medidas
legais impondo o distanciamento e proibição de reuniões que pudessem causar aglomeração. Tais fatos
foram determinantes para a gerência de vigilância sanitária não atingir 100% do pactuado no SISPACTO para
as atividades educativas previstas.
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Vigilância Ambiental
Em decorrência da enchente sofrida pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, alagando toda a região
central e locais às margens do Rio Itapemirim, iniciou-se o trabalho realizado pelos Agentes de Combate à
Endemias e a Equipe de Pragas Urbanas. Considerando que o tratamento da água em sistemas e soluções
impedem que muitos patógenos sejam transmitidos, inclusive alguns tipos de vírus, fez-se necessário o
monitoramento do tratamento destas, bem como a verificação da cloração/desinfecção das formas de
abastecimento, distribuição de hipoclorito de sódio a 2,5% e orientações sobre utilização adequada para
correta desinfecção.
A vigilância ambiental é responsável também pelo recolhimento de animais de pequeno e grande porte em
vias públicas, recolhimento de animais portadores de zoonoses, e vacinação de animais, entre outras
atividades descritas abaixo:
Atividade da Vigilância Ambiental no ano de 2020
Atendimento/Tipo
Dedetizações realizadas
Atendimentos das solicitações via ouvidoria

Quantidade
101
561 (100%)

Atendimentos de ocorrências de animais de pequeno porte

114

Animais de pequeno porte doados a munícipes

66

Animais de pequeno porte recolhidos para UVZ

116

Raspagens em gatos com esporotricose

22

Animais Imunizados (campanha de vacinação Antirrábica de 2020)
Controle de roedores constante
Operações de Bloqueio Espacial – Notificações 1.256 L de Inseticidas

28.106 (22.691 caninos – 5.415 felinos)
Ciclos de 10 em 10 dias
146 Operações

Eliminação de Vespídeos

38

Visita peridomiciliar - ACE

4.700 imóveis semanais

Visita domiciliar - ACE

3.500 imóveis semanais

Media de visita / dia - ACE

24,91 imóveis

Foi realizado ainda o processo de desinfecção nas áreas externas de todas as UBS com uso de Hipoclorito
de Sódio, na prevenção da transmissão do coronavírus. Destaca-se que o coronavírus, que causa o COVID19, é um tipo de vírus particularmente suscetível à desinfecção.
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Centro Regional de Saúde do Trabalhador
Como ocorrido com outros setores de serviços em saúde, o CEREST também teve seus atendimentos
suspensos do dia 20 de março a 23 de abril de 2020, devido a Pandemia da COVID-19.
No mês de Maio foi feita abordagem dos profissionais da equipe de enfermagem das ESF’s
do Abelardo Machado, Aeroporto, Agostinho Simonato, Amaral, BNH de baixo, BNH de cima e Burarama,
com intuito de divulgar a prestação de serviço do CEREST-CI e orientação para encaminhamento dos
usuários que forem identificados com algum tipo de doença relacionada ao trabalho para o CEREST-CI,
preenchimento de fichas de notificação, planejamento de capacitações voltadas a Saúde do Trabalhador,
bem como disponibilidade para suporte técnico necessário.
Em Junho o CEREST-CI averiguou denúncias em empresas com relação ao negligência no uso de EPI's
pelos trabalhadores relacionados ao COVID-19 e prestou orientações sobre importância da utilização desses
equipamentos para prevenção da contaminação no ambiente de trabalho.
Também foi feito orientação para os servidores da Santa Casa de Misericórdia sobre preenchimento de fichas
de notificação.
Em Julho, foram realizadas contratações de profissionais (médico do trabalho), remanejado Fisioterapeuta
para atendimentos, aquisição de pequenos materiais para atendimento da fisioterapeuta, reformulação do
setor com adequação do almoxarifado; Atendimentos em conjunto com CEMURF de pacientes oriundos de lá.
No mês de Agosto foi feita abordagem dos profissionais da equipe de enfermagem do ESF Abelardo
Machado e do PPG, com intuito de divulgar a prestação de serviço do CEREST-CI e orientação para
encaminhamento dos usuários que forem identificados com algum tipo de doença relacionada ao trabalho,
preenchimento de fichas de notificação, planejamento de ações e capacitações voltadas a Saúde do
Trabalhador, bem como disponibilidade para o suporte técnico necessário.
No terceiro quadrimestre de 2020, foram realizadas visitas as empresas situadas em Cachoeiro de
Itapemirim, com intuito de desenvolver ações de prevenção, promoção e proteção a saúde do trabalhador. A
atuação englobou ações multidisciplinares, compreendendo as características variadas e peculiares, com
aferição de pressão arterial, medição de glicose, requerimento de dados, inspeção de EPI's, inspeção de
condições compatíveis com a saúde humana, bem como ações de educação em saúde com os
colaboradores.
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O CEREST realizou ainda, a inspeção de empresa situada em município vizinho com intuito de averiguar
possíveis irregularidades de acordo com solicitação do MPT. Atuando de forma investigativa e fiscalizadora,
examinando o local e repassando as informações para o órgão competente.
Além das atividades externas, foi mantido também os atendimentos internos com os profissionais de
fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, psicologia, médico do trabalho, conforme planilha de produção
abaixo:
Atendimento em Serviços de Saúde no CEREST no ano de 2020
010103 Visita domiciliar

26

010104 Alimentação e nutrição

11

010202 Vigilância em Saúde do Trabalhador

139

021107 Diagnóstico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia

18

021401 Teste realizado fora da estrutura de laboratório

315

030101 Consultas médicas/outros profissionais de nível superior

521

030110 Atendimentos de enfermagem (em geral)

1.136

030205 Assistência fisioterapêutica nas disfunções músculos esqueléticos (todas as origens)
Total

68
2.234

Fonte: TabWin

Atenção Primária
A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção,
prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância
em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com
equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem
responsabilidade sanitária.
Considerando a importância do monitoramento dos Indicadores de saúde, e tendo estes como fundamento
das ações desenvolvidas através das Políticas Públicas de Saúde, segue abaixo, as ações referentes a cada
Programa Nacional de Saúde no ano de 2020.
Neste ano de Pandemia do COVID-19, a Atenção Primária em Saúde desenvolveu ações voltadas a
prevenção e controle do Coronavírus no município. Atuando com as 32 Unidades de Saúde vem realizando a
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busca ativa e testagem dos pacientes contactantes dos casos com o objetivo de rastrear o comportamento
viral e bloquear a transmissão intradomiciliar.
Com o intuito de garantir acessibilidade a todos, consoante as medidas sanitárias e administrativas para
prevenção, controle e contenção dos riscos, vale ressaltar que as equipes de estratégia da saúde, como
médico, enfermeiros, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde vão com frequência nas
entidades e comunidades necessitadas.
A importância do SUS no enfrentamento da pandemia tem sido demonstrada de forma inquestionável. O
reconhecimento, agora quase unânime, da necessidade de mais recursos para que o sistema faça frente a
crise torna este momento especialmente oportuno para reforçar e financiar adequadamente o SUS.
Além disso, esta gravíssima emergência sanitária coloca em destaque a posição da APS na garantia e
acesso a cuidados de saúde e ações referentes aos determinantes de saúde frente a um desafio emergente.
A priorização da APS, com a expansão da Estratégia Saúde da Família e o fortalecimento de todos os seus
atributos, com ênfase na competência cultural, orientação familiar e comunitária, medidas essenciais para
conter a propagação em meio a população de ameaças graves, como a COVID-19, por exemplo.
Elencamos ainda outras ações de serviços em saúdes realizadas por esta Subsecretaria de Atenção Primária
neste ano de 2020:
– Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde: Pacotuba e Otto Marins;
– Cobertura da Estratégia de Saúde da Família: 89,91%;
– Realização de Inquérito Sorológico Municipal Escolar, aplicação de teste rápido específico de COVID19 como método de busca ativa ampliada para os profissionais da Educação de todas as Escolas
Municipais, quando foram realizados 2.400 teste rápido.
– Realização de treinamento de coleta do exame RT-PCR / SWAB para todos os enfermeiros
vinculados a Estratégia Saúde da Família.
– Implantação da coleta de SWAB em todas as Unidades Básicas de Saúde através de cronograma de
coleta e distribuição.
– Realização de busca ativa de todos os contatos intradomiciliares de pacientes positivos conforme
recomendação de portaria Estadual, onde foram realizados 700 testes do tipo SWAB.
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– Durante a pandemia do novo coronavírus, os atendimentos nas Unidades de Saúde foram por
demanda livre, conforme descrição abaixo
– Implementação do prontuário eletrônico nas Unidades de Saúde de Córrego dos Monos.
– Aparelhamento e reaparelhamento das Unidades de Saúde e Saúde Bucal: oxímetro de pulso,
seladora, suporte para soro, esfigmomanômetro, maca, micro-ondas, ar-condicionado, balança
pediátrica digital, bebedouro, termômetro digital, cadeira de rodas adulto e obeso, geladeira,
estetoscópio, kit ginecológico, cafeteira, maca ginecológica, mobiliário em geral.
As Unidades básicas de Saúde, realizaram ainda outros procedimentos por demanda livre, conforme segue:
- Atendimento Individual por todos os profissionais de saúde: 196.531;
- Atendimento Odontológico: 17.353;
- Cadastro Individual: 179.632;
- Visitas domiciliares e territoriais: 254.117;
- Aferição de P.A.: 71.944;
- Aferição de temperatura: 9.274;
- Curativo simples: 12.818;
- Glicemia: 25.206;
- Medição de altura: 50.910;
- Medição de peso: 59.718.

Saúde Mental
A Coordenação de Saúde Mental se caracteriza por realizar matriciamento as 32 (trinta e duas) Unidades de
saúde no território do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.
No ano de 2020 foi realizado diversas ações de matriciamento, entre elas contabilizam-se:

•

763 matriciamentos foram realizados junto a equipe de ESFs, desses destacamos, os
monitoramentos a pacientes com transtornos psiquiátricos no território. Os pacientes e os
familiares dos mesmos, foram acompanhados através de ligações, algumas visitas em caráter de
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urgências e quando necessário foi solicitado leitos de saúde mental junto a SESA. Em
articulação com a Rede de Atenção Psicossocial de Saúde Mental, as equipes de ESFs,
articuladas a equipe do CAPS II .
•

Referente ao matriciamento realizado junto ao CAPSad, a equipe da Coordenação de Saúde
Mental realizou 77 abordagens para o transporte de pacientes para clínicas de reabilitação.

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 fizeramse necessários, assim totalizando 923 contatos.
Referente aos encaminhamentos para consultas psiquiátricas e psicológicas, foram contabilizadas 453 e 54
respectivamente. Foram realizados 44 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
emergênciais, 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 nesse ano, 311 atendimentos a familiares e pacientes e 1317 contatos telefônicos.
Durante todo o não de 2020, foram realizadas 72 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 71 reuniões, 16 capacitações, 03 (três) eventos, 45

Elaboração de

Relatórios, 76 agendamentos de transporte, 01 audiência, 512 contatos internos e 15 ações.

Imunização
Vacinação contra Hepatite A para as localidades do município de Cachoeiro de Itapemirim, afetados pela
enchente, ocorrida nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2020, nas localidades de Pacotuba, Coutinho, São Vicente,
Independência, Monte Verde e população da sede do município, atingidas pela enchente; - Vacinação intra
hospitalar de BCG e Hepatite B nas maternidades do município; - Antecipação da Campanha Nacional de
Vacinação contra Influenza 2020: 22 de Março de 2020, domingo, direcionada aos idosos nas Instituições de
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Longa Permanência de Cachoeiro de Itapemirim: Lar Nina Aroeira, Asilo Adelson Rebelo, Lar João XXIII, Vila
Aconchego.
Realizou-se também a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2020, em duas etapas: - Durante a
primeira etapa de vacinação, várias estratégias foram montadas pela SEMUS e Coordenação de imunização,
a fim de diminuir a aglomeração do público-alvo da campanha na prevenção da transmissão da COVID-19,
tais como drive thru, ou seja, vacinação de Influenza no veículo no pavilhão da Ilha da Luz, Parque de
Exposições Carlos Caiado Barbosa, no Bairro Aeroporto, e outras vacinações em pontos estratégicos do
município.
A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2020, foi direcionada aos Portadores
de doenças crônicas, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, policiais e forças de
salvamento, população desprovida de liberdade e funcionários do sistema prisional. Onde Alcançou-se o
número de 24.000 idosos vacinados, e 5.600 dos trabalhadores da saúde.
Dando continuidade aos trabalhos de imunização iniciado no primeiro quadrimestre, o setor realizou as
seguintes ações:
1- Continuação da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2020
2- Vacinação de Pneumocócica 23 aos profissionais de saúde.
3- Vacinação de Pneumocócica 23
4- Vacinação intra-hospitalar dos Recém Nascidos com a vacina de Hepatite B e Imunoglobulina Humana anti
Hepatite B.
5- Capacitação em Normas e Procedimentos em sala de vacina
6- Campanha Nacional contra Sarampo 2020.
E, no terceiro quadrimestre:
A coordenadoria de imunização da SEMUS realizou, diversas ações referentes ao programa municipal de
imunizações junto às UBS das quais se destacam:
- Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo: população de 20 a 49 anos; - Campanha
Nacional contra Poliomielite dia D: 17/10/2020; - Vacinação extramuro em empresas do setor de
mármore e granito do município, em parcerias com outros setores da SEMUS (CEREST/ CRIAS); -

25 - 39

Vacinação no sistema prisional de Cachoeiro de Itapemirim: Presídio Feminino e Masculino, CDP,
IASES; - Vacinação intra hospitalar de Hepatite B; - Vacinação de rotina nas 25 unidades básicas de
saúde que possuem salas de vacina e em 7 unidades básicas de saúde que não possuem salas de
vacinas; - Supervisão e monitoramento nas salas de vacinas do município; - Reabertura da sala de
vacina da Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”; - Vacinação domiciliar de crianças com critério do
CRIE. (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais); - Vacinação de crianças em internação
prolongada na UTI HIFA e vacinação supervisionada no HIFA; - Reabertura da sala de vacina da
Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”; - Vacinação domiciliar de crianças com critério do CRIE.
(Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais); - Vacinação de crianças em internação
prolongada na UTI HIFA e vacinação supervisionada no HIFA.
Foram realizados ainda a aquisição de 12 câmaras de conservação de vacinas para acondicionamento dos
imunobiológicos de rotina, imunobiológicos especiais e de campanha, de acordo com a RDC 197/2017, da
ANVISA, para as seguintes unidades: Paraíso, Aquidabã, União, Burarama, BNH de Baixo, Aeroporto, Vilage,
Zumbi, Amaral, Itaoca, IBC e Soturno. E, aquisição de veículo para atender o Programa Municipal de
Imunizações na realização das atividades de imunização.

Combate a tuberculose e hanseníase
O Setor de Combate a tuberculose e hanseníase da SEMUS realizou em 2020, diversas ações, conforme
descrição abaixo:
- Foram Iniciados 110 tratamentos para Tuberculose, tendo sido registrada alta por cura ao tratamento da
Tuberculose em 76 pacientes;
- Monitoramento e atendimento de 169 pacientes em tratamento de Tuberculose;
- Realizado 385 testes intradérmico – Prova Tuberculínica (PPD) + leitura.
- Monitoramento e atendimento de 261 pacientes em tratamento da ILTB (infecção latente por Tuberculose).
- Realizado 69 testes Rápido para HIV.
- Solicitado 361 exames de Escarro (BAAR) para Sintomático respiratório e 156 exames de cultura;
- Iniciado 4 tratamentos para Hanseníase, com alta por cura ao tratamento em 6 pacientes e mais
acompanhamento com consulta médica e de Enfermagem de 17 pacientes em tratamento, tendo sido
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desenvolvido também ações de Educação em Saúde para o Controle e combate de Hanseníase e
Tuberculose promovida pelas UBS.
- Realizado 14 Avaliações Simplificadas ao Exame neuro dermatológico ao atendimento de Prevenção de
Incapacidades (PI).
- Acompanhamento de 7 pacientes com antibióticos EV 3 vezes na semana.
- Realizado 60 viagens para acompanhamento de Pacientes na HUCAM, Vitória.
- 7 Pacientes em acompanhamento de Tuberculose Multirresistente e 3 com Hepatotoxicidade.

