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INTRODUÇÃO

A presente  Programação  Anual  de  Saúde  dá  início  ao  ciclo  2022-2025  do  Plano  Municipal  de  Saúde,

elaborado com vista a ofertar de um serviço de saúde de excelência a população Cachoeirense.  A PAS 2022,

busca  o aprimoramento do atendimento realizado pelas equipes de saúde,  e  da qualidade dos serviços

disponíveis no SUS. As metas estabelecidas para o PMS, bem como as ações para sua execução, e seus

respectivos recursos orçamentários estão detalhados neste Relatório.

Elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, traz as ações em serviço de saúde

pré estabelecidas pelo Governo municipal junto à sua equipe técnica, dentro de um planejamento pautado

pela seriedade, organização do trabalho e comprometimento com os serviços públicos ofertados à população,

que tem norteado a Gestão Municipal na aplicação dos recursos. Por fim, importa ainda evidenciar que a

identificação  e  dimensionamento  das  metas  e  objetivos,  bem  como  a  proposição  das  ações  a  serem

executadas, foram elaborados em conjunto com as Áreas Técnicas, Subsecretarias e Unidades vinculadas,

que compõem a estrutura desta Secretaria Municipal de Saúde. E que a Agenda de Gestão Municipal em

Saúde conta com um cronograma de monitoramento dos desdobramentos de execução destas ações, cujo

objetivo é a apuração de resultados que subsidiarão os Relatórios Quadrimestrais (RDQA), e posteriormente

o Relatório Anual de Gestão (RAG). 
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Diretrizes, Objetivos, Metas, Ações e Indicadores 

Diretriz  Nº  1.  Promover  o  fortalecimento  da  cidadania,  da  democracia  participativa  e  do  controle  social,
garantindo e implementando políticas públicas para Gestão e Organização do SUS.
Tem relação com: Diretrizes Estaduais: D2, D4 e D5. Diretrizes Nacionais: D1, D3, D4, D13, D14, D15, D17, D18, D19, D21, D23 e
D24.

Objetivo Nº 1.1.  Fortalecer a Gestão do Trabalho e Educação continuada na Saúde com valorização do
trabalhador do SUS.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D2-O3. Objetivos Nacionais: O7. Objetivos da ODS: O3.c
PPA 2022-2025 – Programa: 1631 – Administração em Saúde    - Ações: 2.109

Descrição da meta
Indicador para

avaliação e
monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

1.1.1. Capacitar anualmente os profissionais enfermeiros da urgência sobre 
a classificação de risco e os protocolos de atendimento nas unidades de 
pronto atendimento
Ação nº 1 - Realizar no segundo semestre de 2022 uma capacitação para os
profissionais que trabalham na urgência das unidades de pronto 
atendimento e no Centro de Saúde de Itaoca (urgência)

Capacitação de todos
os enfermeiros que

atendem nos serviços
de urgência próprios do

município

100% SAVS 100 % 122

1.1.2. Revisar a cada dois anos o POP (procedimentos operacional padrão) 
das diversas áreas de serviços da SEMUS
Ação nº 1 – Revisar o POP das diversas áreas da SEMUS

Revisar o POP dos
diversos setores da

SEMUS, criando
protocolos para os

novos setores ou para
os setores que ainda
não possuem POP

100%
SAP/SAVS/
GAA/FMS

100 %
122
301
302

1.1.3. Manter a Política de Educação Permanente da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim através do Comitê de Educação 
Permanente do Município
Ação nº 1 - Elaborar Portaria nomeando os membros do Comitê
Ação nº 2 - Realizar reuniões mensais do Comitê
Ação nº 3 - Aplicar e acompanhar o cronograma de treinamentos

Adequar legislação se
preciso, atualizar a

relação de membros
caso necessário e

realizar reuniões a cada
quadrimestre com
registro em ATA

-- GAA 100 % 122

1.1.4. Elaborar anualmente o levantamento de necessidades de 
treinamentos através do Comitê de Educação Permanente do Município
Ação nº 1 – Elaborar o levantamento de necessidades de treinamento

Realizar o levantamento
das necessidades de

treinamento dos
profissionais dos

diversos setores e
unidades de saúde no
primeiro quadrimestre

do ano.