Saúde da mulher e da criança
No ano de 2020, foram realizadas diversas ações referentes aos serviços de Saúde da mulher e da criança,
conforme tópicos a seguir:
- Visita das gestantes a maternidade do HIFA;
- Mutirão para coleta de preventivos na UBS Zumbi e Dia D de Vacinação contra Sarampo;
- Parceria do CRAS e acadêmicos da São Camilo, referente ao Dia internacional da Mulher - na UBS do
Aeroporto;
- Realização de Visita domiciliar com equipe do ESF na UBS São Luis Gonzaga;
- Ação sobre sexo seguro e gravidez na adolescência com distribuição e orientações sobre o uso correto do
preservativo feminino, na UBS BNH de baixo;
- Na UBS Nossa Senhora Aparecida – Palestra para gestantes sobre Gravidez, sinais de parto;
- A importância do parto normal e os cuidados no puerpério; A importância da amamentação e do leite
materno para RN, e posicionamento adequado para o bebê e Educação e orientação sobre coronavírus;
- Treinamento das coordenações com a equipe de enfermagem das UBS da I região e Confraternização
referente ao Dia Internacional da Mulher com presença das funcionárias na SEMUS;
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- Na UBS Gironda - Roda de conversa com gestantes sobre aleitamento materno, puerpério e vacinação;
Palestra prevenção do Câncer do colo uterino, importância da saúde sexual da mulher e Panfletagem nas
ruas sobre o tema “Tuberculose tem cura”;
- Na UBS Abelardo Machado - Orientação sobre DST´s, e uso do preservativo feminino e Dia Internacional da
Mulher - Palestra Câncer de mama, colo uterino, dinâmicas e café da manha;
- Saúde do adolescente – Palestra tema: Prevenção da gravidez na adolescência na UBS Coramara;
- Educação em saúde na Escola “Fraternidade e Luz”, com parceria da UBS Nossa Senhora Aparecida,
tema: Prevenção da Gravidez e DST´S na Adolescência e Palestra sobre Câncer de mama, colo uterino,
importância da mulher na sociedade, na UBS Paraíso;
- Dia Internacional da Mulher e Março Lilás - Palestras sobre prevenção do colo uterino com as enfermeiras, e
sobre a prevenção bucal e câncer de boca com as odontologas, reflexão sobre o papel e a importância da
mulher na sociedade, com a participação do pastor Vanderson, finalizando com café da manha e Grupo de
gestantes na UBS Novo Parque;
- Vacinação contra Hepatite A na UBS Pacotuba;
- Ação referente ao dia Internacional da Mulher na UBS Aeroporto;
- Ação referente a programação mensal de saúde, com as seguintes atividades: Palestra com psicóloga,
Avaliação odontológica, realização de testes rápido, Aferição de pressão e glicemia capilar, Atualização do
cartão de vacina, solicitação de exames, designer de sobrancelha e depilação (Buço e axila), dia Internacional
da Mulher e Março Lilás - Palestras de prevenção, avaliação odontológica, solicitação de exames, teste
rápido, atualização e impressão de cartão do SUS, plastificação de documentos, aferição de pressão e
glicemia na UBS Amaral;
- Palestra sobre cuidados com a saúde da mulher, consultas, aferição de pressão, glicemia, marcação de
exames, preventivos e mamografias, brindes e café da manhã – UBS Agostinho Simonato;
- Ação referente ao março Lilas – UBS Parque Laranjeiras;
- Palestra saúde bucal e qualidade de vida, avaliação e atualização do cartão do SUS, sala de espera na
comunidade de jacu - Conversa sobre a importância exame citopatológico para prevenção de CA de colo
uterino, agendamentos de preventivo, orientação sobre a saúde bucal com a dentista Marilene e atendimento
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com médico da unidade Dr. Lucas, orientação para prevenção da disseminação do coronavírus e técnica
correta de higiene das mãos – UBS Burarama;
- Ação Dia internacional da mulher - Prevenção de CA de colo uterino, café da manha, sorteios de brindes,
coleta de preventivos, busca ativa nas áreas descobertas para agendamento de preventivo, sala de espera
com tema: Gravidez na adolescência e autocuidado – UBS Jardim Itapemirim;
- Dia da mulher e Março lilas, palestra sobre Feminicídio com psicólogo Ivan, teste rápido e aferição de
pressão e glicemia, e treinamento com equipe sobre COVID-19 – UBS Itaoca;
- Prevenção do colo de útero, Sala de espera - Tema Tuberculose, Palestra na escola sobre saúde e nutrição,
pesagem bolsa família e orientações sobre o Coronavírus / Residencial Otílio Ronceti – UBS Gílson Carone;
- Palestra com equipe NASF sobre Violência Doméstica, sala de espera com equipe do NASF - Orientação
sobre alimentação saudável e hábitos para prevenção do coronavírus – UBS Vila Rica;
- Presença da equipe do CRIAS, Palestra com Dr. Diego e equipe de enfermagem – UBS São Luis Gonzaga.

Programa Nacional de Saúde da Mulher, da criança e do Adolescente: - Webinar - Tema Sífilis
adquirida; - Web palestra - Sífilis na gestação; - Live Teste do pezinho e as endocrinopatias diagnosticadas; Web palestra Reposta rápida a COVID-19; - Web Reunião da RAMI SUL; - Live Teste do pezinho e as
endocrinopatias diagnosticadas; - Webinar IST - Infecções; - Web Reunião Conselho Municipal dos Diretos
da Mulher; - Live (HECI) Agosto Dourado: Aleitamento Materno; - Web Reunião Comitê Estadual de Sífilis; Web Reunião Conselho Municipal da Criança e do adolescente; - Reunião Comitê Municipal de Sífilis EMEB “Zilma Coelho Pinto”; - Reunião das Coordenações e Políticas de Saúde - EMEB ”Zilma Coelho Pinto”;
- WEB - Palestra Amamentação em tempos de pandemia : Verdades e mitos; - WEB - Palestra - COVID 19 :
O impacto do uso excessivo de telas e mídias na Saúde de crianças e adolescentes durante a Pandemia.

Ações realizadas nas UBS: - Pesagem bolsa família (seguindo recomendações); - Consultas Pré-natal; Orientações as gestantes sobre aleitamento materno; - Consultas puericultura e puerpério; - Visitas de
puericultura e puerpério (seguindo recomendações); -Testes rápidos; - Monitoramento das gestantes com
sintomas de síndromes gripais e diagnosticadas com COVID -19; - Orientação para prevenção da
disseminação do COVID-19 e técnica correta de higienização; - Coleta de preventivo, seguindo as
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orientações de fluxo de pessoas nas unidades, mediante COVID-19; - Escuta e Notificação para os casos de
violência contra mulher.
Realizou-se Capacitações de atualização de fluxos e rotinas (orientações referentes aos cuidados e
prevenção contra contaminação do COVID -19) através das Coordenações de Saúde do Idoso, Saúde mental
e Saúde da Mulher nas UBS de Soturno, Gironda, Village da Luz, Abelardo Machado, Nossa Senhora
Aparecida, Nossa Senhora da Penha, Parque Laranjeiras, BNH de Cima, BNH de Baixo, Aeroporto,
Agostinho Simonato e Gilson Carone; - Reunião Comitê Municipal de Sífilis – EMEB “Zilma Coelho Pinto”; Treinamento sobre Colposcopia no CMS, voltado aos enfermeiros de Estratégia Saúde da Família do
município.
Realizou-se ainda a Coleta do exame RT-PCR/SWAB em gestantes na Atenção Primária, conforme
recomendação de Nota Técnica Estadual.

Saúde do idoso e Hiperdia
Foram realizadas diversas ações no ano de 2020, entre as quais podemos destacar:
- Atendimento pelas ESF referente dos Lares João XXIII, Adelson Rebello, Nina Arueira e Vila Aconchego.
Onde foi realizado palestras referentes aos cuidados para com os idosos na Instituição em especial neste
momento de pandemia do COVID 19, atendimento médico, trocas de receitas, orientações e fornecimento de
materiais para curativo. Informamos que esse atendimento é realizado mensalmente, e quando solicitado pelo
lar.
- Ações de Educação em Saúde com o tema do mês: dia 26 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão. Foram intensificados informações e cuidados quanto ao grupo de risco que são os hipertensos,
diabéticos e portadores de outras comorbidades, principalmente neste momento de pandemia do COVID-19.
Foi elaborado um vídeo informativo orientando a respeito do tema pelo médico da ESF da UBS do Gonzaga
Dr. Diego, o vídeo foi divulgado pela comunicação e para as ESF.
- Seguindo as atividades referente ao mês de agosto: 05 - dia nacional da saúde, 08 - dia de combate ao
colesterol e 29 - dia de combate ao fumo. Realizado acolhimento nas UBS: Aferição de Pressão Arterial,
Teste de Glicemia, orientações sobre Tabagismo, Medidas Antropométricas, Teste Rápido para COVID 19;
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- Atendimento e monitoramento pela equipe da SAP nos Lares João XXIII, Adelson Rebello, Nina Arueira e
Vila Aconchego, realizando capacitação e atualizando informações recebidas da Secretaria do Estado (Notas
Técnicas e Protocolos), do Ministério da Saúde;
- Atendimento a 150 pessoas em ações de saúde integral na localidade de Timbó, sendo ofertado
atendimento médico e de enfermagem, teste rápido pelo Crias, teste de glicemia, aferição de P.A. e
orientações psicológicas pelo setor de saúde mental;
- Atendimento a 30 pessoas em ações realizadas na comunidade de são vicente pela equipe de Estratégia de
Saúde da Família, onde foram ofertados testes de glicemia, testes rápido, aferição de pressão arterial e
orientações.
Durante o mês de novembro foram realizadas as atividades alusivas ao Dia mundial do diabetes, Dia mundial
de combate ao câncer de próstata, Novembro Azul com mobilização de prevenção à saúde do homem nas
UBS. Foi realizado ainda as atividades de acolhimento junto as UBS, onde foram ofertados os serviços de
aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações sobre tabagismo, medidas antropométricas, teste
rápido para COVID -19 e solicitação de exames de PSA.
Monitoramento das ILPIs
Acompanhamento da elaboração do pop/procedimento operacional padrão, realizado conforme reuniões de
discussão de enfermagem entre atenção primária de SEMUS e ILPI - Instituições de Longa Permanência para
Idosos no Asilo João XXIII, realizadas nas datas de 01/09, 15/09 e 13/10/2020. Onde a SEMUS através da
SAP/GPS/Coordenação de Saúde do Idoso validou no dia 30/10/2020 o instrumento norteador da
sistematização dos processos de assistência de enfermagem no contexto da referida ILPI.
Desta forma os atendimentos nas ILPIs tem sido realizado sistematicamente pelas ESF referência dos lares e
pela APS através da coordenação de saúde do idoso em especial neste período de pandemia do COVID - 19:
- 08/09 - realizado atendimento pela ESF aos idosos e funcionários do Lar Nina Arueira, onde cada
idoso foi examinado, realizado teste de SWAB nos 22 residentes e teste rápido nos 08 funcionários; 09/09 - realizado atendimento pela ESF aos idosos e funcionários do Lar Adelson Rebello, onde cada
idoso foi examinado, realizado teste de SWAB nos 38 residentes e teste rápido nos 30 funcionários; 10/09 - realizado atendimento pela APS e ESF aos idosos e funcionários do Lar Vila Aconchego, onde
cada idoso foi examinado, realizado teste de SWAB 28 residentes e teste rápido nos 26 funcionários; 29/09 - reunião com a responsável técnica do Lar Vila Aconchego para informar o resultado positivo
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de SWAB de uma idosa, feito orientações de como proceder neste caso, reiterando as orientações
contidas nos protocolos e notas técnicas do estado.
Nos meses de novembro e dezembro foi realizado monitoramento pela ESF do Aquidaban, e atendimento
médico e de enfermagem aos idosos no isolamento do Lar João XXIII. Atendimento e monitoramento pela
equipe da APS e do Nossa Senhora da Penha no Lar Nina Arueira, onde os idosos que cumprem medidas de
isolamento no lar por terem apresentado sintomas gripais e testado positivo após serem submetidos ao
SWAB foram examinados pelo médico e enfermeiros.
Suplementação de Vitamina A na puericultura pelas enfermeiras responsáveis pelas respectivas unidades de
saúde, num total de 3.774 doses administradas em crianças de 6 meses a 5 anos de idade.

Saúde Bucal
Ações de Prevenção com Palestras e Atividades Educativas nas Escolas, com instruções de Escovação e
Higiene Bucal, direcionadas para prevenção de Cárie Dentária. Ampliação e Reformas nas Unidades: São
Vicente, Independência, Pacotuba, e Centro Municipal de Saúde; Itaoca.
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Cirurgiões Dentistas e Auxiliares de Saúde Bucal,
Protético e Auxiliares de Prótese Dentária; sendo esses: Óculos de Proteção, Protetor Facial e Máscaras N95
e cirúrgicas, Álcool 70%, Luvas, Gorros (Toucas), Jalecos descartáveis e suas devidas orientações de uso e
conservação.
A partir de 19/03/2020 foram feitas adaptações para Atendimento diante da Pandemia pelo COVID 19, com
atendimentos apenas de Urgências e Emergências Odontológicas, sendo suspensos os tratamentos eletivos.
Foram criadas 3 Equipes de Saúde Bucal em Estratégia e Saúde da Família, nas unidades de saúde de: Abelardo Machado; - Pacotuba; e - São Luiz Gonzaga.
Reestruturação dos Consultórios Odontológicos com novos equipamentos, a saber: - Equipos;

- Ultrassons

(Aparelhos de Profilaxia); - Aparelhos de Raio-X Odontológico; - Câmaras Escuras; - Bombas a vácuo; Destiladores de água; - Amalgamadores; - Fotopolimerizadores; - Autoclaves; - Seladoras; - Mobiliários; - Kits
de Turbinas; - Suportes de Aventais Plumbíferos; - Negatoscópios; - Bandejas de coluna móvel.
O Serviço de Emergência Odontológica no PA no PPG, realizou uma média de 280 atendimentos/mês. Cerca
de 1.120 atendimentos até o presente momento.
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Das ações realizadas referentes a atenção a Saúde Bucal, se destacam: - Entrega de Próteses Totais no Lar
de Idosos “João XXlll”; - Outubro Rosa no Centro Municipal de Saúde com entrega de Kits de Higiene Bucal.
Com objetivo de Reestruturação do Consultório Odontológico da Policlínica Bolívar de Abreu foram adquiridos
ainda novos equipamentos, conforme dispostos abaixo:
- Cadeiras e Equipo; - Ultrassons; - Raio-X; - Câmara escura; - Bomba a vácuo; - Amalgamador; Fotopolimerizador; - Autoclave; - Seladora; - Mobiliários; - Kits de Turbinas; - Suporte de Avental Plumbíferos;
- Negatoscópio; - Bandeja de coluna móvel.

Consórcio CIM POLO SUL
Agendamentos do CONSÓRCIO CIM POLO SUL no ano de 2020
Procedimento
Quantitativo
Angiografia Fluorescente
4
Angiotomografia de Tórax

1

Audiometria Tonal / Vocal

1

Biometria Ultrassônica

15

Biopsia Mais Pesquisa de Helicobacter Pylori

262

Biopsia Simples

227

Biopsia Simples Peça Adicional

181

Campimetria

17

Capsulotomia Yag Laser

24

Citopatológico Cervico

1

Clister Opaco

1

Colonoscopia

2

Consulta Médica Especializada Em Oftalmologia

124

Curva Diária

2

Curva Tensional

2

Ecocardiograma

2

Ecocardiograma Infantil

1

Ecografia

32

Endoscopia

3

Endoscopia Digestiva

5
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Exames Laboratoriais

20

Fotocoagulação A Laser

32

Gonioscopia

10

Impedanciometria

1

Mapeamento de Retina Ou Fundo de Olho

73

Microscopia Especular

29

Oftalmo C/ Exame de Fundo de Olho

57

Paquimetria

3

Prova de Função Pulmonar

1

PSA

121

Radiografia Panorâmico

1

Ressonância

5

Ressonância de Crânio

2

Retinografia

70

Teste de Acuidade Visual (Pam)

93

Teste Ergométrico

1

Tomografia

13

Tomografia de Abdomem

3

Tomografia de Coerência Óptica - Oct

55

Tomografia de Crânio

5

Tomografia de Órbitas

1

Tomografia de Tórax

1

Tomografia Pescoço

2

Tonometria

28

Topografia

18

Usg Abdomem

1

Usg Aparelho Urinário

1

Usg C/ Doppler de Carótidas

5

Usg de Tireoide com Doppler

11

Usg Escrotal com Doppler

2

Usg Mamaria Bilateral

3

Usg Obstétrica

1

Usg Obstétrica com Doppler

23

Usg Obstétrica Morfológica

204

Vdrl P/ Detecção de Sífilis

2
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Total

1.732

Controle, Avaliação, Monitoramento e Auditoria
O Serviço externo foi prejudicado pela pandemia de COVID 19. Não obstante, a Gerência realizou todos os
procedimentos de Controle e Avaliação e Monitoramento da produção ambulatorial, inclusive aqueles
realizados pelos prestadores terceirizados de serviços ambulatoriais. O acompanhamento das ações
programadas na Programação Anual de Saúde também foram realizados, porém sem a realização da reunião
e avaliação, suspensa devido a pandemia do COVID 19.
Também foram mantidos os serviços de faturamento da produção ambulatorial e de atualização/manutenção
do CNES.
No segundo quadrimestre de 2020 foi realizada uma Auditoria para averiguar atendimento prestado a
paciente na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Antônio Jorge Abib Netto (ainda em andamento).
Também foram realizadas visitas para reinspeção as unidades de saúde de Itaoca, Coutinho, Nossa Senhora
da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Zumbi e Paraíso.
O acompanhamento das ações programadas na Programação Anual de Saúde também foram realizados,
com as reuniões sendo realizadas no Gabinete da SEMUS, com público reduzido devido a epidemia do novo
coronavírus.
No terceiro quadrimestre de 2020 foi completada a Auditoria 001/2020 realizada para averiguar atendimento
prestado a paciente na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Antônio Jorge Abib Netto, tendo essa Auditoria
sido desmembrada em duas.
Também foi realizada uma visita a Policlínica Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” para avaliação da
unidade, conforme o Manual de procedimentos operacionais padrões das unidades de saúde no âmbito do
SUS municipal, aprovado pela Portaria 1.049/2020. As visitas as outras unidades de saúde foi prejudicado
pelo aumento no número de casos da COVID-19 e a mudança de risco baixo para risco moderado em nosso
município, o que levou novamente a GCAMA a suspender os serviços externos.
Em atendimento a demanda do Ministério Público do Espírito Santo, a Equipe da GCAMA elaborou Relatório
de Avaliação, após realizar análise do boletim de atendimento de paciente atendida na Policlínica Paulo
Pereira Gomes
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Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde
Durante o ano de 2020 de janeiro a dezembro foram recebidas 1.055 manifestações, sendo 1.034 finalizadas
representando 98% das demandas respondidas.
Visando auxiliar o atendimento à população também foi disponibilizado pela Ouvidoria Geral um formulário
de identificação de sintomas do COVID -19, podendo ser acessado pelo aplicativo e também pelo site da
Prefeitura de Cachoeiro na página da Ouvidoria Geral.
Após o preenchimento as informações são recebidas pela Ouvidoria da Saúde e imediatamente repassadas
para a equipe de monitoramento, coordenada pela Vigilância Epidemiológica do município efetuando o
contato para orientações e acompanhamento.
Da análise dos assuntos demandados no período, o mais reclamado foi com relação a conduta irregular, das
quais está relacionada a diversas situações como mau atendimento, informação equivocada, entre outros.
Outros assuntos mais demandados são:
ASSUNTOS MAIS REQUISITADOS NO ANO 2020
Conduta irregular
COVID -19
Conduta de Servidor
Exames /Consultas /Cirurgias
Atendimento Médico
Mau atendimento
ACS – Agente Comunitário de Saúde
Demora de Atendimento
UBS - local - condições estruturas
Falta de Medicamentos
Vacinação
Material Hospitalar – Doação
Falta de Médico
Ambulância /Veículo
Fraldas
Atendimento Odontológico
Sugestões
Estratégia de Saúde da Família (PSF )
Dificuldade de acesso

QUANTIDADE
243
157
88
67
54
45
37
36
33
33
29
22
20
17
15
14
11
10
10
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Distribuição de números p/ marcação de consultas
Horário de Atendimento
Fisioterapia
Falta de Enfermeiro

09
05
03
02

Fonte: Ouvidoria SEMUS

Importa ainda evidenciar que a ouvidoria da SEMUS obteve um total de 29 elogios direcionados servidores
que se destacaram no atendimento ao público, no que se refere aos atendimentos de serviços em saúde em
geral.
Durante o segundo quadrimestre, muitos cidadãos buscaram informações relacionadas a COVID-19 pela
Ouvidoria, seja para denúncias por descumprimento das regras de isolamento, e também para buscar ajuda
quanto às suas dúvidas junto à Equipe de Monitoramento da Vigilância Epidemiológica.
Quanto aos atendimentos a Ouvidoria da Saúde, durante a pandemia COVID-19, manteve sempre o
atendimento normal, auxiliando no que for possível no repasse de informações e esclarecimentos de dúvidas.
O cidadão conta com atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Saúde no horário de 07:00
às 17:00 horas de segunda a sexta.

Transporte de Pacientes
Pacientes atendidos em viagens no ano de 2020
Veículos
01 (um) Micro-ônibus

Média de pacientes atendidos, por viagem
28

04 (quatro) Vans

60

07 (sete) Ônix

16

02 (duas) Ambulância

6

Média de pacientes atendidos
Diário

Semanal

Mensal

Anual

110

770

3.080

36.960
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Destinos mais frequentes
- Vila Velha; - Vitória; - Cariacica; - Serra; - Jeronimo Monteiro; - São José dos Calçados; - Guaçuí; - Iuna; Itapemirim; - Anchieta; - Guarapari; - Marataízes; e Mimoso do Sul.

Van adaptada
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PARTE SEGUNDA
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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: 05/01/2021

1 .2. Secretaria de Saúde
Nome do Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Número CNES

2547775

CNPJ

A informação não foi identificada na base de dados

Endereço

RUA FERNANDO DE ABREU 05

Email

semus@cachoeiro.es.gov.br

Telefone

(28)31555252

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 05/01/2021

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: 05/01/2021

1.4. Fundo de Saúde
Instrumento de criação

LEI

Data de criação

06/1991

CNPJ

09.288.947/0001-14

Natureza Jurídica

FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Nome do Gestor do Fundo

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 05/01/2021

1.5. Plano de Saúde

https://digisusgmp.saude.gov.br
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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: 24/11/2020

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

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

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

BOM JESUS DO NORTE

ICONHA

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2020

1 .7. Conselho de Saúde
Intrumento Legal de Criação

LEI

Endereço

AV. CARLOS LINDEMBERG 156 NOVA PARQUE

E-mail

cmsaude@cachoeiro.es.gov.br

Telefone

2831555681

Nome do Presidente

VALDIR RODRIGUES FRANCO

Número de conselheiros por segmento

Usuários
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Governo

4

Trabalhadores

6

Prestadores

3

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência: 202005

1 .8. Casa Legislativa
1º RDQA

2º RDQA

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

Data de Apresentação na Casa Legislativa

Data de Apresentação na Casa Legislativa

23/09/2020



23/09/2020



24/02/2021



Considerações
A população estimada (2019) em 208.972 pessoas, é composta por 92.845 homens e 97.044 mulheres, ocupando a posição 5º no ES e 141º no país. De maioria católica (112.082),
ainda possui declarados (conforme dados de 2010): Evangélicos 60.497 pessoas e Espírita 1.938 pessoas.
O salário médio mensal (2017) está em 2,0 salários-mínimos (salário médio mensal dos trabalhadores formais, sendo o pessoal ocupado (2017) 52.782 pessoas.
O município possui 75 escolas de ensino fundamental (2018), e 22 escolas de ensino médio (2018), com taxa escolarização de 6 a 14 anos de idade (2010) em 97,2%.
A economia PIB per capita (2016) é de R$ 22.904,87, ocupando a 17º posição no ES e a 1.743º no país.
A taxa de esgotamento sanitário adequado (2010) é de 89,3%, ocupando a 2ª posição no ES e a 478º no país e a arborização de vias públicas (2010) está em 74,9%, com 32,1% de
urbanização de vias públicas.
Fonte: Dados Gerais - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES, (acessado em 04/01/2021)
O 1º RDQA foi elaborado e encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde dentro do prazo previsto pela legislação, porém não houve reunião do Conselho Municipal de Saúde
para apreciação devido as medidas sanitárias adotadas para combate a pandemia do novo corona vírus que recomendavam principalmente o isolamento social como primeira
medida a ser tomada. A mesma medida foi adotada em relação ao 2º RDQA, tendo ocorrido a reunião virtual e a aprovação destes Relatórios. Excepcionalmente, não foi realizado
a audiência pública para prestação de contas do 1º e 2º quadrimestre na Câmara Municipal, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde e também ao Decreto Municipal
29.337 de 17 de março de 2020 que DECRETOU O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E
ESTABELECEU MEDIDAS SANITÁRIAS E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E CONTENÇÃO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS
DECORRENTES DO SURTO DE CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Audiência Pública do terceiro quadrimestre foi realizada em 24/02/2021. Na oportunidade também foram apresentados os dados referentes ao primeiro e segundo quadrimestre.
A apreciação dos Relatórios do 1º e 2º quadrimestre foi feita pelo Conselho Municipal de Saúde em 23/09/2020.
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2. Introdução
Análises e Considerações sobre Introdução
Este Relatório está sendo elaborado em atendimento a legislação Federal, em especial a Lei Complementar 141/2012, que traz em seu artigo 31: "Os órgãos gestores de saúde da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios darão ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da
saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade, com ênfase no que se refere a" - "II - Relatório de Gestão do SUS;"
O Relatório Anual de Gestão RAG 2020, traz importantes informações, concernente aos atendimentos de saúde Pública, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, distribuída

em quatro grandes grupos de atuação: Atenção Primária, Assistência em Saúde e Vigilância em Saúde e Administração da Saúde (operacional), cujo intuito é o de demonstrar os
serviços municipais e as ações desenvolvidas na área de saúde no ano corrente ano. Enfatizamos que o referido relatório - fruto de um regular processo de monitoramento e

avaliação das ações em saúde desta secretaria - resultou de um trabalho pautado na seriedade e compromisso assumidos na gestão dos serviços em saúde, ofertados aos nossos
munícipes.
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
3.1. População estimada por sexo e faixa etária
Período: 2020
Faixa Etária

Masculino

Feminino

Total

0 a 4 anos

7152

6839

13991

5 a 9 anos

7073

6785

13858

10 a 14 anos

6868

6542

13410

15 a 19 anos

7384

7128

14512

20 a 29 anos

16703

16409

33112

30 a 39 anos

17170

17654

34824

40 a 49 anos

14050

14918

28968

50 a 59 anos

11951

13234

25185

60 a 69 anos

8738

9715

18453

70 a 79 anos

4094

5108

9202

80 anos e mais

1978

3096

5074

103161

107428

210589

Total
Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 02/02/2021.

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

2016

2017

2018

2019

Cachoeiro de Itapemirim

2654

2742

2732

2579

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 02/02/2021.

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

2016

2017

2018

2019

2020

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

1324

1264

1398

1637

1603

II. Neoplasias (tumores)

1275

1397

1586

1404

1351

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

115

115

116

115

74

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

257

220

187

199

175

V. Transtornos mentais e comportamentais

147

185

158

176

183

VI. Doenças do sistema nervoso

245

191

272

255

209

VII. Doenças do olho e anexos

52

66

68

52

55

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

24

24

35

30

15

IX. Doenças do aparelho circulatório

1768

1672

1967

1728

1493

X. Doenças do aparelho respiratório

1457

1540

1383

1250

799

XI. Doenças do aparelho digestivo

1509

1205

1410

1521

1067
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Capítulo CID-10

2016

2017

2018

2019

2020

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

376

515

504

583

426

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

307

321

318

464

275

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

1089

974

1035

1017

855

XV. Gravidez parto e puerpério

2321

2324

2423

2196

2007

268

308

297

340

357

63

70

61

101

44

328

354

380

507

511

1638

1723

1724

1681

1817

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

-

XXI. Contatos com serviços de saúde

242

252

178

203

154

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido

-

-

-

-

-

Total

14805

14720

15500

15459

13470

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 02/02/2021.
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

2016

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

2017

2018

2019

51

41

38

34

250

263

265

247

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

5

3

6

5

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

100

116

104

132

V. Transtornos mentais e comportamentais

15

16

14

8

VI. Doenças do sistema nervoso

41

75

77

67

II. Neoplasias (tumores)

VII. Doenças do olho e anexos

-

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

-

-

-

-

1

1

-

IX. Doenças do aparelho circulatório

353

388

341

363

X. Doenças do aparelho respiratório

152

170

140

134

71

63

64

71

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

3

6

8

16

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

6

6

5

3

45

58

45

54

3

3

2

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

22

23

22

26

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

15

7

14

10

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

37

18

11

20

XI. Doenças do aparelho digestivo

XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

-

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços de saúde
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Capítulo CID-10
XXII.Códigos para propósitos especiais
Total

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

1351

1464

1346

1342

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 02/02/2021.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
3.3 - Principais Causas de Internação
As doenças crônicas não transmissíveis somadas aos acidentes e violências constituem a principal causa de adoecimento e óbito no mundo.
As internações por DANT`s (Doenças e Agravos não transmissíveis) vêm mantendo-se como primeiras causas de internações hospitalares. O gráﬁco mostra que no município de

Cachoeiro de Itapemirim-ES, apesar de termos uma linha decrescente dos agravos no decorrer dos anos ainda existe a necessidade de desenvolvimento de intervenções mais
eficazes na proteção, promoção e cuidados no enfrentamento das doenças e agravos não transmissíveis e consequentemente redução da morbimortalidade.

Especialmente no ano de 2020, a redução na incidência de doenças e agravos não transmissíveis pode estar relacionado a pandemia que assolou o mundo, obrigando o isolamento
social e consequente diminuição na busca de atendimento ao sistema de saúde.
3.4 - Mortalidade por grupos de Causas
Comparando as 10 principais causas de morte entre os anos de 2016 e 2019, as doenças isquêmicas do coração e doenças neoplásicas (tumores) permanecem em primeiro e
segundo lugar, no caso das doenças isquêmicas a tendência permanece crescente. Em destaque ainda observamos a elevação nas taxas de causa externas de morbidade e
mortalidade, que podem estar relacionas principalmente à exposição aos fatores de risco altamente prevalentes para a incidência desses agravos e consequente óbitos. Os resultados
mais positivos foram em relação a redução de Malformação congênita deformidades e anomalias cromossômicas e doenças do Sistema osteomuscular e tecido conjuntivo.
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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
01 Ações de promoção e prevenção em saúde

Sistema de Informações Ambulatoriais

Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada

Valor aprovado

AIH Pagas

Valor total

-

-

-

-

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica
03 Procedimentos clínicos

352

488,60

-

-

88324

425680,81

-

-

-

-

-

04 Procedimentos cirúrgicos

6

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células

-

-

-

-

06 Medicamentos

-

-

-

-

07 Órteses, próteses e materiais especiais

-

-

-

-

08 Ações complementares da atenção à saúde

-

-

-

-

-

-

Total

88682

426169,41

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 26/03/2021.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
Sistema de Informações Ambulatoriais
Forma de Organização

Qtd. aprovada

030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial

Valor aprovado
3472

838,95

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: 26/03/2021.

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

Grupo procedimento

Sistema de Informações Ambulatoriais
Qtd. aprovada

Sistema de Informacões Hospitalares

Valor aprovado

AIH Pagas

Valor total

-

-

-

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

14825

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

211045

852470,76

-

-

03 Procedimentos clínicos

396067

795145,09

-

-

6169

32577,46

-

-

04 Procedimentos cirúrgicos
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Sistema de Informações Ambulatoriais

Grupo procedimento

Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada

Valor aprovado

AIH Pagas

Valor total

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células

-

-

-

-

06 Medicamentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 Órteses, próteses e materiais especiais

180

08 Ações complementares da atenção à saúde

27000,00

-

-

Total

628286

1707193,31

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 26/03/2021.

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
Sistema de Informações Ambulatoriais

Grupo procedimento

Qtd. aprovada

Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

8646

-

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

2234

-

10880

-

Total
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Data da consulta: 26/03/2021.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
Tipo de Produção: Atendimento Individual, Atendimento Odontológico, Procedimento, Visita Domiciliar.
Tipo de
Produção
Visita
Domiciliar
Procedimento
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Individual

01/01/20

01/02/20

01/03/20

01/04/20

01/05/20

01/06/20

01/07/20

01/08/20

01/09/20

01/10/20

01/11/20

01/12/20

16362

17543

18939

3118

5700

8793

10730

24519

28859

27009

23005

15541

5292

5536

9345

6384

5253

7905

13801

17610

19205

19569

19136

16123

1642

2517

2275

259

453

430

689

1090

1725

2208

2179

1258

19120

16765

19216

12181

12645

14198

16719

15808

18158

18135

19204

15870

4.2 Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
Primeiramente temos que expressar que 2020 foi um ano atípico devido a PANDEMIA COVID-19. Comparando os números de procedimentos com ﬁnalidade diagnóstica
(exames de imagem, exames laboratoriais, ECG, entre outros) ¿ 2020 (352), veriﬁcando assim um crescimento acentuado devido nas maioria destes a exames laboratoriais e
exames de Raio-X. O número de Procedimentos cínicos (consultas, medicações, suturas, entre outros), 2020 - (88.324), teve uma pequena queda, sendo um dos motivos foi o
isolamento social imposto devido a Pandemia do Covid-19, onde somente em casos mais agudos os pacientes realmente procuravam atendimento.
4.3 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
O CAPS conta com uma equipe multiprofissional e com atividades coletivas e individuais, além do tratamento médico.
O papel do CAPS é o de promover, a partir da prestação de serviços de saúde mental e do acompanhamento social, o desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos usuários,
reintegrando-os a vida social e a convivência familiar.
São ofertados atendimentos com psicólogos, enfermeiros, médicos psiquiatras, assistentes sociais, entre outros.
Veriﬁcando os dados de 2019 (4.432) e os dados de 2020 (3.472), veriﬁca-se uma diminuição nos atendimentos psicossociais em relação ao ano anterior, devido a paralização dos
atendimentos devido a PANDEMIA COVID-19.
4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
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Em 2020, foram retomadas as agendas a partir de agosto aproximadamente, tanto de procedimentos cirúrgicos, clínicos, exames de ordem especializados, insumos, isso tudo
devido ao isolamento social, as quais foram paralisadas por um certo período.