-- GAA 100 % 122

1.1.5. Manter parcerias com instituições de ensino e SESA para apoiar as 
capacitações dos colaboradores
 Ação nº 1 - Manter parcerias com Instituições de ensino
 Ação nº 2 - Manter parcerias com a SESA

Manter parcerias com
as instituições

-- SAP 100 % 301

1.1.6. Reestruturar o quadro de servidores da Saúde
Ação nº 1 - Realizar, através das subsecretarias, no primeiro trimestre de 
2022, avaliação da necessidade de reposição de força de trabalho, 
realocando se necessário o quadro de pessoal
Ação nº 2 - Verificar junto a SEMAD a possibilidade de ampliação e a forma 
de contratação/concurso para adequação da força de trabalho da SEMUS

Avaliar demanda;
Reorganizar força de
trabalho; Ampliar, se

necessário, quadro de
pessoal após

diagnóstico interno

-- GAA 100 % 122
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Objetivo Nº 1.2.  Ampliar e adequar a infraestrutura da rede física e tecnológica, para torná-lo ambiente de
acesso resolutivo, acolhedor ao usuário e com melhores condições de trabalho para os servidores.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D2-O2, D3-O3. Objetivos Nacionais: O4
PPA 2022-2025 – Programa: 1631 – Administração em Saúde    - Ações: 2.109 e Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde –
Ações 2.113

Descrição da meta
Indicador para

avaliação e
monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

1.2.1. Realizar manutenção preventiva e corretiva na frota própria de 
veículos da secretaria municipal de saúde
Ação nº 1 - Realizar no primeiro trimestre de 2022 o levantamento da 
necessidade de manutenção de cada veículo próprio da SEMUS
Ação nº 2 - Elaborar cronograma de manutenção da frota própria
Ação nº 3 - Elaborar processo de contratação de prestador de serviço para 
manutenção da frota
Ação nº 4 - Verificar junto ao setor jurídico da SEMUS a viabilidade de um 
termo de responsabilidade de uso do bem público
Ação nº 5 - Acompanhar, através da Gerência de transporte, com 
designação de servidor, responsável a manutenção dos veículos

Manutenção preventiva
e corretiva de toda a

frota própria de veículos
da SEMUS

-- GAA 100 % 122

1.2.2. Aparelhar e reaparelhar a Gestão Administrativa da Saúde
Ação nº 1 – Aparelhar e/ ou Reaparelhar Unidades

Adequar 100% da
estrutura física da

secretaria municipal de
saúde, da gerência de

transportes e do
almoxarifado / setor de

patrimônio

-- GAA 100 % 122

1.2.3. Ampliação do “Saúde Digital” do Governo Federal
Ação nº 1 – Ampliar o programa “Saúde Digital”

Melhorar a eficiência
dos sistemas de saúde;

Cumprir legislação
federal

-- SAP 100 % 301

1.2.4. Cadastrar Unidades de Saúde no “Informatiza APS”
Ação nº 1 - Cadastrar Unidades de Saúde no “Informatiza APS” nas UBS 
Aeroporto, Otto marins, N. S. Penha, Coramara, Amaral e Paraíso

Percentual de equipes
com sistema implantado

-- SAP 100 % 301

Objetivo Nº 1.3. Aprimorar mecanismos de democracia participativa e Controle Social no SUS 
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D5-O1
PPA 2022-2025 – Programa: 1631 – Administração em Saúde    - Ações: 2.109, 2.110 e Programa 1841 – Administração Geral –
Ações: 2.161

Descrição da meta
Indicador para avaliação

e monitoramento da
meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

1.3.1. Implantar Comitê de Monitoramento da Qualidade dos Serviços de 
Saúde, coordenado pela Gerência de Ouvidoria
Ação nº 1 – Implantar Comitê de Monitoramento

Elaborar legislação
própria e nomear os
membros do Comitê

-- Ouvidoria 100 % 122

1.3.2. Realizar reuniões mensais do Comitê de Monitoramento da Qualidade
dos Serviços de Saúde com registro em ata
Ação nº 1 – Realizar reuniões mensalmente

Reuniões mensais
realizadas com registro

em ata
-- Ouvidoria 12 Número 122

1.3.3. 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
Ação nº 1 – Realizar fórum

Fórum realizado -- Jurídico 1 Número 122

1.3.4. Elaboração do programa de formação permanente para os 
conselheiros, inclusive os conselhos locais
Ação nº 1 – Aplicar cronograma semestral de treinamento, a partir do 
levantamento das necessidades

Elaborar programação,
aplicar programa de

capacitação para todos
os conselheiros,

inclusive dos Conselhos
Locais

-- CMS/GAA 2 Número
122
301

1.3.5. Reestruturar os Conselhos Municipais de Saúde Locais nos Serviços 
de Saúde Próprios
Ação nº 1 – Reestruturar os Conselhos nas UBS

Elaborar ato com
nomeação dos
membros dos

Conselhos locais e
realizar reuniões

-- CMS/GAA 100 %
122
301

1.3.7. Publicizar através de informativos e Mídias Sociais as informações 
que subsidiam o Controle Social no SUS
Ação nº 1 – Viabilizar junto a Secretaria de Comunicação o acesso do CMS 

Elaborar informativos e
publicar no site da

Secretaria Municipal de

-- CMS/GAA 100 % 122
301
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as mídias sociais da SEMUS ou construção de mídia própria
Ação nº 2 –  Verificar junto a Secretaria de Comunicação, outras formas de 
divulgação das ações e eventos do CMS

Saúde, DOM e criar
mídia social para

divulgação

1.3.8. Implantar Núcleo de mediação de conflitos administrativos para 
tentativa de atendimento a demandas urgentes, em parceria com a SESA 
(fase pré-judicial)
Ação nº 1 –  Implantar o núcleo de mediação de conflitos administrativos

Núcleo implantado
-- Jurídico 100 % 122

1.3.9. Manter Núcleo de mediação de conflitos administrativos para tentativa
de atendimento a demandas urgentes dos usuários SUS, em parceria com a
SESA (fase pré-judicial)
Ação nº 1 –  Manter o núcleo de mediação de conflitos administrativos

Ações do Núcleo
mantidas

-- Jurídico 100 % 122

1.3.10. Executar ações do Conselho Municipal de Combate as Drogas
Ação nº 1 – Verificar junto as Secretarias Municipais as ações programadas 
para o combate as drogas

Ações do Conselho
executadas

-- GAA 100 % 122

Diretriz Nº 2. Garantia do acesso da população a serviços públicos de qualidade, de modo a considerar os
determinantes sociais, aprimorando a política de Atenção Básica, com garantia da atenção integral à saúde
da criança, com especial atenção nos dois primeiros anos de vida, da mulher,  com especial atenção na
gestação, aos seus direitos sexuais e reprodutivos, do homem, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa e
das pessoas com doenças crônicas.
Tem relação com: Diretrizes Estaduais: D1 e D4. Diretrizes Nacionais: D3, D5, D7, D9, D10, D12, D13 e D20.

Objetivo  Nº  2.1.  Fortalecer  a  Atenção  Primária  à  Saúde  por  meio  da  expansão  de  cobertura,  reforma,
construção e ampliação das UBS, com vistas a qualificação das práticas e da gestão do cuidado.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-07. Objetivos Nacionais: O1
PPA 2022-2025 – Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde   - Ações: 1.042, 1.043, 1.044, 2.113

Descrição da meta Indicador para
avaliação e

monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida

Subfunção

2.1.2. Ampliar a cobertura da estratégica saúde da família, em consonância 
com a PNAB
Ação nº 1 – Ampliar a cobertura da estratégica saúde da família, em 
consonância com a PNAB, na UBS Recanto
Ação nº 2 – Ampliar a cobertura da estratégica saúde da família, em 
consonância com a PNAB, na UBS Vila Rica
Ação nº 3 – Ampliar a cobertura da estratégica saúde da família, em 
consonância com a PNAB, na UBS Gílson Carone

Alcançar o índice de
Cobertura de ESF

especificada
87% SAP 87 % 301

2.1.3. Ampliar a rede de atendimento, com a construção de novas unidades 
de saúde
Ação nº 1 – Ampliar a rede de atendimento, com a construção de das UBS 
Zumbi

Unidade construída -- SAP 1 Número 301

2.1.4. Manutenção de infraestrutura das unidades de saúde em 
conformidade com o plano de manutenção das unidades de serviço
Ação nº 1 – Avaliar as necessidades de manutenção das unidades de Saúde
Ação nº 2 – Elaborar plano de manutenção das unidades de saúde
Ação nº 3 – Aplicar cronograma de manutenção das unidades de saúde

Elaborar/executar plano
de manutenção da

infraestrutura -- GAA 100 % 301

2.1.5. Reforma e ampliação  de unidade de saúde
Ação nº 1 – Reforma da UBS Itaoca

Unidade reformada SAP 100 % 301

2.1.6. Divulgar os fluxos dos serviços da rede de atenção em saúde para a 
comunidade, principalmente nas condições agudas

Ação nº 1 – Elaboração da carta de serviços
Ação nº 2 – Divulgação de cartilha de fluxo de serviços oferecido nas UBS

Elaborar fluxo de
serviços para as UBS

-- SAP 100 % 301

2.1.7. Reestruturar a política de saúde do idoso e das pessoas com 
deficiência
Ação nº 1 – Ofertar serviço de saúde no Centro de convivência do idoso

Reestruturar o Centro
de convivência do idoso

em parceria com
Assistência Social

-- SAP 100 % 301

2.1.8. Implementar a assistência ao paciente dependente de cuidados 
básicos pós alta hospitalar “Melhor em Casa”
Ação nº 1 – Implementar a assistência ao paciente