Em relação ao ano anterior, houve um declínio, devido ainda as atenções a Pandemia COVID-19 e ao isolamento social. Outro sim as doenças sintomáticas respiratórias e casos de
COVID-19, houve a necessidade de o Pronto Atendimento PPG, estar referenciado para atendimento exclusivo aos pacientes portadores de sintomas respiratórios, com enorme
demanda de procedimentos, aumento na contratação de profissionais da área da saúde, em especial na área de enfermagem.

Em números, em relação a 2019, as ações de promoção diminuíram 13%, os exames diminuíram 07%; os procedimentos clínicos diminuíram 13%; procedimentos cirúrgicos
diminuíram 15%. Em contramão, os procedimentos Ortopédicos aumentaram 21%.

Os agendamentos de consultas, exames laboratoriais, cirurgias eletivas e Raio-X, foram suspensos devido a pandemia COVID-19. O que mais diminuiu foram as cirurgias, isto é,
as cirurgias eletivas, que não são emergências.

4.6 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
Conceito de Vigilância em Saúde
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a
promoção da saúde. Fonte: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/14/acoes.pdf
Foram realizados as Barreiras, conscientização e aumento nas investigações e intervenções diagnósticas aos pacientes que procuraram serviço para atendimento com queixas de
síndromes respiratórias, em especial a COVID-19, onde foram realizados inúmeros Raio-X, exames laboratoriais, Testes rápidos de COVID-10 e coletados SWAB para detecção
do vírus COVID-19.

Em relação ao ano anterior, veriﬁcamos que promoção e prevenção em saúde se manteve o quantitativo, e procedimentos com ﬁnalidades diagnósticas teve um aumento de
aproximadamente 35%, relativos aos exames. Este aumento de procedimentos ocorreu devido a principalmente aos exames relacionados ao COVID, conforme citado acima.
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
Período 12/2020
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

32

35

HOSPITAL GERAL

0

3

0

3

HOSPITAL ESPECIALIZADO

0

1

0

1

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

0

1

1

2

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA

0

0

1

1

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

1

1

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE

0

0

3

3

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE

0

1

4

5

POLICLINICA

0

1

2

3

PRONTO ATENDIMENTO

0

0

1

1

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO

0

1

0

1

Total

0

14

48

62

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 05/01/2021.

5.2. Por natureza jurídica
Período 12/2020
Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica
Natureza Jurídica

Municipal

Estadual

Dupla

Total

ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPIO

47

0

0

47

0

8

0

8

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

0

4

0

4

48

14

0

62

ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
ASSOCIACAO PRIVADA
PESSOAS FISICAS
Total
Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

https://digisusgmp.saude.gov.br
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Data da consulta: 05/01/2021.

5.3. Consórcios em saúde
Período 2020
Participação em consórcios
CNPJ
02722566000152

Natureza
Direito Público

Area de atuação
Serviços de apoio ao diagnóstico
Consulta médica especializada

Participantes
ES / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 05/01/2021.

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Não houver alteração no número de unidades de saúde públicas municipais no ano de 2020. Veriﬁcamos apenas uma reclassiﬁcação de unidade: O Centro de Saúde Paulo Pereira
Gomes mudou para Policlínica Paulo Pereira Gomes.
A rede física para atendimento ao SUS se mostra adequada a necessidade do município. Para o ano de 2021 estão previstas a construção de duas novas unidades de saúde, na Vila
Rica e no Zumbi, que irão substituir as atuais unidades de saúde já existentes.

https://digisusgmp.saude.gov.br
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 02/2020
Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação
Adm. do Estabelecimento

Formas de contratação

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)

Estatutários e empregados públicos
(0101, 0102)

26

9

64

202

239

Intermediados por outra entidade (08)

69

0

0

0

0

Autônomos (0209, 0210)

0

0

0

0

0

Residentes e estagiários (05, 06)

0

0

0

0

0

Bolsistas (07)

27

0

0

0

0

Informais (09)

0

0

0

0

0

Intermediados por outra entidade (08)

2

0

0

0

0

13

22

75

132

0

210

1

72

4

0

Residentes e estagiários (05, 06)

0

0

1

0

0

Bolsistas (07)

0

0

0

0

0

Informais (09)

3

1

1

0

0

Servidores públicos cedidos para a
iniciativa privada (10)

0

0

0

0

0

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros) nível
superior

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

CBOs
médicos

Celetistas (0105)
Autônomos (0209, 0210)

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros) nível
superior

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão
Adm. do Estabelecimento

Formas de contratação

CBOs
médicos

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)

Contratos temporários e cargos em
comissão (010301, 0104)

39

39

86

212

19

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

Contratos temporários e cargos em
comissão (010302, 0104)

4

1

28

2

0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 21/07/2020.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação
Adm. do Estabelecimento

Formas de contratação

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

Autônomos (0209, 0210)

3

0

0

66

Celetistas (0105)

0

0

0

79

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)

Bolsistas (07)

4

3

143

240

1.906

1.640

5.114

8.592

Intermediados por outra entidade (08)

0

0

0

447

Residentes e estagiários (05, 06)

0

0

55

61

Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)

2016

2017

2018

2019

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão
Adm. do Estabelecimento

Formas de contratação

2016

2017

2018

2019

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

Contratos temporários e cargos em comissão
(010302, 0104)

0

0

0

4

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)

Contratos temporários e cargos em comissão
(010301, 0104)

189

183

4.304

8.388

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 21/07/2020.

https://digisusgmp.saude.gov.br

15 de 48

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
A Secretaria Municipal de Saúde tem buscado manter o bom atendimento a população em meio a pandemia, adequando o quadro de proﬁssionais às necessidades existentes,
considerando a reposição do quadro de profissionais que aposentaram ou se desligaram do quadro do Município.
O quadro demonstrado acima está incorreto. Conforme informação da GEREH/SEMUS a informação correta é:
Em cargos com vínculo efetivo/Estatutário: 22 Médicos, 9 enfermeiros, outros 75 profissionais de nível superior, 141 de nível médio e 247 Agente Comunitário de Saúde.
Em cargo com vínculo de contrato temporário e comissão: 32 Médicos, 111 enfermeiros, outros 87 profissionais de nível superior, 200 profissionais de nível médio.

https://digisusgmp.saude.gov.br

16 de 48

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 - 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.
Descrição da Meta

Indicador para monitoramento e
avaliação da meta

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

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

Percentual de testes rápidos realizados

Percentual

100

Percentual

2. Garantir tratamento aos casos de sífilis as gestantes
notificadas

Percentual de casos de sífilis congênita
em relação às gestantes notificadas

Percentual

100

Percentual

3. Elaborar protocolo municipal de combate à sífilis

Protocolo elaborado

Percentual

0

Percentual

4. 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

5. 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

6. 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

7. Garantir consultas em tempo oportuno as gestantes de
alto risco - Intensificações das ações para oferta do prénatal para as gestantes

Percentual de gestantes cadastradas

Percentual

100

Percentual

8. Implantar pré-natal do parceiro em todas as unidades
básicas de saúde

Percentual de unidades implantadas

Percentual

0

Percentual

9. Realizar duas capacitações ao ano para os profissionais
das unidades de saúde - fortalecimento do programa de
planejamento familiar.

Capacitações realizadas

Número

2

Número

10. 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

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

Busca ativa sintomáticos respiratórios

40

0

12. Realização de ações intersetoriais para enfrentamento
da tuberculose em moradores de rua - manter grupo de
trabalho intersetorial.

Grupo ativo

100

0

13. Sensibilização da população por meio de ação
educativa para tuberculose e hanseníase - intensificar as
capacitações nas unidades de saúde

Ações realizadas

100

0

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

Percentual de pacientes monitorados

0

0

15. 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

0

0

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

Percentual de pacientes monitorados

80

0

17. 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

80

0

https://digisusgmp.saude.gov.br

Resultado

100

46

0

0

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

0,50

Razão

% meta
alcançada

100,00

46,00

0

0

0

Razão

0

0,45

Razão

0

9

72

0

8

0

47

100

100

0

0

100

76

4

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

2

Número

4

Número

40,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

72,00

0

100,00

0

100,00

100,00

100,00

0

0

80,00

Percentual

80,00

Percentual

100,00

95,00
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18. 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

50

0

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

0

0

20. 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

21. 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

0

22. 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

0

0

23. 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

12

0

24. Manutenção da atenção básica.

Ações da atenção básica mantidas

100

0

25. 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%

100

0

26. Implementar o serviço de transporte de equipes em
2018

Número de setores atendidos

0

0

27. Criação do Comitê de Investigação de Mortalidade
Materno/Infantil

Relatório de vigilância epidemiológica

100

0

28. Redução da mortalidade materna no município
comparando com o do ano anterior

Relatório da vigilância epidemiológica

10

0

29. Redução da mortalidade neonatal precoce no
município comparando com o do ano anterior

Índice de redução de mortalidade
neonatal alcançado

10

0

30. Redução da mortalidade neonatal tardia no município
comparando com o do ano anterior

Índice de redução de mortalidade
neonatal precoce alcançado

10

0

31. Redução da mortalidade neonatal total no município
comparando com o do ano anterior

Índice de redução de mortalidade
neonatal total alcançado

10

0

32. 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

100

0

33. Realização de ao menos um ultrassom obstétrico para
todas as gestantes do município.

Índice de ultrassom obstétrico
alcançado.

100

0

34. 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

100

0

35. Realizar investigação de óbitos infantis fetais

Percentual de óbitos investigados

100

0

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

Percentual de óbitos investigados

100

0

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

Percentual de gestantes cadastradas

100

0

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

Percentual de gestantes de cadastradas

100

0

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

Percentual de gestantes atendidas

100

0

https://digisusgmp.saude.gov.br

59

0

50,00

Percentual

100,00

Percentual

118,00

0

0

0

0

87

0

14

121

54

0

100

0

85

67

84

94

64

63

100

100

100

100

100

100,00

Percentual

0

85,00

Percentual

85,00

Percentual

100,00

0

12

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

100,00

54,00

100,00

Percentual

100,00

Percentual

10,00

Percentual

10,00

Percentual

10,00

Percentual

10,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

0

100,00

0

100,00

100,00

100,00

94,00

64,00

63,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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40. 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

100

0

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

Percentual de gestantes atendidas

100

0

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

Percentual de gestantes atendidas

100

0

43. Aumentar a proporção de cura de casos novos de
tuberculose pulmonar diagnosticados, até 2021.

Percentual aumentado/proporção de
cura

80

0

44. Manter a proporção de examinados entre os contatos
intradomiciliares registrados dos casos novos de
hanseníase diagnosticados nos anos de coortes.

Contatos intradomiciliares examinados

100

0

45. Manter a proporção de testagem para HIV entre casos
novos de tuberculose

Realização de testes rápidos de HIV

100

0

46. Redução da incidência de tétano no município
comparando com o do ano anterior

Incidência de tétano neonatal reduzida

10

0

61

67

100

92

100

100

0

100,00

Percentual

61,00

100,00

Percentual

100,00

Percentual

80,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

10,00

Percentual

67,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

OBJETIVO Nº 1.2 - Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria na organização do acesso à atenção especializada de
acordo com as necessidades e prioridades do território

https://digisusgmp.saude.gov.br
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Descrição da Meta

Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

1. Fortalecimento da estrutura CAPS AD - ampliar o número de
profissionais habilitados para fortalecimento do atendimento.

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

Profissionais habilitados

0

0

2. 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

0

0

3. Implementação do serviço de referência à saúde da mulher

Percentual do serviço
implementado

0

0

4. Aquisição de micro-ônibus de transporte sanitário

Micro-ônibus adquirido

0

0

5. Aquisição de 02 (dois) veículos tipo VAN - com acessibilidade
para 01 (um) cadeirante - de transporte sanitário

Implementar 50% do serviço até
2019

0

0

6. Aparelhamento e reaparelhamento de unidade especializada

Aquisição de equipamentos

100

0

7. Aparelhamento e reaparelhamento do centro de Referência em
Saúde do Trabalhador - CEREST

Aquisição de equipamentos

100

0

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

Aquisição de equipamentos

100

0

9. Manutenção do Centro Municipal de Reabilitação Física CEMURF

Serviço mantido

100

0

10. Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Serviço mantido

100

0

11. Manutenção do laboratório municipal

Serviço mantido

100

0

12. Manutenção da atenção especializada em saúde

Serviço mantido

100

0

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

Serviço mantido

100

0

14. Aumentar o número de doenças relacionadas ao trabalho
notificadas

Notificações de trabalho
quantificadas

30

0

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

Serviço mantido

100

0

16. Implementar o serviço de transporte sanitário até 2019

Incremento no número de
pacientes atendidos em
transporte sanitário

0

0

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

Pacientes atendidos em
transporte sanitário

0

0

18. 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

73

0

19. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e
Drogas (CAPS AD)

Serviço mantido

100

0

Resultado

0

0

0

0

0

68

68

68

141

129

58

69

69

7

6

0

0

73

118

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

25,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

1

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

30,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

50,00

Percentual

73,00

Percentual

100,00

Percentual

% meta
alcançada

0

0

0

0

0

68,00

68,00

68,00

100,00

100,00

58,00

69,00

69,00

23,33

6,00

0

0

100,00

100,00

OBJETIVO Nº 1.3 - Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade, humanização no atendimento, mediante uso racional e atenção
integral a saúde.

https://digisusgmp.saude.gov.br
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Descrição da Meta

Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

1. 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.

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

Percentual executado

100

0

2. Elaborar e publicar portaria do fluxo da assistência farmacêutica

Portaria publicada

0

0

3. 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

0

0

4. Reprogramar o processo de implantação das farmácias descentralizadas
em 01 microrregião

Processo implantado

0

0

5. Manutenção da assistência farmacêutica

Serviço mantido

100

0

6. Disponibilizar medicamentos e insumos estratégicos adquiridos pelo
ministério da saúde

Insumos disponibilizados

100

0

7. Aparelhamento e reaparelhamento da assistência farmacêutica

Aquisição de equipamentos

100

0

Resultado

100

0

0

0

201

201

4

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

1

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

% meta
alcançada

100,00

0

0

0

100,00

100,00

4,00

OBJETIVO Nº 1.4 - Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as unidades de pronto atendimento, os pontos de atenção e os processos
operacionais da rede.
Descrição da Meta

Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

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

100

Percentual

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

100

Percentual

3. Aquisição de veículos ambulância tipo A - simples remoção tipo
furgão de transporte sanitário

Veículo adquirido

Percentual

0

Percentual

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

Central de ambulância
implantada com protocolo
de atendimento

Percentual

0

Percentual

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

Serviço ofertado

Percentual

100

Percentual

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

7. Aparelhamento e reaparelhamento de unidade pronto atendimento.

Aquisição de
equipamentos

Percentual

100

Percentual

8. Manutenção da unidade de pronto atendimento

Serviço mantido

Percentual

100

Percentual

9. Enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19

Atividade mantida

Percentual

100

Percentual

Resultado

30

13

0

0

116

137

49

120

999.99

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

100,00

Percentual

100,00

Percentual

3

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

% meta
alcançada

100,00

13,00

0

0

100,00

100,00

49,00

100,00

100,00

DIRETRIZ Nº 2 - Redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a
partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas comunidades, bem como da vigilância e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis e a
regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS
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Descrição da Meta

Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

1. 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

50

Percentual

2. 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

3. 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.

Número de agentes
de endemias
ampliado

Número

89

Número

4. 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

100

Percentual

5. Capacitar 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

Percentual de equipes
da APS capacitados

Percentual

0

Percentual

6. Intensificar ações preventivas relacionadas a politica nacional de
alimentação e nutrição - qualificar equipe de trabalho em alimentação e
nutrição.