Percentual de cobertura
do programa melhor em

casa implantado

-- SAP 45 % 301

2.1.9. Aparelhar e reaparelhar unidades básicas de saúde
Ação nº 1 – Aparelhar e/ou reaparelhar UBS

Aparelhar e reaparelhar
100% das unidades
básicas de saúde

-- SAP 25 % 301
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conforme levantamento
elaborado SAP

Objetivo Nº  2.2. Fortalecer  ações para redução de riscos e  complicações ocasionadas pelos transtornos
mentais.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-O5
PPA 2022-2025 – Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde   - Ações: 2.113

Descrição da meta
Indicador para avaliação

e monitoramento da
meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

2.2.1. Monitorar os casos de saúde mental no território da UBS
Ação nº 1 – Monitorar casos de saúde mental nas UBS

Casos de saúde mental,
monitorados (sistema e-

SUS)

-- SAP 100 % 301

2.2.2. Estruturar a rede de atendimento ao paciente com espectro do autista 
e familiares, em parceria com a SEME, SEMDES e SESA/ES
Ação nº 1 – Estruturar a rede de atendimento ao paciente com espectro do
autista e familiares

Quantidade de
atendimentos realizados

nas unidades básicas
de saúde com

encaminhamento aos
serviços de saúde,

educacional e social

-- SAP 20 % 301

2.2.3. Implantar o serviço de Residência Terapêutica
Ação nº 1 – Implantar o serviço

Serviço implantado -- SAP/SAVS 100 %
301
302

2.2.4. Implantar Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em 
Saúde Mental (AMENT)
Ação nº 1 – Implantar Equipe Multiprofissional em saúde mental

Serviço implantado -- SAP 100 % 301

Objetivo Nº 2.3. Fortalecer e implementar políticas públicas efetivas para prevenção, controle e redução dos
agravos das doenças crônicas degenerativas.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1 -O4. Objetivos da ODS: ODS3.4, ODS 3.a
PPA 2022-2025 – Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde   - Ações: 2.113

Descrição da meta
Indicador para

avaliação e
monitoramento da meta

Linha de
Base 2021

Responsá
vel

Meta
2022

Unidade de
medida

Subfunção

2.3.1. Realizar atendimentos individuais ou em grupo - Programa de 
Abordagem Intensiva e Tratamento do Fumante
Ação nº 1 – Realizar atendimentos individuais ou em grupo para tratamento 
do fumante

 Atendimentos
realizados (mensal)

-- SAP 100 % 301

2.3.2. Ofertar suporte medicamentoso, preconizado pelo Inca e Ministério da
Saúde, consulta médica e de enfermagem - Programa de Abordagem 
Intensiva e Tratamento do Fumante
Ação nº 1 – Ofertar suporte medicamentoso para tratamento do fumante

 Dispensação mediante
prescrição

-- SAP 100 % 301

2.3.3. Manter a realização das ações preconizadas pelo Programa Saúde na
Escola (PSE)
Ação nº 1 – Saúde auditiva e ocular
Ação nº 2 – Combate ao Aedes aegypti
Ação nº 3 – Práticas de atividades físicas e do lazer
Ação nº 4 – Verificação e atualização da situação vacinal
Ação nº 5 – Cultura de paz, cidadania e direitos humanos
Ação nº 6 – Avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor
Ação nº 7 – Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS
Ação nº 8 – Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil
Ação nº 9 – Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de
doenças em eliminação

Ações realizadas -- SAP 100 % 301

2.3.4. Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) nos principais 
grupos DCNT (Doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas)
Ação nº 1 – Implantar grupo de hipertensão / diabetes em todas as UBS
Ação nº 2 – Estimular a participação de grupos de atividades físicas em 
academias públicas
Ação nº 3 – Realizar atividades educativas com grupos de palestra em sala 
de espera das UBS

Redução realizada

347
(mortes

pela
população

2020)

SAP 2 %
301
302

2.3.5. Realizar oficinas e cursos para capacitar profissionais de saúde para Profissionais de saúde SAP 100 % 301
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realização de práticas integrativas
Ação nº 1 – Realizar uma oficina
Ação nº 2 – Realizar um curso

capacitados

Objetivo Nº 2.4.  Organizar a linha de cuidado em saúde bucal integrada às redes temáticas em todos os
níveis de atenção bem como ações de promoção da saúde, prevenção e controle de doenças
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-O6
PPA 2022-2025 – Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde   - Ações: 2.113

Descrição da meta
Indicador para avaliação

e monitoramento da
meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

2.4.2. Ampliar a cobertura populacional das Equipes de Saúde Bucal na 
Atenção Primária
Ação nº 1 – Ampliar cobertura para atendimento aos casos de saúde bucal 
na AP