Equipe qualificada

100

0

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

Parcerias firmadas

Número

2

Número

8. Implementação e monitoramento do programa VIGIDESASTRE,
conforme normativas vigentes - estabelecer parceria com a Defesa Civil
municipal e definir fluxo das ações a serem desempenhadas

Parceria firmada

Percentual

0

Percentual

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

Instrumento de
verificação elaborado

Percentual

0

Percentual

10. Criar grupo de trabalho multiprofissional para estruturação do Programa
de Educação Mobilização Social (PESMS)

Grupo de trabalho
criado

Número

0

Número

11. Implantar o novo código sanitário

Código sanitário
implantado

Percentual

0

Percentual

12. 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

100

Percentual

13. Implantar um serviço de profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) na rede
municipal

Serviço implantado

Número

0

Número

14. 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

15. Capacitar as equipes das UBS para cadastramento dos pacientes de saúde
mental

Percentual de
pacientes
monitorados

Percentual

0

Percentual

16. 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

17. Fortalecimento do Comitê de investigação da sífilis congênita - aplicar
cronograma de reuniões mensais do comitê com registro de ata

Reuniões mensais
realizadas

Número

12

Número

18. 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

19. Redução da incidência de sífilis congênita no município comparando
com o do ano anterior

Incidência de sífilis
congênita reduzida

Percentual

10

Percentual

20. Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de vigilância em saúde

Aquisição de
equipamentos relatório da gerência
de compras.

100

0

21. Aparelhamento e reaparelhamento do Centro de Referência em
Infectologia - CRIAS

Relatório da gerência
de compras

100

Percentual
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Percentual

Resultado

38

100

89

100

0

70

1

0

0

0

0

100

0

1

0

50

6

0

0

160

160

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

50,00

Percentual

100,00

Percentual

89

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

2

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

1

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

1

Número

1

Número

% meta
alcançada

76,00

100,00

100,00

100,00

0

70,00

50,00

0

0

0

0

100,00

0

100,00

100,00

Percentual

100,00

Percentual

12

Número

100,00

Percentual

10,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

0

100,00

50,00

0

0

100,00

100,00
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22. Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde

Aquisição de
equipamentos relatório da gerência
de compras.

Percentual

100

Percentual

23. Manutenção do centro de referência a saúde do trabalhador - CEREST

Serviço mantido

100

0

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

Ações realizadas

80

0

25. Manutenção e Monitoramento do Programa VIGIDESASTRE,
conforme normativas vigentes - Manter parceria com a Defesa Civil
municipal e definir fluxo das ações a serem desempenhadas.

Programa Mantido

Percentual

0

Percentual

26. Fortalecimento do programa de Abordagem Intensiva e Tratamento do
Fumante - Realizar atendimentos individuais ou em grupo, com quatro
encontros semanais

Atendimentos
realizados

Percentual

0

Percentual

27. Fortalecimento do programa de Abordagem Intensiva e Tratamento do
Fumante - Realizar atendimentos individuais ou em grupo, com duas sessões
de manutenção quinzenais

Atendimentos
realizados

Percentual

0

Percentual

28. Fortalecimento do programa de Abordagem Intensiva e Tratamento do
Fumante - Ofertar suporte medicamentoso, preconizado pelo Instituto
Nacional do Câncer (Inca) e Ministério da Saúde, consulta médica e de
enfermagem

Suporte
medicamentoso,
consulta médica e de
enfermagem
ofertados

Percentual

0

Percentual

29. Implantar mecanismos de vigilância epidemiológica, visando à detecção
precoce de doenças graves com potencial de disseminação, que são
detectadas pela rede hospitalar, bem como promover uma maior integração
com esta fonte de notificação para a vigilância epidemiológica

Implantação de
mecanismo de
controle

Percentual

127

200

77

0

0

0

0

100,00

Percentual

100,00

100,00

Percentual

80,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

96,00

0

0

0

0

0

Percentual

0

100,00

Percentual

0

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento da gestão estratégica dos processos organizacionais e inovação com foco em resultados para o usuário, sustentados nos princípios
da administração pública
OBJETIVO Nº 3.1 - Utilizar mecanismos de gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados para resultados, visando potencializar os serviços entregues à
população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis
Descrição da Meta

Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

1. Elaboração e implantação do protocolo de acesso e regulação das consultas,
exames e cirurgias nas unidades de saúde, conforme normativas vigentes

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

Protocolo
implantado

0

0

2. Elaboração de protocolo para materiais para qualificar o atendimento
administrativo fora da relação municipal. (judicialização)

Protocolo
implantado

100

0

3. Elaborar protocolo de medicamentos para qualificar o atendimento
administrativo fora da relação municipal. (Judicialização)

Protocolo
implantado

100

0

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

1

0

5. Elaborar cartilha de normas e procedimentos de funcionamento das diversas
áreas de serviço da SEMUS

Cartilha elaborada

0

0

6. Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de cronograma de
cada processo. Elaborar cronograma dos processos de compra.

Percentual de
execução do
cronograma

0

0

7. Criar grupo de trabalho interdisciplinar para padronização dos itens de
consumo

Nº de grupo de
trabalho criado

0

0

8. Elaboração de normas e procedimentos para gerenciamento da frota da
SEMUS. Elaborar manual de procedimentos.

Manual elaborado

0

0

Resultado

0

85

40

0

25

0

0

0

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

1

Número

% meta
alcançada

0

85,00

40,00

0

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

25,00

0

0

0

OBJETIVO Nº 3.2 - Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura e tecnológica com foco no acesso qualificado e humanizado
Descrição da Meta

https://digisusgmp.saude.gov.br

Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

Resultado

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada
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1. Implantar e implementar o sistema integrado em saúde por meio de
rede corporativa com conectividade

Sistema implantado

0

0

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

Equipamentos adquiridos

0

0

3. Estruturação de ambiente para arquivo geral da secretaria municipal
de saúde

Arquivo geral estruturado

0

0

4. Instalação da CAF/GEFAR em local adequado para atendimento da
legislação.

CAF/GEFAR instalado

0

0

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

Manutenção realizada

100

0

6. Construção da unidade básica de saúde da Vila Rica

Unidade construída

100

0

7. Construção da unidade básica do Agostinho Simonato

Unidade construída

0

0

8. Construção da unidade básica de saúde do Zumbi

Unidade construída

100

0

9. Ampliar unidade de serviço - Almoxarifado UPA

Unidade ampliada

0

0

10. Ampliar unidade de serviço – Almoxarifado SEMUS

Unidade ampliada

0

0

11. Ampliar unidade de serviço - Vigilância Sanitária.

Unidade ampliada

0

0

12. Aquisição de veículos de passeio para transporte de equipes

Veículos adquiridos

0

0

13. Aparelhar ambientes da unidade de Vigilância de Zoonoses

Unidade aparelhada

0

0

14. Reforma de unidade especializada - concluir reforma da Policlínica
Municipal

Unidade reformada

0

0

15. Concluir reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes

Unidade reformada

0

0

16. Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de saúde - atenção
básica

Unidade
aparelhada/reaparelhada

100

0

17. Reforma da unidade básica de saúde de Itaoca

Unidade reformada

100

0

18. Reforma da unidade básica do BNH de baixo

Unidade reformada

100

0

19. Construção e ampliação de unidade especializada

Unidade construída

0

0

20. Implantar controle de estoque informatizado ou manual nas
unidades de dispensação de medicamentos e farmácias do município

Controle de estoque
implantado

100

0

21. Gestão administrativa da saúde

Ações administrativas
mantidas

100

0

22. Implementação de sistemas administrativos corporativos - SEMUS

Relatório da coordenação de
informática

100

0

23. Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de
veículos da secretaria municipal de saúde

Relatório da gerência de
transporte

100

0
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0

0

100

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

41

100

100

0

25

90

51

56

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

25,00

Percentual

25,00

Percentual

100,00

Percentual

4

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

50,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

100,00

Percentual

0

0

100,00

0

50,00

0

0

0

0

0

0

0

0

100,00

0

41,00

100,00

100,00

0

25,00

90,00

51,00

56,00
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OBJETIVO Nº 3.3 - Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, através do aperfeiçoamento dos mecanismos de
participação social no sus.
Descrição da Meta

Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

1. Instalar conselhos locais em todas as unidades de saúde

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

Percentual de unidades com
conselhos locais instalados

0

0

2. Elaboração do programa de formação permanente para os
conselheiros, inclusive os conselhos locais

Número de formações realizadas

2

0

3. Realização da Conferência Municipal de Saúde conforme
normativas vigentes.

Conferência realizada

0

0

4. Realização das conferências temáticas propostas na
conferência nacional de saúde.

Conferências temáticas realizadas

0

0

5. Gestão do Conselho Municipal de Saúde

Ações do conselho municipal de
saúde mantidas

100

0

6. Gestão do Conselho Municipal de Prevenção e Combate as
Drogas

Ações do conselho mantidas

0

Percentual

Percentual

Resultado

0

0

0

0

67

0

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

100,00

Percentual

2

Número

1

Número

1

Número

100,00

Percentual

100,00

Percentual

% meta
alcançada

0

0

0

0

67,00

0

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

LinhaBase

Meta
2020

Unidade
de
medida

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 de educação
permanente municipal
implantada

Percentual

100

Percentual

2. Elaborar anualmente o levantamento de necessidades de treinamentos
através do Comitê de Educação Permanente do Município

Levantamento realizado

Percentual

100

Percentual

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

Parceria realizada

Número

2

Número

4. Manter a realização das ações preconizadas pelo Programa Saúde na
Escola (PSE)

Ações mantidas

Número

12

Número

5. Capacitar por meio de curso 100% do quadro ativo de agente de
endemias

Percentual de ACE`s
capacitados

Percentual

0

Percentual

6. Qualificar em 25% o número de profissionais para fortalecimento do
atendimento do CAPS AD

Percentual de novos
profissionais qualificados

Percentual

0

Percentual

Resultado

33

100

2

0

0

0

Meta
Plano(20182021)

Unidade
de
medida

100,00

Percentual

100,00

Percentual

2

Número

12

Número

100,00

Percentual

25,00

Percentual

% meta
alcançada

33,00

100,00

100,00

0

0

0

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

Elaborar e publicar portaria do fluxo da assistência farmacêutica

0,00

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

0,00

Elaboração de protocolo para materiais para qualificar o atendimento administrativo fora da relação municipal. (judicialização)

85,00

Elaborar protocolo de medicamentos para qualificar o atendimento administrativo fora da relação municipal. (Judicialização)

40,00

Estruturação de ambiente para arquivo geral da secretaria municipal de saúde

100,00

Implantar central de ambulância 24 horas com protocolo de atendimento

0,00

Realização das conferências temáticas propostas na conferência nacional de saúde.

0
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301 - Atenção Básica

Instalação da CAF/GEFAR em local adequado para atendimento da legislação.

0,00

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.

0

Elaborar cartilha de normas e procedimentos de funcionamento das diversas áreas de serviço da SEMUS

25,00

Gestão do Conselho Municipal de Saúde

67,00

Intensificar ações preventivas relacionadas a politica nacional de alimentação e nutrição - qualificar equipe de trabalho em alimentação e nutrição.

70,00

Gestão do Conselho Municipal de Prevenção e Combate as Drogas

0,00

Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de cronograma de cada processo. Elaborar cronograma dos processos de compra.

0,00

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

1

Criar grupo de trabalho interdisciplinar para padronização dos itens de consumo

0,00

Elaboração de normas e procedimentos para gerenciamento da frota da SEMUS. Elaborar manual de procedimentos.

0,00

Ampliar unidade de serviço – Almoxarifado SEMUS

0,00

Aquisição de veículos de passeio para transporte de equipes

0

Implementar o serviço de transporte sanitário até 2019

0,00

Implementar o serviço de transporte sanitário para cadeirante até 2019

0,00

Gestão administrativa da saúde

90,00

Implementação de sistemas administrativos corporativos - SEMUS

51,00

Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de veículos da secretaria municipal de saúde

56,00

Implementar o serviço de transporte de equipes em 2018

0,00

Realizar dois testes rápidos por gestantes cadastradas nos sistemas de informação

100,00

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

33,00

Instalar conselhos locais em todas as unidades de saúde

0,00

Elaboração e implantação do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames e cirurgias nas unidades de saúde, conforme normativas vigentes

0,00

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

38,00

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.

100,00

Garantir tratamento aos casos de sífilis as gestantes notificadas

46,00

Elaborar anualmente o levantamento de necessidades de treinamentos através do Comitê de Educação Permanente do Município

100,00

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

0,00

Manter parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e educativas sobre sífilis congênita - identificar potenciais parceiros nas entidades
filantrópicas, privadas e do ensino.

100,00

Elaborar protocolo municipal de combate à sífilis

0,00

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

2

Realização da Conferência Municipal de Saúde conforme normativas vigentes.

0

Aquisição de veículos ambulância tipo A - simples remoção tipo furgão de transporte sanitário

0

Implementação do serviço de referência à saúde da mulher

0,00

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

0,00

Manter a realização das ações preconizadas pelo Programa Saúde na Escola (PSE)

0

Aquisição de micro-ônibus de transporte sanitário

0

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

0,00

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

50,00

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

0,00

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

9

Construção da unidade básica de saúde da Vila Rica

0,00

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

72,00

Construção da unidade básica do Agostinho Simonato

0,00

Implantar pré-natal do parceiro em todas as unidades básicas de saúde

0,00
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Construção da unidade básica de saúde do Zumbi

0,00

Realizar duas capacitações ao ano para os profissionais das unidades de saúde - fortalecimento do programa de planejamento familiar.

8

Promover conscientização de ações do planejamento familiar nas escolas das redes pública e privada - fortalecimento do programa de planejamento familiar.

0

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

129,00

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

47,00

Realização de ações intersetoriais para enfrentamento da tuberculose em moradores de rua - manter grupo de trabalho intersetorial.

100,00

Sensibilização da população por meio de ação educativa para tuberculose e hanseníase - intensificar as capacitações nas unidades de saúde

100,00

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

0,00

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.

0,00

Concluir reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes

0,00

Capacitar as equipes das UBS para cadastramento dos pacientes de saúde mental

0,00

Monitorar os casos de saúde mental no território da UBS

100,00

Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de saúde - atenção básica

41,00

Construir o plano para educação preventiva relacionada à alimentação e nutrição com parceria da vigilância em saúde e atenção primária em saúde.

50,00

Ampliar (ou manter) cobertura de HPV meninas em 80% - realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal.

76,00

Reforma da unidade básica de saúde de Itaoca

100,00

Fortalecimento do Comitê de investigação da sífilis congênita - aplicar cronograma de reuniões mensais do comitê com registro de ata

6

Ampliar (ou manter) a cobertura de HPV meninos para 50% - realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal.

59,00

Reforma da unidade básica do BNH de baixo

100,00

Fortalecimento do Comitê de investigação da sífilis congênita - construir o plano de ação municipal para enfrentamento da sífilis congênita

0,00

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

73,00

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

0,00

Redução da incidência de sífilis congênita no município comparando com o do ano anterior

0,00

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

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%

87,00

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)

0,00

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

14

Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de veículos da secretaria municipal de saúde

56,00

Manutenção da atenção básica.

121,00

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.

54,00

Fortalecimento do programa de Abordagem Intensiva e Tratamento do Fumante - Realizar atendimentos individuais ou em grupo, com quatro encontros
semanais

0,00

Criação do Comitê de Investigação de Mortalidade Materno/Infantil

100,00

Fortalecimento do programa de Abordagem Intensiva e Tratamento do Fumante - Realizar atendimentos individuais ou em grupo, com duas sessões de
manutenção quinzenais

0,00

Redução da mortalidade materna no município comparando com o do ano anterior

0,00

Fortalecimento do programa de Abordagem Intensiva e Tratamento do Fumante - Ofertar suporte medicamentoso, preconizado pelo Instituto Nacional do
Câncer (Inca) e Ministério da Saúde, consulta médica e de enfermagem

0,00

Redução da mortalidade neonatal precoce no município comparando com o do ano anterior

85,00

Redução da mortalidade neonatal tardia no município comparando com o do ano anterior

67,00

Redução da mortalidade neonatal total no município comparando com o do ano anterior

84,00

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

94,00

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

64,00

Realizar atividades educativas com grupos de gestante e salas de espera nas unidades do município

63,00

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

100,00

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

100,00
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Ofertar consulta pré-natal as gestantes cadastradas na rede pública municipal

100,00

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

100,00

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

61,00

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

67,00

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

100,00

Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar diagnosticados, até 2021.

92,00

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

100,00

Manter a proporção de testagem para HIV entre casos novos de tuberculose

100,00

Redução da incidência de tétano no município comparando com o do ano anterior

0,00

Fortalecimento da estrutura CAPS AD - ampliar o número de profissionais habilitados para fortalecimento do atendimento.

0,00

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

30,00

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

0,00

Capacitar os profissionais enfermeiros da urgência -implantação e implementação da classificação de risco e os protocolos de atendimento nas unidades de pronto
atendimento.