Implantar novas equipes
de saúde bucal

21,46% SAP 22 % 301

2.4.3. Alcançar 100% de gestantes com pré-natal na Atenção Primária à 
Saúde que realizaram atendimento odontológico individual com Equipes de 
Saúde Bucal
Ação nº 1 – Ofertar atendimento odontológico a todas as gestantes em pré-
natal na AP

Percentual de gestantes
com atendimento

odontológico realizado
conforme sistema e-

SUS

34,76 SAP 50 % 301

Objetivo  Nº  2.5. Fortalecer  as  políticas  de  saúde  voltadas  para  a  saúde  da  mulher,  da  criança  e  do
adolescente.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-O2. Objetivos Nacionais: O2.. Objetivos da ODS: ODS3.1, ODS 3.2, ODS 3.7.
Programa: 1634 – Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde – Ações: 2.121

Descrição da meta
Indicador para

avaliação e
monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

2.5.1. Atingir cobertura de HPV meninas
Ação nº 1 – Realizar busca ativa e campanhas educativa nas APS

Atingir cobertura -
realização de

campanhas educativa e
busca ativa na APS

para melhorar cobertura
vacinal.

44,66 SAP 80 % 301

2.5.2. Atingir a cobertura de HPV meninos
Ação nº 1 – Realizar busca ativa e campanhas educativa nas APS

Atingir cobertura -
realização de

campanhas educativa e
busca ativa na APS

para melhorar cobertura
vacinal.

32,50 SAP 80 % 301

2.5.3. Acompanhar, na Atenção Primária os beneficiários do Programa 
Bolsa Família com perfil saúde nas condicionalidades de saúde
Ação nº 1 – Acompanhar beneficiários do Programa Bolsa Família nas 
condicionalidades de saúde

Beneficiários do
Programa Bolsa Família

acompanhados
75% SAP 79 % 301

2.5.4. Manter cobertura da Triagem Auditiva Neonatal – TANU

Ação nº 1 – Manter cobertura da TANU

Cobertura mantida (re-
teste)

100 SAVS 100 % 301

2.5.5. Manter cobertura de recém-nascidos vivos com coleta do teste do 
pezinho até o 5º dia de vida, triados no Programa Nacional de Triagem 
Neonatal – PNTN
Ação nº 1 – Realizar teste em todos os recém-nascidos triados no PNTN

Realizar teste em todos
os recém-nascidos

registrados no SINASC
100% SAVS 100 % 301

2.5.6. Reduzir a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas 
etárias de 10 a 19 anos até 2025
Ação nº 1 – Realizar atividades educativa nas UBS e nas Escolas

Quantidade de
adolescentes gestantes
x 100 / quantidade de
gestantes cadastradas

9,95 SAP 9,5 % 301

2.5.7. Cadastramento das Gestantes conforme determinado na Portaria 
GM/MS nº 569/2020 ou outra que venha a substituir
Ação nº 1 – Realização de cadastro no e-SUS – pelas ACS – em 100% das
Gestantes assistidas pelas UBS
Ação nº 2 – Atualizar o cadastro no e-SUS pelas  ACS

Estabelecer
mecanismos de

cadastramento no pré-
natal das gestantes até
o 4° mês da gestação,

de acordo com os

-- SAP 100 % 301
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princípios gerais e
condições para o

acompanhamento pré-
natal estabelecidos na

Portaria GM/MS nº
569/2000

2.5.8. Realizar todos os exames laboratoriais preconizados por gestantes 
cadastradas
Ação nº 1 – Realizar todos os exames laboratoriais: ABO-RH; VDRL; Urina 
rotina; Glicemia de jejum; HBHT; testagem Anti HIV

Realizar todos os
exames laboratoriais,

por gestante,
preconizados na

Portaria GM/MS nº
569/GM, de 1º de junho
de 2000 ou legislação
que venha a substituir

-- SAP 100 % 301

2.5.9. Garantir tratamento aos casos de sífilis as gestantes notificadas
Ação nº 1 – Tratar os casos de sífilis em todas gestantes notificadas

Percentual de gestantes
notificadas com

tratamento realizado
100% SAP 100 % 301

2.5.10. Classificação de risco gestacional a ser realizada na primeira 
consulta e nas subsequentes
Ação nº 1 – Classificar o risco gestacional nas consultas realizadas pela AP

Classificação de risco
gestacional realizadas

100% SAP 100 % 301

2.5.11. Garantir às gestantes classificadas como de alto risco, atendimento 
ou acesso à Unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou 
hospitalar à gestação de alto risco
Ação nº 1 – Garantir atendimento ou acesso à Unidade de referência

Percentual de gestantes
classificadas como alto

risco com consultas
agendadas/realizadas

100% SAP 100 % 301

2.5.12. Acompanhamento as puérperas e as crianças na atenção básica 
após a realização do parto e nascimento
Ação nº 1 – Acompanhar puérperas e crianças, após a realização do parto 
e nascimento nas AP