13,00

Elaborar e implementar POP’S para todos os processos de trabalho realizados na rede de assistência farmacêutica

0,00

Reprogramar o processo de implantação das farmácias descentralizadas em 01 microrregião

0

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

116,00

Capacitar 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

0,00

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade especializada

68,00

Qualificar em 25% o número de profissionais para fortalecimento do atendimento do CAPS AD

0,00

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

137,00

Aparelhamento e reaparelhamento do centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST

68,00

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade pronto atendimento.

49,00

Aparelhamento e reaparelhamento do Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF

68,00

Manutenção da unidade de pronto atendimento

120,00

Manutenção do Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMURF

141,00

Ampliar unidade de serviço - Almoxarifado UPA

0,00

Manutenção do laboratório municipal

58,00

Manutenção da atenção especializada em saúde

69,00

Manter o acesso à Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU)

69,00

Aumentar o número de doenças relacionadas ao trabalho notificadas

7,00

Reforma de unidade especializada - concluir reforma da Policlínica Municipal

160,00

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

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

6,00

Construir o plano para educação preventiva relacionada à alimentação e nutrição com parceria da vigilância em saúde e atenção primária em saúde.

50,00

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS AD)

118,00

Construção e ampliação de unidade especializada

0,00

Manutenção do centro de referência a saúde do trabalhador - CEREST

200,00

Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de veículos da secretaria municipal de saúde

56,00

Manutenção da assistência farmacêutica

100,00

Disponibilizar medicamentos e insumos estratégicos adquiridos pelo ministério da saúde

201,00

Aparelhamento e reaparelhamento da assistência farmacêutica

4,00

Implantar controle de estoque informatizado ou manual nas unidades de dispensação de medicamentos e farmácias do município

25,00

Elaborar instrumento de verificação (check-list) para os seguimentos sujeitos a inspeção sanitária

0,00
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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

50,00

Manter parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e educativas sobre sífilis congênita - identificar potenciais parceiros nas entidades
filantrópicas, privadas e do ensino.

100,00

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.

89

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

2

Capacitar e atualizar os ACE s - estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de possível epidemia por dengue, zika ou chikungunya

100,00

Capacitar por meio de curso 100% do quadro ativo de agente de endemias

0,00

Implementação e monitoramento do programa VIGIDESASTRE, conforme normativas vigentes - estabelecer parceria com a Defesa Civil municipal e definir
fluxo das ações a serem desempenhadas

0,00

Enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19

999,99

Criar grupo de trabalho multiprofissional para estruturação do Programa de Educação Mobilização Social (PESMS)

0

Implantar o novo código sanitário

0,00

Ampliar unidade de serviço - Vigilância Sanitária.

0,00

Estruturar e qualificar a unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) - instruir os profissionais da Vigilância em Zoonoses conforme as normativas do MS

100,00

Implantar um serviço de profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) na rede municipal

0

Aparelhar ambientes da unidade de Vigilância de Zoonoses

0,00

Ampliar (ou manter) cobertura de HPV meninas em 80% - realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal.

76,00

Fortalecimento do Comitê de investigação da sífilis congênita - aplicar cronograma de reuniões mensais do comitê com registro de ata

6

Ampliar (ou manter) a cobertura de HPV meninos para 50% - realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal.

59,00

Redução da incidência de sífilis congênita no município comparando com o do ano anterior

0,00

Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de vigilância em saúde

160,00

Aparelhamento e reaparelhamento do Centro de Referência em Infectologia - CRIAS

160,00

Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde

127,00

Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de veículos da secretaria municipal de saúde

56,00

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

77,00

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.

54,00

Manutenção e Monitoramento do Programa VIGIDESASTRE, conforme normativas vigentes - Manter parceria com a Defesa Civil municipal e definir fluxo das
ações a serem desempenhadas.

0,00

Implantar mecanismos de vigilância epidemiológica, visando à detecção precoce de doenças graves com potencial de disseminação, que são detectadas pela rede
hospitalar, bem como promover uma maior integração com esta fonte de notificação para a vigilância epidemiológica

0,00

Realizar investigação de óbitos infantis fetais

100,00

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

100,00
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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

15.982.540,00

54.000,00

N/A

N/A

N/A

N/A

194.400,00

16.230.940,00

Capital

46.500,00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46.500,00

301 - Atenção
Básica

Corrente

15.899.006,00

15.426.136,00

N/A

N/A

N/A

N/A

50.000,00

31.375.142,00

Capital

60.000,00

1.646.918,00

N/A

N/A

N/A

N/A

90.000,00

1.796.918,00

302 Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente

11.389.825,45

4.907.993,00

N/A

N/A

N/A

N/A

50.000,00

16.347.818,45

Capital

48.074,55

58.400,00

N/A

950.000,00

N/A

N/A

72.400,00

1.128.874,55

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente

623.000,00

1.193.614,00

495.367,00

N/A

N/A

N/A

N/A

2.311.981,00

Capital

10.500,00

N/A

21.000,00

N/A

N/A

N/A

N/A

31.500,00

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

Corrente

2.439.140,00

2.435.830,00

N/A

N/A

N/A

N/A

1.639.600,00

6.514.570,00

Capital

10.000,00

70.014,00

N/A

N/A

N/A

N/A

26.000,00

106.014,00

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

306 Alimentação e
Nutrição

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/07/2020.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
Observações:
Todos os valores em percentuais foram arredondados.
Ação: 1.1.2 - O sucesso no tratamento da síﬁlis depende de diversos fatores, pois este perpassa o âmbito de saúde e sofre consequências de cunho social. A maioria das pacientes

não aderem ao tratamento e abandonam o esquema básico de administração do medicamento. No decorrer do ano de 2020, com o cenário epidemiológico oriundo da Pandemia de
Covid-19, muitas ações de sensibilização, visitas domiciliares, busca ativa, até mesmo as orientações de distanciamento social impactaram neste indicador.
Ação: 1.1.7 - O município contava com a parceria do Estado na disponibilização de um proﬁssional para a realização das consultas de alto risco, porém, atualmente essa parceria
não existe mais. O município realiza o pré-natal de risco habitual, e possui um profissional para suprir essa necessidade, contudo, este ainda é insuficiente.

Ação: 1.1.10 - O valor obtido justiﬁca-se pela suspensão das aulas, publicitada em Decreto Municipal nº 29.337 descrevendo as ações de prevenção e enfrentamento à Pandemia
de Covid-19.
Ação: 1.1.17/1.1.18 - Sobre as coberturas vacinais da vacina HPV em meninas e meninos:
- a pandemia Covid-19, foi o principal motivo pela qual os adolescentes não foram vacinados, ou seja, as equipes de ESF não compareceram como rotina nas escolas públicas e
privadas do município para atualização do cartão de vacina do adolescente devido a paralisação das aulas no território nacional
- Baixa procura nas salas de vacinas em virtude da pandemia;

- fechamento e reforma da sala de vacina da Policlínica Municipal de Saúde de janeiro a outubro/2020 favoreceu a não vacinação dos adolescentes;
- falhas no sistema de internet do município, ocasionando a não digitando em tempo real da dose administrada. O prazo para inserção de doses no SUS-AB é 31 de março de
2021, quando o MS fecha o banco de dados do ano anterior. O fechamento do SIPNI em março de 2021.

Ação: 1.1.25 - Em se tratando da cobertura vacinal de DTPA em gestantes, são justificativas para a não obtenção da cobertura vacinal:
- a pandemia de Covid-19 foi o motivo pelo qual houve redução da procura pelo serviço de vacinação no município, prejudicando as coberturas vacinais;

- fechamento e reforma da sala de vacina da Policlínica Municipal de Saúde de janeiro a outubro/2020 favoreceu a não vacinação da gestante,
- falhas no sistema de internet do município, ocasionando a não digitando em tempo real da dose administrada. O prazo para inserção de doses no SUS-AB é 31 de março de
2021, quando o MS fecha o banco de dados do ano anterior.

Ação: 1.1.32 - Considerando a diﬁculdade de atingir este indicador devido a Pandemia no ano de 2020, ressaltamos que a não interrupção da puericultura resultou em um
percentual significativo, mesmo sendo este abaixo do preconizado.
Ação: 1.1.33 - O município disponibiliza o procedimento, porém este não é suﬁciente para atender a todas as gestantes do município. Falta proﬁssional médico, sendo que todos
os esforços foram direcionados ao combate da covid-19, inclusive para atendimento médico.

Ação: 1.1.34 - As atividades em grupo como palestras e salas de espera foram suspensas durante a Pandemia de Covid-19 em 2020. (Portaria Municipal 462/2020)
Ação: 1.1.40 - Trata-se de um indicador novo nesta Programação, com elaboração de instrumento para coleta das informações em quadrimestre anterior. As equipes de ESF
intensificarão essa ação conforme o recomendado.
Ação: 1.1.41 - Trata-se de um indicador novo nesta Programação, com elaboração de instrumento para coleta das informações em quadrimestre anterior. As equipes de ESF
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intensificarão essa ação conforme o recomendado.
Ação: 1.2.15 - O orçamento executado no primeiro quadrimestre foi ratificado pelo FMS.
Ação: 1.1.28 - Não foram registrados óbitos no período
Ação: 1.1.46 - Não foram registrados casos de tétano no município
Ação: 1.2.6 - Existem empenhos a serem liquidados, e processo licitatórios ainda em andamento.
Ação: 1.2.7 - Existem empenhos a serem liquidados, e processo licitatórios ainda em andamento.
Ação: 1.2.8 - Existem empenhos a serem liquidados, e processo licitatórios ainda em andamento.
Ação: 1.2.11 - O laboratório ficou fechado durante parte do ano de 2020, devido a reforma da unidade.
Ação: 1.2.12 / 1.2.13 - O Centro Municipal de Saúde permaneceu fechado durante parte do ano de 2020. O valor remanescente foi remanejado para ouras atividades da
Subsecretaria de Assistência e vigilância em saúde, de acordo com as necessidades.
Ação: 1.2.14 - Não houve notificação de doenças de trabalho.
Ação: 1.2.15 - O Contrato só foi renovado no terceiro quadrimestre de 2020.
Ação: 1.3.4 - Foi remanejada para Atenção de assistência farmacêutica.
Ação: 1.4.2 - Devido a pandemia Covid-19 não houve possibilidade de realizar treinamento. Material para o treinamento já foi adquirido e será realizado no ano de 2021.
(Portaria Municipal 462/2020)

Ação: 1.4.4 - A ação foi remanejada para 2021.
Ação: 1.4.7 - Todo o recurso destinado ao enfrentamento do Covid-19, foi remanejado para Ação 1.4.9.
Ação: 2.1.1 - Neste ano realizamos 6 reuniões do Comitê de Investigação de Síﬁlis, diminui-se a periodicidade devido a orientação de suspensão das reuniões presenciais em
virtude da Pandemia de Covid-19 (Portaria Municipal 462/2020), contudo, ressaltamos que haverá intensiﬁcação das orientações de combate à síﬁlis através do treinamento in
loco programado para o ano de 2021.

Ação: 2.1.7 - O valor obtido justiﬁca-se pela suspensão das aulas, publicitada em Decreto Municipal nº 29.337 descrevendo as ações de prevenção e enfrentamento à Pandemia de
Covid-19.
Ação: 2.1.19 - Não houve diminuição na incidência da doença se compararmos os valores anuais. Em 2019 foram 32 casos, ﬁnalizamos 2020 com 38 casos. Ressalto que este

indicador deve ser avaliado através da Vigilância Epidemiológica, ou ao menos compartilhado com a SAVS para melhor avaliação dos resultados. A maioria dos indicadores
relacionados a prevenção das doenças tiveram impacto negativo no decorrer do ano de 2020 devido ao Pandemia de Covid-19 vivenciada no referido ano.
Ação: 2.1.20 - O Valor orçado para estas ações foi retificado pelo FMS.
Ação:2.1.21 - O Valor orçado para estas ações foi retificado pelo FMS.
Ação: 3.1.4 - Não foi realizada por conta da pandemia do novo coronavírus, conforme Portaria Municipal nº 462/2020
Ação: 3.2.6 - Aguardando ordem de serviço. Prevista para julho/2021.
Ação: 3.2.8 - Foi dada a ordem de serviço aguardando recurso do Sismob a obra inicia agora em 2021.
Ação: 3.2.9 ¿ Não houve recurso, pois com a queda da arrecadação não foi possível executar a ação.
Ação: 3.2.16 - Existem empenhos ainda não liquidados, que só considera executado quando liquida.
Ação: 3.2.22 ¿ Houve uma redução dos valores repassados a DATACI, dos valores de links e internet e a parte desse orçamentos seria para estruturação de rede de ﬁbras óticas da
unidade, o processo está em fase de licitação.
Ação: 3.3.2 - Devido a pandemia Covid-19 não foram realizadas as ações do programa de formação permanente para os conselheiros.
Ação: 4.1.1 - O Comitê de Educação Permanente iniciará suas atividades neste mês de Fevereiro/2021. No decorrer do ano de 2020, devido a Pandemia, as reuniões tiveram de
ser canceladas. Destaca-se que a Política se desenvolveu mesmo sem reuniões presenciais. Os treinamentos Institucionais foram mantidos de forma individualizada e in loco,
obedecendo os critérios de distanciamento social.

Ação: 4.1.4 - O valor obtido justiﬁca-se pela suspensão das aulas, publicitada em Decreto Municipal nº 29.337 descrevendo as ações de prevenção e enfrentamento à Pandemia de
Covid-19.
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N

1

Indicador

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

2

Tipo Meta
ano
2020
U

300,00

E

100,00

U

98,00

U

100,00

U

80,00

U

90,00

E

-

U

50

U

0

U

65,00

U

0,45

U

0,40

U

28,00

U

14,35

U

14,00

U

2

U

85,00

U

80,00

U

38,00

E

100,00

U

4

U

100,00

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.
3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida
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

5
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.
6
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes
7
Número de Casos Autóctones de Malária
8
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade
9
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.
10

11

12

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

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 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.

13
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar
14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos
15
Taxa de mortalidade infantil
16
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência
17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)
19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica
21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica
22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue
23
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

Resultado do
quadrimestre

% alcançada
da meta

298,00

100,00

94,64

94,64

97,87

99,86

82,66

82,66

95,50

100,00

100,00

100,00

-

0

38

100,00

0

100,00

56,11

86,32

0,00

0

0,00

0

35,00

100,00

12,00

100,00

8,00

100,00

0

100,00

85,00

100,00

73,17

91,46

38,00

100,00

188,00

100,00

2

50,00

100,00

100,00

Unidade
de
Medida
Taxa

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Número

Número

Número

Percentual

Razão

Razão

Percentual

Percentual

Taxa

Número

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Número

Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/07/2020.
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Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
1- Por ser um indicador decrescente a meta foi alcançada. Ressaltamos que este indicador é de avaliação anual.
2- Ainda existem 3 óbitos a investigar.
4- Considerando que a diretriz nacional deste indicador é a redução e prevenção dos riscos e agravos a saúde da população por meio das ações de controle de doenças e
principalmente das doenças imunopreveníveis, na introdução de vacinas essenciais na população suscetível.
Informamos as justificativas para a não obtenção de pactuação do indicador 4, referente ao terceiro quadrimestre de 2020, da proporção das 4 vacinas básicas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, que são Pentavalente (3ª dose 87,24%), Pneumocóccica 10 valente (2ª dose 78,88%), VIP (3ª dose 77,57%), SCR (D1 86,98%):
- Atraso na digitação das doses administradas das vacinas em questão no ESUS AB e do SISPNI das vacinas de rotina realizadas pelas unidades básicas de saúde e Policlínica
Municipal Bolívar de Abreu, referente ao ano de 2020, devido a problemas de conectividade insuficiente nas UBS;
- Diminuição da procura pelo serviço de vacinação do município em virtude da reforma da sala de vacina da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, reforma da UBS Valão e
inativação da sala de vacina da Policlínica Paulo Pereira Gomes, em virtude da pandemia do novo Coronavírus;
- Redução da procura pela população pelo serviço de vacinação das vacinas de rotinas do calendário básico nacional, de modo geral, em todas as salas de vacinas do município
em virtude da pandemia do Coronavírus.
Em se tratando das coberturas vacinais no ano de 2020, o serviço de vacinação sofreu queda, sendo prejudicado em todo território nacional devido a pandemia do novo
coronavírus. A SEMUS está viabilizando digitação das doses represadas referente ao ano de 2020 para melhoria dos indicadores.
Portanto o indicador permanece em zero, ou seja, nenhuma das quatro vacinas supra citadas, obteve-se o percentual estabelecido pelo PNI/MS de 95% em virtude dos motivos
acima.
6 - O ano de 2020 será finalizado em setembro, pois ainda tem pacientes em tratamento.
9 - Não houve novos casos registrados no período.
10 - As coletas foram prejudicadas pela pandemia da COVID-19.
11 - Os dados utilizados para cálculos são fornecidos pelo tabwin; visto que o sistema ainda não disponibilizou os valores referente aos procedimentos realizados no mês de
dezembro. No período de setembro a novembro foram realizados 1.013 procedimentos citopatológicos.
12 - Os dados utilizados para cálculos são fornecidos pelo tabwin; visto que o sistema ainda não disponibilizou os valores referente aos procedimentos realizados no mês de
dezembro. No período de setembro a novembro foram realizados 419 mamografias de rastreamento. Ressaltamos que o procedimento ficou suspenso durante 6 meses devido a
pandemia da COVID 19.
18 - A pandemia afetou o acompanhamento deste indicador, ou seja, o resultado apurado não representa com fidedignidade os esforços realizados pela APS no referido
acompanhamento. Devido ao isolamento social e a redução de atendimentos específicos na UBS.
19 - Atualmente temos 12 equipes de saúde bucal.
22 - Não foi atingido a meta devido a pandemia. Atualmente, conforme orientação MS (Normativa MS/08), só esta sendo realizado atividades peri-domiciliar (arredores da
residência). Havia ainda uma defasagem no quantitativo de ACE para cobertura no Município. A contratação dos agentes foi realizada apenas em janeiro de 2021.
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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

301 - Atenção
Básica

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

Corrente

0,00

17.155.921,74

21.109.161,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.265.082,89

Capital

0,00

5.681,31

573.667,19

0,00

0,00

0,00

0,00

156.850,00

736.198,50

302 Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente

0,00

8.909.382,15

6.702.475,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.611.857,69

Capital

0,00

65.405,33

77.623,70

0,00

139.966,36

0,00

391.538,45

0,00

674.533,84

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente

0,00

1.224.795,53

2.677.228,22

736.089,45

0,00

0,00

0,00

0,00

4.638.113,20

Capital

0,00

1.385,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.385,57

304 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

305 Vigilância
Epidemiológica

Corrente

0,00

3.027.333,39

3.769.022,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1.067.994,48

7.864.350,08

Capital

0,00

0,00

169.765,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.765,54

306 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

0,00

13.868.071,47

10.886.631,44

0,00

321.888,72

0,00

0,00

426.167,24

25.502.758,87

Capital

0,00

14.357,48

23.659,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.016,65

0,00

44.272.333,97

45.989.234,16

736.089,45

461.855,08

0,00

391.538,45

1.651.011,72

93.502.062,83

TOTAL

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 28/01/2021.

9.2. Indicadores financeiros
Indicadores do Ente Federado
Indicador

Transmissão
Única

1.1

Participação da receita de impostos na receita total do Município

12,31 %

1.2

Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município

60,93 %

1.3

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município

11,63 %

1.4

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município

89,74 %

1.5

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município

23,26 %

1.6

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município

42,40 %

2.1

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante

2.2

Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde

2.3

Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde

2.4

Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde

2.5

Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde

2,62 %

2.6

Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

0,00 %
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3.1

Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde

47,90 %

3.2

Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012

16,44 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 28/01/2021.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)

% (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS (I)

79.813.300,00

79.813.300,00

79.304.896,59

99,36

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

28.090.400,00

28.090.400,00

23.839.507,74

84,87

IPTU

20.342.400,00

20.342.400,00

19.112.713,32

93,96

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU

7.748.000,00

7.748.000,00

4.726.794,42

61,01

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI

5.886.900,00

5.886.900,00

5.393.470,72

91,62

ITBI

5.840.000,00

5.840.000,00

5.381.097,51

92,14

46.900,00

46.900,00

12.373,21

26,38

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

36.850.400,00

36.850.400,00

37.162.185,46

100,85

ISS

34.000.000,00

34.000.000,00

36.002.876,93

105,89

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

2.850.400,00

2.850.400,00

1.159.308,53

40,67

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza Retido na Fonte - IRRF

8.985.600,00

8.985.600,00

12.909.732,67

143,67

206.024.800,00

206.024.800,00

193.753.660,24

94,04

82.680.000,00

82.680.000,00

74.854.865,48

90,54

208.000,00

208.000,00

169.729,14

81,60

Cota-Parte do IPVA

17.305.600,00

17.305.600,00

16.889.651,63

97,60

Cota-Parte do ICMS

102.680.000,00

102.680.000,00

100.033.691,25

97,42

2.288.000,00

2.288.000,00

1.805.722,74

78,92

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
Constitucionais

863.200,00

863.200,00

0,00

0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96)

863.200,00

863.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.838.100,00

285.838.100,00

273.058.556,83

95,53

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR

Cota-Parte do IPI - Exportação

Outras
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E
TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)
DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (ASPS) - POR
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA
ECONÔMICA

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)

DESPESAS
EMPENHADAS
Até o
bimestre (d)

% (d/c) x
100

DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o
bimestre (e)

DESPESAS PAGAS

% (e/c) x
100

Até o
bimestre (f)

%
(f/c)
x 100

Inscritas
em Restos a
Pagar Não
Processados
(g)

ATENÇÃO BÁSICA (IV)

15.961.006,00

17.516.866,25

17.314.450,20

98,84

17.161.603,05

97,97

17.138.435,27

97,84

152.847,15

Despesas Correntes

15.901.006,00

17.402.158,90

17.199.813,05

98,84

17.155.921,74

98,59

17.132.753,96

98,45

43.891,31

Despesas de Capital

60.000,00

114.707,35

114.637,15

99,94

5.681,31

4,95

5.681,31

4,95

108.955,84

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL (V)

11.422.400,00

9.860.318,25

9.155.122,07

92,85

8.974.787,48

91,02

8.921.753,56

90,48

180.334,59

Despesas Correntes

11.374.325,45

9.794.405,28

9.089.260,24

92,80

8.909.382,15

90,96

8.856.348,23

90,42

179.878,09
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Despesas de Capital

48.074,55

65.912,97

65.861,83

99,92

65.405,33

99,23

65.405,33

99,23

456,50

SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAPÊUTICO (VI)

633.500,00

1.301.915,60

1.298.997,08

99,78

1.226.181,10

94,18

1.203.403,27

92,43

72.815,98

Despesas Correntes

623.000,00

1.300.030,03

1.297.611,51

99,81

1.224.795,53

94,21

1.202.017,70

92,46

72.815,98

Despesas de Capital

10.500,00

1.885,57

1.385,57

73,48

1.385,57

73,48

1.385,57

73,48

0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA (VIII)

2.450.250,00

3.099.941,72

3.027.333,39

97,66

3.027.333,39

97,66

3.025.609,23

97,60

0,00

Despesas Correntes

2.440.250,00

3.099.941,72

3.027.333,39

97,66

3.027.333,39

97,66

3.025.609,23

97,60

0,00

Despesas de Capital

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
(IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

16.415.140,00

14.544.954,98

14.103.358,53

96,96

13.882.428,95

95,44

13.868.350,62

95,35

220.929,58

Despesas Correntes

16.368.640,00

14.528.585,70

14.089.001,05

96,97

13.868.071,47

95,45

13.853.993,14

95,36

220.929,58

Despesas de Capital

46.500,00

16.369,28

14.357,48

87,71

14.357,48

87,71

14.357,48

87,71

0,00

46.882.296,00

46.323.996,80

44.899.261,27

96,92

44.272.333,97

95,57

44.157.551,95

95,32

626.927,30

TOTAL (XI) = (IV + V + VI +
VII + VIII + IX + X)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO
EM ASPS
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)

DESPESAS
EMPENHADAS (d)

DESPESAS
LIQUIDADAS (e)

DESPESAS PAGAS
(f)

44.899.261,27

44.272.333,97

44.157.551,95

(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
(XIII)

0,00

N/A

N/A

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que
não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)

0,00

0,00

0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar
Cancelados (XV)

0,00

0,00

0,00

44.899.261,27

44.272.333,97

44.157.551,95

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

40.958.783,52

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d
ou e) - XVII)

N/A
3.940.477,75

3.313.550,45

3.198.768,43

0,00

0,00

0,00

16,44

16,21

16,17

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

Saldo Final (não
aplicado) (l) =
(h - (i ou j))

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de
15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL
MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC
141/2012

Saldo Inicial (no
exercício atual)
(h)

Empenhadas (i)

Diferença de limite não cumprido em 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferença de limite não cumprido em 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIO
DO
EMPENHO2

Valor
Mínimo para
aplicação em
ASPS (m)

Valor
aplicado em
ASPS no
exercício (n)

Valor
aplicado
além do
limite
mínimo (o)
= (n - m),
se

Total
inscrito em
RP no
exercício (p)

RPNP Inscritos
Indevidamente
no Exercício
sem
Disponibilidade
Financeira q =
(XIIId)

Valor
inscrito em
RP
considerado
no Limite
(r) = (p (o + q)) se

Total de RP
pagos (s)

Empenhos de
2020

40.958.783,52

44.899.261,27

3.940.477,75

741.709,32

0,00

0,00

0,00

Empenhos de
2019

41.810.789,68

50.839.355,86

9.028.566,18

1.910.843,46

0,00

0,00

Empenhos de
2018

37.757.214,12

45.113.365,79

7.356.151,67

90.377,31

0,00

Empenhos de
2017

34.245.970,04

39.399.589,97

5.153.619,93

0,00

Empenhos de
2016

33.388.503,99

38.044.450,41

4.655.946,42

Empenhos de
2015

31.528.280,58

35.724.636,38

Empenhos de
2014

30.067.379,64

Empenhos de
2013

28.417.617,62

0,00

Total de
RP a
pagar (t)

0,00

Total de
RP
cancelados
ou
prescritos
(u)

Diferença
entre o
valor
aplicado
além do
limite e o
total de RP
cancelados
(v) = ((o +
q) - u))

741.709,32

0,00

3.940.477,75

1.709.657,55

3.780,65

197.405,26

8.831.160,92

0,00

4.734,58

0,00

85.642,73

7.270.508,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.153.619,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.655.946,42

4.196.355,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.196.355,80

32.547.299,06

2.479.919,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.479.919,42

30.015.081,95

1.597.464,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.597.464,33

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO
LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

Saldo Inicial (w)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência
Empenhadas (x)

Liquidadas (y)

Pagas (z)

Saldo Final (não
aplicado) 1 (aa)
= (w - (x ou y))

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados
(XXIV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados
(XXV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a
serem compensados (XXVI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b)

% (b/a) x 100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)

26.043.172,00

29.427.894,36

42.531.147,71

144,53

Provenientes da União

25.496.805,00

28.881.527,36

41.619.772,95

144,11

546.367,00

546.367,00

911.374,76

166,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
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RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

212,52

1,25

26.060.172,00

29.444.894,36

42.531.360,23

144,44

OUTRAS RECEITAS (XXX)
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
(XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)
DESPESAS COM SAUDE POR
SUBFUNÇÕES E CATEGORIA
ECONÔMICA NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO
DO MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)

DESPESAS
EMPENHADAS
Até o
bimestre (d)

DESPESAS
LIQUIDADAS

% (d/c) x
100

Até o
bimestre (e)

DESPESAS PAGAS

% (e/c) x
100

Até o
bimestre (f)

%
(f/c)
x 100

Inscritas em
Restos a
Pagar não
Processados
(g)

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)

17.221.054,00

24.947.146,95

22.965.822,25

92,06

21.839.678,34

87,54

21.750.187,37

87,19

1.126.143,91

Despesas Correntes

15.484.136,00

22.708.227,90

21.548.959,82

94,89

21.109.161,15

92,96

21.108.483,15

92,96

439.798,67

Despesas de Capital

1.736.918,00

2.238.919,05

1.416.862,43

63,28

730.517,19

32,63

641.704,22

28,66

686.345,24

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL (XXXIII)

6.065.793,00

9.612.637,08

7.519.800,28

78,23

7.311.604,05

76,06

7.303.941,45

75,98

208.196,23

Despesas Correntes

4.984.993,00

8.431.467,94

6.897.798,78

81,81

6.702.475,54

79,49

6.694.812,94

79,40

195.323,24

Despesas de Capital

1.080.800,00

1.181.169,14

622.001,50

52,66

609.128,51

51,57

609.128,51

51,57

12.872,99

SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAPÊUTICO (XXXIV)

1.709.981,00

3.915.149,73

3.646.342,82

93,13

3.413.317,67

87,18

3.404.502,67

86,96

233.025,15

Despesas Correntes

1.688.981,00

3.915.149,73

3.646.342,82

93,13

3.413.317,67

87,18

3.404.502,67

86,96

233.025,15

Despesas de Capital

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(XXXV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)

4.174.444,00

5.802.975,53

5.201.765,96

89,64

5.006.782,23

86,28

5.003.458,17

86,22

194.983,73

Despesas Correntes

4.078.430,00

5.519.122,00

5.029.720,43

91,13

4.837.016,69

87,64

4.833.692,63

87,58

192.703,74

Despesas de Capital

96.014,00

283.853,53

172.045,53

60,61

169.765,54

59,81

169.765,54

59,81

2.279,99

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
(XXXVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES
(XXXVIII)

278.400,00

13.972.516,18

12.548.355,26

89,81

11.658.346,57

83,44

11.655.574,57

83,42

890.008,69

Despesas Correntes

278.400,00

13.836.970,23

12.420.240,93

89,76

11.634.687,40

84,08

11.631.915,40

84,06

785.553,53

Despesas de Capital

0,00

135.545,95

128.114,33

94,52

23.659,17

17,45

23.659,17

17,45

104.455,16

TOTAL DAS DESPESAS NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO
DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII
+ XXXIII + XXXIV + XXXV +
XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

29.449.672,00

58.250.425,47

51.882.086,57

89,07

49.229.728,86

84,51

49.117.664,23

84,32

2.652.357,71

DESPESAS TOTAIS COM
SAÚDE EXECUTADAS COM
COM RECURSOS PRÓPRIOS
E COM RECURSOS
TRANSFERIDOS DE OUTROS
ENTES

DOTAÇÃO
INICIAL
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DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)

DESPESAS
EMPENHADAS
Até o
bimestre (d)

% (d/c) x
100

DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o
bimestre (e)

% (e/c) x
100

DESPESAS PAGAS
Até o
bimestre (f)

%
(f/c)
x 100

Inscritas em
Restos a
Pagar não
Processados
(g)
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ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV
+ XXXII)

33.182.060,00

42.464.013,20

40.280.272,45

94,86

39.001.281,39

91,85

38.888.622,64

91,58

1.278.991,06

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL (XLI) = (V +
XXXIII)

17.488.193,00

19.472.955,33

16.674.922,35

85,63

16.286.391,53

83,64

16.225.695,01

83,32

388.530,82

SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAPÊUTICO (XLII) = (VI +
XXXIV)

2.343.481,00

5.217.065,33

4.945.339,90

94,79

4.639.498,77

88,93

4.607.905,94

88,32

305.841,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.624.694,00

8.902.917,25

8.229.099,35

92,43

8.034.115,62

90,24

8.029.067,40

90,18

194.983,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)
= (X + XXXVIII)

16.693.540,00

28.517.471,16

26.651.713,79

93,46

25.540.775,52

89,56

25.523.925,19

89,50

1.110.938,27

TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (XLVII) = (XI +
XXXIX)

76.331.968,00

104.574.422,27

96.781.347,84

92,55

93.502.062,83

89,41

93.275.216,18

89,20

3.279.285,01

(-) Despesas executadas com
recursos provenientes das
transferências de recursos de outros
entes3

29.397.672,00

57.525.504,03

51.490.548,12

89,51

48.838.190,41

84,90

48.726.125,78

84,70

2.652.357,71

TOTAL DAS DESPESAS
EXECUTADAS COM
RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)

46.934.296,00

47.048.918,24

45.290.799,72

96,26

44.663.872,42

94,93

44.549.090,40

94,69

626.927,30

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(XLIII) = (VII + XXXV)
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) =
(VIII + XXXVI)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
(XLV) = (XIX + XXXVII)

FONTE: SIOPS, Espírito Santo28/01/21 09:29:33
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos
restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de
trabalho

Bloco de Financiamento

Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
(INVESTIMENTO)

Programas de Trabalho

10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO)
1030150198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE
10122501821C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO)
10301501920YI - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE
103015019219A - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
1030150192E89 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1030220158585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC
1030250182E90 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1030250182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NACIONAL
1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Manutenção das Ações e Serviços

https://digisusgmp.saude.gov.br

Valor
Transferido
em 2020
(Fonte: FNS)

Valor
Executado

741232

0

1045000

0

7247965.7
8766.44
20437411.52

4707881.81
0
16879866.66

500000

0

374949.44

374949.44

850000

850000

1300000

0

4127538.84

3921031.3
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Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Bloco de Financiamento

Valor
Transferido
em 2020
(Fonte: FNS)

Programas de Trabalho

10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS
ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Valor
Executado

1232934.84

1143599.1

10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

143040.86

128610.99

10305201520AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

107583.33

107583.33

10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E
MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2115723.7

1869961.93

10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA
SAÚDE

30000

0

10422502120YM - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCA - NACIONAL

61600

0

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal, conforme artigo 58 da Lei 4320/64.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância
nacional - Coronavírus (COVID-19)
Descrição do recurso

Valor do Recurso

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a
aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

7.989.197,70

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação
no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

0,00

Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de
saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.