Percentual de gestantes
que realizaram 01 (uma)
consulta no puerpério,

até 42 dias após o
nascimento

100% SAP 100 % 301

2.5.13. Realização de ao menos um ultrassom obstétrico para todas as 
gestantes do município
Ação nº 1 – Realizar ao menos um ultrassom obstétrico para todas as 
gestantes do município

Percentual de gestantes
cadastradas que

realizaram ultrassom
obstétrico

100% SAP 100 % 301

2.5.14. Realizar mensalmente atividades educativas com grupos de 
gestante nas unidades do município
Ação nº 1 – Realizar atividades com grupos de gestante em sala de espera

Percentual de unidades
de saúde com

atividades educativas
realizadas

100% SAP 100 % 301

2.5.15. Realizar investigação de óbitos infantis fetais
Ação nº 1 – Realizar investigação de óbitos fetais

Óbitos infantis
registrados no Sistema
de Informações sobre

Mortalidade (SIM)
investigados

100% SAVS 100 % 305

2.5.16. Realizar investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 
por causas presumíveis
Ação nº 1 – Realizar investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, 
por causas presumíveis

Óbitos de mulheres em
idade fértil registrados

no Sistema de
Informações sobre
Mortalidade (SIM)

investigados

100% SAVS 100 % 305

2.5.17. Ofertar a primeira consulta de pré-natal de risco habitual até o 4º 
mês de gestação das gestantes cadastradas na rede pública
Ação nº 1 – Realizar a primeira consulta de pré-natal de risco habitual até o
4º mês de gestação

Garantir, de acordo com
os princípios gerais e

condições para o
acompanhamento pré-
natal estabelecidos na

Portaria GM/MS nº
569/GM

100% SAP 100 % 301

2.5.18. 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
Ação nº 1 – Realizar consultas de acompanhamento pré-natal das 
gestantes cadastradas na rede pública municipal

Consultas de
acompanhamento pré-

natal realizadas
100% SAP 100 % 301

2.5.19. Atualizar a composição do Comitê de Investigação de Mortalidade 
Materna Infantil de Cachoeiro de Itapemirim
Ação nº 1 – Atualizar a composição do comitê

Elaborar legislação
atualizando a

Composição do Comitê
-- Jurídico 100 % 122

2.5.20. Realizar reuniões quadrimestrais do Comitê de Investigação de 
Mortalidade Materna Infantil de Cachoeiro de Itapemirim
Ação nº 1 – Realizar reuniões do comitê

Reuniões realizadas
com registro em ata

-- SAP/SAVS 3 Número
305
301

2.5.21. Aplicação de vacina antitetânica dose imunizante, segunda, do 
esquema recomendado ou dose de reforço em gestantes cadastradas na 
rede pública municipal
Ação nº 1 – Aplicar a segunda dose imunizante ou dose de reforço da 
vacina antitetânica em gestantes cadastradas na rede pública municipal

Percentual de gestantes
inscritas que receberam

a dose imunizante da
vacina antitetânica

54,09% SAP 70 % 301
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2.5.22. Atingir a razão de mortalidade materna para no máximo 0,7 mortes 
por 1.000 nascidos vivos
Ação nº 1 – Realizar busca ativa das gestantes que não estão realizando o 
pré-natal
Ação nº 2 – Realizar consulta puerperal até 42 dias
Ação nº 3 – Realizar no SIM o monitoramento de mortalidade materna

Número de óbitos de
mulheres residentes /
número de nascidos

vivos x 1.000

1,18
(2020)

SAP/SAVS 1,10 Razão 301

2.5.23. Enfrentar as mortes evitáveis de recém-nascidos, objetivando 
reduzir a mortalidade neonatal para no máximo 5 por mil nascidos vivos
Ação nº 1 – Realizar visita domiciliar / consulta do RN até o sétimo dia de 
nascimento
Ação nº 2 – Realizar no SIM o monitoramento de mortalidade de recém-
nascidos

Número de óbitos de 0 a
27 dias de vida

completos, por 1.000
nascidos vivos, na

população residente -
fonte: Sistema de
Informações sobre
Mortalidade (SIM)

7
SAP/SAVS 5 Número

301
305

2.5.24. Enfrentar as mortes evitáveis infantis, objetivando reduzir a 
mortalidade infantil (0-1) para no máximo 14 por mil nascidos vivos de 
crianças menores de 1 ano
Ação nº 1 – Realização de consulta mensal de puericultura ate um ano de 
idade
Ação nº 2 – Busca ativa – pelas ACS – de crianças menores de 1 ano, 
faltosas a consulta de puericultura
Ação nº 3 – Monitoramento do calendário vacinal da criança menor de um 
ano
Ação nº 4 – Busca ativa das crianças com calendário vacinal em atraso – 
pelas ACS
Ação nº 5 – Realizar no SIM o monitoramento de mortalidade infantil

Número de óbitos de 0 a
1 ano de vida

completos, por 1.000
nascidos vivos, na

população residente –
fonte: Sistema de
Informações sobre
Mortalidade (SIM)

12 SAP/SAVS 1 Número 301

2.5.25. Implantar o Centro de Referência da Infância e Adolescência
Ação nº 1 – Implantar o Centro de Referência da Infância e Adolescência

Serviço implantado -- SAP/SAVS 25 % 301

Diretriz Nº 3.  Organizar a Rede de Atenção especializada,  com aprimoramento das redes de urgência e
emergência,  com  adequação  de  suas  unidades  de  atendimento,  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de
Urgência (SAMU), bem como das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), estimulando o funcionamento com
pessoal capacitado e fortalecimento de todas as redes de atenção pública, em especial a rede de saúde
mental, com ênfase nas ações de promoção e prevenção relacionadas ao uso problemático de crack, álcool e
outras drogas.
Tem relação com: Diretrizes Estaduais: D1 e D3. Diretrizes Nacionais: D3, D5, D8, D9, D10 e D24.

Objetivo Nº 3.1. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas
entorpecentes e uso nocivo do álcool
Tem relação com: Objetivos da ODS: ODS 3.5.
PPA 2022-2025 – Programa: 1633 – Atenção Especializada a Saúde   - Ações: 2.114

Descrição da meta

Indicador para
avaliação e

monitoramento
da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

3.1.1. Ampliar o atendimento a dependentes de álcool no Centro de 
Atenção Psicossocial CAPS-AD
Ação nº 1 – Ampliar o quadro de profissionais médicos
Ação nº 2 – Buscar junto as instituições de ensino superior a 
disponibilização de profissionais médicos para estágio de alunos de 
medicina

Atendimentos
realizados

90% SAVS 2,5 % 302
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Objetivo Nº 3.2.  Implantar  serviço de referência a saúde da mulher assegurando o acesso universal aos
serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento reprodutivo, informação e educação, bem
como assistência e apoio psicológico em casos de violência doméstica.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-O2. Objetivos da ODS: ODS 3.1.
PPA 2022-2025 – Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde – Ações 2.113 e Programa: 1633 – Atenção Especializada a Saúde
- Ações: 2.119

Descrição da meta
Indicador para avaliação
e monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

3.2.1. Implantar o centro de referência de saúde da mulher
Ação nº 1 – Implantar o centro de referência

Centro de Referência de
Saúde da Mulher

implantado
-- SAVS/SAP 1 Número 301

3.2.2. Realizar um Fórum anual sobre violência doméstica
Ação nº 1 – Realizar fórum

Fórum realizado --
SAVS/SAP/

Jurídico/FMS
1 Número 301

3.2.3. Promover o acesso da população ao planejamento reprodutivo
Ação nº 1 – Implantar ações de planejamento reprodutivo em 100% das 
UBS

Número de Unidades
referenciadas

32 SAP 8 Número 301

Objetivo  Nº  3.3.  Promover  a  ampliação  da  oferta  de  serviços  da  atenção  especializada  com  vista  à
qualificação do acesso e ao aprimoramento das redes de urgência e emergência
Tem relação com: Objetivos Nacionais: O2.
PPA 2022-2025 – Programa: 1633 – Atenção Especializada a Saúde   - Ações: 1.046, 1.047, 2.116, 2.119, 2.120 

Descrição da meta
Indicador para avaliação
e monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

3.3.1. Realizar mediação Sanitária com o Ministério Público, Poder 
Judiciário e Defensoria Pública
Ação nº 1 – Realizar mediação sanitária com os órgãos do poder judiciário

Mediações realizadas -- Jurídico 100 % 122

3.3.2. Ampliar a oferta de consultas e exames especializados na Policlínica
Municipal de Saúde Bolívar de Abreu
Ação nº 1 – Ampliar a oferta de consultas médicas e exames 
especializados

Consultas e exames
especializados Ofertada

4.435
atendimentos
(mês - tabwin)

SAVS 10 % 302

3.3.3. Aparelhamento e reaparelhamento da atenção especializada em 
saúde
Ação nº 1 – Aparelhamento e/ou reaparelhamento das Unidades de 
Atenção especializada em saúde

Aparelhar e reaparelhar
100% das unidades

especializadas de saúde,
conforme levantamento

elaborado SAVS

100% SAVS 25 % 302

3.3.4. Manter os serviços de fisioterapia com atendimento domiciliar
Ação nº 1 – Manter o atendimento de serviços em fisioterapia domiciliar