3.686.266,33

Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em
ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020

1.797.904,56

Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de
Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras
decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020

0,00

Outros recursos advindos de transferências da União

0,00

Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)

13.473.368,59

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)
Descrição das Subfunções/Despesas
Administração Geral

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

10.719.726,78

9.909.296,60

9.906.524,60

Atenção Básica

0,00

0,00

0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00

0,00

0,00

Suporte profilático e terapêutico

0,00

0,00

0,00

Vigilância Sanitária

0,00

0,00

0,00

Vigilância Epidemiológica

0,00

0,00

0,00

Alimentação e Nutrição

0,00

0,00

0,00

Informações Complementares

0,00

0,00

0,00

10.719.726,78

9.909.296,60

9.906.524,60

Total
Gerado em 26/03/2021 07:17:51

9.6. Covid-19 Recursos Próprios
https://digisusgmp.saude.gov.br

40 de 48

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus
(COVID-19)
Descrição do recurso

Valor do Recurso

Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)

0,00

Total

0,00
Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)
Descrição das Subfunções/Despesas

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Administração Geral

0,00

0,00

0,00

Atenção Básica

0,00

0,00

0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00

0,00

0,00

Suporte profilático e terapêutico

0,00

0,00

0,00

Vigilância Sanitária

0,00

0,00

0,00

Vigilância Epidemiológica

0,00

0,00

0,00

Alimentação e Nutrição

0,00

0,00

0,00

Informações Complementares

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

Gerado em 26/03/2021 07:17:50

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância
nacional - Coronavírus (COVID-19)
Descrição do recurso

Valor do Recurso

Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus
(COVID-19)

0,00

Total

0,00
Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)
Descrição das Subfunções/Despesas

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Administração Geral

0,00

0,00

0,00

Atenção Básica

0,00

0,00

0,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00

0,00

0,00

Suporte profilático e terapêutico

0,00

0,00

0,00

Vigilância Sanitária

0,00

0,00

0,00

Vigilância Epidemiológica

0,00

0,00

0,00

Alimentação e Nutrição

0,00

0,00

0,00

Informações Complementares

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

0,00

0,00

Gerado em 26/03/2021 07:17:52

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
No que se refere as receitas de Impostos e as transferências Constitucionais e Legais que fazem parte da composição para a base de cálculo dos repasses previstos na Lei 141/2012
e na EC 29/2000, observou-se uma queda na arrecadação, considerando o previsto inicialmente para o exercício 2020, isso se deu em grande parte devido a pandemia e todos os
efeitos do distanciamento social como também da retração da economia, o resultado foi bastante ruim para a arrecadação própria do Município. Embora esteja ocorrendo uma
lenta recuperação econômica a partir de agosto/setembro, entendemos que as perdas registradas pelo conjunto dos Municípios brasileiros não serão repostas neste ano, embora ter
sido de suma importância o apoio oferecido pelo governo federal com o Congresso Nacional por meio da Lei Complementar 173/2020, mas podemos notar que a situação não é
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nada animadora na esfera municipal.
As transferências fundo a fundo se deram de forma regular e automática, seguindo as regras peculiares de aplicação especíﬁca de cada bloco de ﬁnanciamento do SUS, contudo
devido a inserção de um novo grupo de ﬁnanciamento para enfrentamento da Pandemia chamado CORONAVÍRUS (COVID-19) que custeou tanto despesas de custeio
(Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO) como também despesas de Investimentos (Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
(INVESTIMENTO) fez com que houvesse uma considerável elevação na arrecadação das transferências relacionadas aos Blocos de Financiamento do Governo Federal.
Nas despesas relacionadas a pessoal e encargos sociais observou-se um aumento dos gastos considerando a previsão inicial e com o acréscimo de uma nova Ação: Enfretamento da
Emergência COVID. No decorrer do exercício o orçamento recebeu reforços em suas contas, devido a apuração de superavit ﬁnanceiro no fechamento do balanço do exercício
anterior, principalmente no que tange as despesas com Pessoal e despesas de custeio (materiais e contratação de serviços), isto possibilitou dar continuidade no cumprimento dos
serviços já ofertados pelo município a na realização de novas ações em serviços de saúde. No que se refere as despesas com Investimentos percebe-se que houve uma redução em
relação ao previsto inicial, fruto do resultado da pandemia que direcionou todos os esforços no aumento da oferta de serviços aos cuidados com os munícipes.
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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: 21/07/2020.

Outras Auditorias

Demandante

Órgão Responsável pela
Auditória

001/2020

Secretaria
Municipal de
Saúde

Gerência de Controle,
Avaliação, Monitoramento
e Auditoria

Recomendações

A presente Auditoria constatou que NÃO HOUVE falta de antibióticos na UPA Marbrasa no período auditado de 21 a 23 de julho. Como foi possível
identificar a falta de medicamentos (nifedipino, metildopa e ceftriaxona dia 14/07/2020) e materiais (fita e lanceta dia 27/07/2020) e mesmo a ceftriaxona
em outas datas (16/06/2020, 13/07/2020 e 19/07/2020) conforme demonstrado no tópico 1, há de se fazer RESSALVA, tendo em vista que se os
medicamentos podem ser substituídos o mesmo não ocorre com estes materiais. É necessário aguardar a implantação das medidas informadas pela Senhora
Denise Nunes Almeida Freitas, os demais apontamentos relacionados a CAF foram analisados e as medidas cabíveis foram tomadas. Quanto a instalação
do sistema HORUS e conforme visita realizada pela Equipe de Auditoria no dia 20 de outubro a UPA Marbrasa, o sistema não pode ser considerado ainda
como implantado, e sim em fase de implantação, sendo necessário atualizar e acompanhar junto aos farmacêuticos a implantação até que o mesmo esteja
funcionando a contento. Outro ponto que merece atenção, conforme informado pela senhora Alessandra Riguete de Moraes, farmacêutica da UPA
Marbrasa, Que só há farmacêuticos de 7h às 17h e de 17h às 21h, após 21h não há farmacêutico de plantão na Unidade, que nesse horário há uma
farmácia satélite na unidade na qual o enfermeiro fica responsável pela chave e atendimento das demandas de medicações. Considerando o tipo de
unidade, com atendimento 24 horas, sugerimos que o profissional farmacêutico esteja presente durante todo o período de funcionamento da unidade. A
Equipe de Auditoria não conseguiu evidências física ou documental que possam apontar cobrança por medicamentos feita a familiar do senhor W. B. por
parte de algum profissional da UPA Marbrasa. Também não foi constatado desassistência ao paciente. Conforme declaração da médica Dra. Marcela
Beerli "estava faltando o medicamento ceftriaxona, e que receitou outro antibiótico oxacilina, essa informação também é confirmada pelo enfermeiro
Pablo da Silva Dias a Dra . Marcele já havia administrado o medicamento no paciente (Oxiacilina).

Encaminhamentos

Verificamos a necessidade da Gerência de Assistência Farmacêutica elaborar uma lista dos medicamentos disponíveis em cada unidade de saúde, para que
os profissionais que trabalham na assistência tenham conhecimento dos medicamentos, bem como a atualização constante desta lista e se os mesmos
encontram-se disponíveis ou em falta na unidade, principalmente dos medicamentos injetáveis disponibilizados nas unidades de pronto atendimento de
urgência do Município (UPA Marbrasa e Paulo Pereira Gomes). Conforme determinação da Legislação vigente, e conforme solicitação feita através do
Ofício nº 021/2020 CMS/CIT/ES sugerimos o encaminhamento deste relatório ao Conselho Municipal de Saúde.

Nº do Processo

Unidade Auditada
Unidade de Pronto
Atendimento Dr. Antonio
Jorge Abib Netto

Finalidade
Averiguar o atendimento prestado ao senhor W. B. na Unidade
de Pronto Atendimento Dr. Antonio Jorge Abib Netto (UPA
MARBRASA

Status
C

Demandante

Órgão Responsável pela
Auditória

002/2020

Secretaria
Municipal de
Saúde

Gerência de Controle,
Avaliação, Monitoramento
e Auditoria

Recomendações

Não foi possível para a Equipe de Auditoria identificar no BAU do senhor W. B. nenhuma solicitação de Tomografia feita por profissional da UPA, tão
pouco cobrança de procedimentos, sendo que seria impossível a cobrança para realização de Tomografia dentro das dependências da UPA, já que a
Unidade não dispõe de Tomógrafo. Quanto ao tópico Apurar se houve cobrança para realização de exame de tomografia por algum profissional da
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Antonio Jorge Abib Netto (UPA Marbrasa) a análise da Equipe de Auditoria é ACATADO. Há evidências de que o
paciente internado em unidade de saúde pública realizou procedimento particular em outra unidade de saúde de maior complexidade também
vinculada/contratada ao SUS (HECI), de forma não gratuita. Considerando a declaração dos profissionais da unidade que o exame foi realizado por opção
da acompanhante e ainda, que o exame foi realizado em outro estabelecimento de saúde, particular e de Gestão Estadual, a Equipe de Auditoria não tem
competência para a "investigação" dos fatos naquele Hospital ou mesmo emitir parecer sobre a responsabilidade pela realização do exame. Quanto aos
demais fatos identificados pela Equipe de Auditoria foram feitas RESSALVAS. Deve ser implantado, com urgência, o POP Procedimento Operacional
Padrão POP 31 para REGULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAIS de forma a regulamentar as transferências realizadas pela
UPA MARBRASA, bem como a capacitação dos profissionais da UPA para utilização do mesmo. Quando da necessidade de realização de tomografias ou
outros exames via consórcio ou Central de Regulação, realizados em unidade de maior porte, bem como a transferência destes pacientes em ambulância da
UPA MARBRASA, deve ser criado fluxo escrito (POP) que regulamente o procedimento bem como o treinamento/capacitação dos profissionais da UPA
Marbrasa para realização dos mesmos. Conforme informação da senhora Talyta Aniceto Alvarenga dos Santos, que não tem conhecimento de que há uma
central de regulação junto à SEMUS, acredita que nenhum dos enfermeiros da UPA sabia desta Central, verificamos a necessidade de treinamento dos
profissionais da UPA Marbrasa, para conhecimento das linhas de assistência e fluxo de atendimento da rede pública municipal e dos POP implantados
pela Portaria nº 1.049/2020. Diante da informação de que o paciente havia sido rejeitado devido a falta do exame de imagem por parte da Santa Casa de
Castelo, sendo que a UPA 24h oferece estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação
conforme informação do site do Ministério da Saúde, sugerimos que seja verificado junto a Superintendência Regional de Saúde o protocolo de
transferência de pacientes pela Central de Regulação de Vagas do Estado e se procede a informação do hospital conveniado ao SUS exigir de uma UPA
24h como condição sine qua non para transferência do paciente, a realização de tomografia de crânio. Conforme determinação da Legislação vigente, e
conforme solicitação feita através do Ofício nº 021/2020 CMS/CIT/ES sugerimos o encaminhamento deste relatório ao Conselho Municipal de Saúde.

Encaminhamentos

Conforme determinação da Legislação vigente, e conforme solicitação feita através do Ofício nº 021/2020 CMS/CIT/ES sugerimos o encaminhamento
deste relatório ao Conselho Municipal de Saúde

Nº do Processo

Unidade Auditada
Unidade de Pronto
Atendimento Dr. Antonio
Jorge Abib Netto

Finalidade
Averiguar o atendimento prestado ao senhor W. B. na Unidade
de Pronto Atendimento Dr. Antonio Jorge Abib Netto (UPA
MARBRASA

Status
C

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
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Data da consulta: 21/07/2020.

Análises e Considerações sobre Auditorias
Inicialmente o Relatório foi elaborado tratando das duas denúncias conjuntamente, porém, a partir da solicitação feita pela Secretária de Saúde o Relatório foi desmembrado em
duas partes: "objetivando esclarecer os fatos relevantes, solicito seja elaborado novo Relatório de Auditoria, desmembrando os assuntos para:

I) medicamento: apurar se houve cobrança para fornecimento do fármaco por algum proﬁssional da UPA Marbrasa, bem como se faltava antibióticos naquela
unidade de saúde;
II) exame de tomografia: apurar se houve cobrança para realização de exame de tomografia por algum profissional da UPA Marbrasa."
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11. Análises e Considerações Gerais
O Relatório de Gestão 2020 retrata os esforços da Secretaria Municipal de Saúde em manter os serviços essenciais e os programas de saúde em funcionamento, enquanto combate
um inimigo novo, que desafiou toda a estrutura do serviço público de saúde, não só de nosso Município, mas do mundo inteiro.
O terceiro quadrimestre se encerra sem que todas as ações tenham sido cumpridas a contento e até mesmo com prejuízo ao monitoramento, tendo em vista a adoção das medidas
sanitárias para combate a COVID-19 que impossibilitaram a execução de ações preventivas e de Educação Permanente.
Ainda, a pandemia, demandou praticamente todos os esforços dos serviços de saúde, para combater um inimigo, por vezes silencioso, mas ao mesmo tempo letal. A prioridade da
saúde foi oferecer um local de referência para o atendimento dos casos suspeitos e assim foi montada toda a estrutura na Policlínica Paulo Pereira Gomes para atendimento a estes
casos.
Com a suspenção dos atendimentos eletivo, em quase sua totalidade, os atendimentos de urgência para outras doenças foi realizado na UPA Marbrasa. Posteriormente as unidades
básicas também passaram a ofertar atendimentos aos casos suspeitos de COVID 19.
Havia ainda a necessidade de manter os programas de saúde em funcionamento para atendimento aos pacientes com doenças autoimunes, como diabetes e hipertensão, bem como a
realização de consultas e exames de pré-natal e fornecimento de medicamentos na farmácia municipal.
Essa nova situação de saúde fez com que algumas metas previstas na Programação Anual de Saúde fossem adiadas, tendo como prioridade o combate ao novo corona vírus e o
atendimento aos pacientes contaminados e aos seus familiares para garantia do tratamento e evitar a disseminação do vírus.
As medidas de isolamento social adotadas pelo Estado e pelo Município também contribuíram para uma diminuição no número de atendimentos nos serviços de saúde, porém,
mais do que necessária, esta medida se mostrou essencial para evitar uma mortalidade ainda maior e um aumento descontrolado dos casos em nosso Município.
Mesmo com todas as medidas adotadas no país, o número de mortes e de casos conﬁrmados foi muito alto no Brasil, e no mundo todo, e levou o SUS a uma situação jamais
vivenciada em sua história, com superlotação de serviços de saúde e demandas altas pelos serviços de urgência e emergência. Infelizmente o ano se encerra sem que um tratamento
eﬁcaz tenha sido descoberto e sem vacinação em massa da população, mas com expectativa de que algumas vacinas possam ser aprovadas em 2021 e que as primeiras doses
comecem a ser aplicadas ainda no primeiro trimestres do ano.
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12. Recomendações para o Próximo Exercício
Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício
O Relatório Anual de Gestão (RAG 2020) evidencia os esforços empenhados para que as metas pré-estabelecidas sejam atingidas, servindo como referência para estabelecimento
de novas metas para os próximos exercícios, cujo objetivo é o de maximizar os resultados positivos já alcançados tendo em vista um processo de melhoria continua nos serviços de
saúde no município. Aliado a isto, a Programação Anual de Saúde - PAS seguirá a mesma linha de planejamento, orientando as ações de serviços em saúde - com realização de
reuniões de monitoramento e avaliação periódica dessas ações -, com vistas a subsidiar a elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA, conforme
estabelecido em Lei.

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretário(a) de Saúde
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 2020
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Relatório Anual de Gestão - 2020

Identificação

Parecer do Conselho de Saúde

Considerações:
Aprovado.

Introdução
Considerações:
Aprovado.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:
Aprovado.

Dados da Produção de Serviços no SUS
Considerações:
Aprovado.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Considerações:
Aprovado.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerações:
Aprovado.

Programação Anual de Saúde - PAS
Considerações:
Aprovado.

Indicadores de Pactuação Interfederativa
Considerações:
Aprovado.

Execução Orçamentária e Financeira
Considerações:
Aprovado.

Auditorias
Considerações:
Aprovado.

Análises e Considerações Gerais
Parecer do Conselho de Saúde:
Aprovado.

Recomendações para o Próximo Exercício
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Aprovado.

Data do parecer: 26/03/2021

https://digisusgmp.saude.gov.br

47 de 48

Status do Parecer: Aprovado

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 26 de Março de 2021

Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro De Itapemirim
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