Serviço mantido 100% SAVS 100 % 302

3.3.5. Monitorar os profissionais especialistas próprio do Município no 
sistema MV com o objetivo de verificar se os territórios vinculados a cada 
um, está adequado a sua oferta de trabalho. (quadrimestral)
Ação nº 1 – Monitorar os profissionais especialistas no sistema MV

Avaliação quadrimestral
do número de
procedimentos

regulados, em opiniões
formativas, autorizados,
marcados, rejeitados, o
tempo de espera para
serem regulados e a
existência de fila de

espera para marcação de
procedimentos

--
SAP

(Regulação)
100 % 301

3.3.6. Monitorar junto aos médicos da APS o quantitativo de opiniões 
formativas, gerada no MV, estimular e orientar através de encontros ou 
reuniões em pequenos grupos a redução das mesmas
Ação nº 1 – Monitorar o quantitativo de opiniões formativas, gerada no MV 
junto aos médicos da APS

Levantamento
quadrimestral pela

equipe de regulação do
número de opiniões

formativas por unidade
de saúde e suas

classificações de risco

--
SAP

(Regulação)
100 % 301

3.3.7. Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento
Ação nº 1 – Manter as Unidades de PA

Ações de Pronto
Atendimento mantidas

SAVS 100 % 302

15 - 19



Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Diretriz  Nº  4.  Redução dos  riscos  e  agravos à  saúde da  população,  por  meio  das  ações de  proteção,
promoção,  prevenção  e  vigilância  em  saúde  e  aprimoramento  do  controle  das  doenças  endêmicas,
parasitárias e zoonoses, melhorando a vigilância à saúde.
Tem relação com: Diretrizes Estaduais: D1-08. Diretrizes Nacionais: D2, D3, D6, D10, D22, D23, D25 e D26.

Objetivo Nº  4.1.  Reduzir  a  ocorrência  de doenças infecto  contagiosas,  virais  e  parasitárias passíveis  de
prevenção. 
Tem relação com: Objetivos Nacionais: O3. Objetivos da ODS: O3.3.
PPA 2022-2025 – Programa: 1632 – Atenção Primária a Saúde   - Ações: 2.113 e Programa: 1634 – Promoção, Prevenção e
Vigilância em Saúde – Ações: 1.050

Descrição da meta
Indicador para avaliação
e monitoramento da meta

Linha de
Base 2021

Respons
ável

Meta
2022

Unidade de
medida

Subfunção

4.1.1. Realização de ações intersetoriais para enfrentamento da 
tuberculose em moradores de rua - manter grupo de trabalho intersetorial
Ação nº 1 – Manter grupo de trabalho (SEMDES/POP Rua, Caritas e 
Programa de tuberculose)

Grupo mantido 100% SAP 100 % 301

4.1.2. Manter a proporção de testagem para HIV entre casos novos de 
tuberculose
Ação nº 1 – Realizar testagem para HIV entre casos novos de tuberculose

Manter testagem 100% SAP 100 % 301

4.1.3. Aplicar cronograma de reuniões mensais do comitê de investigação 
da sífilis congênita com registro de ata
Ação nº 1 – Realizar reuniões mensais

Reuniões realizadas 12 SAP 12 Número 301

4.1.4. Aparelhamento e reaparelhamento da vigilância em Saúde
Ação nº 1 – Aparelhar e/ou reaparelhar as Unidades de vigilância em 
Saúde

Aparelhar e reaparelhar
100% das unidades de

vigilância em saúde,
conforme levantamento

elaborado SAP

-- SAVS 25 % 301

Objetivo  Nº  4.2.  Fortalecimento  das  ações  do  CEREST  para  suporte  e  matriciamento  do  polo  sul  e
qualificação dos sistemas de notificação de doenças do trabalho.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-O8. 
PPA 2022-2025 – Programa: 1633 – Atenção Especializada a Saúde   - Ações: 2.115

Descrição da meta
Indicador para avaliação
e monitoramento da meta

Linha de
Base 2021

Respons
ável

Meta
2022

Unidade de
medida

Subfunção

4.2.1. Aumentar o número de notificações de doenças relacionadas ao 
trabalho
Ação nº 1 – Realizar visita as empresas para verificar possíveis 
subnotificação e reforçar a importância da notificação
Ação nº 2 – Realizar investigação de óbitos relacionados ao trabalho

Notificações realizadas
8

 (ano 2020)
SAVS 25 % 302

4.2.2. Implementar o matriciamento para notificação dos agravos 
relacionados ao trabalho (acidentes de trabalho grave fatal, acidente com 
material biológico e intoxicação exógena)
Ação nº 1 – Realizar visita aos municípios da área de abrangência do 
CEREST
Ação nº 2 – Realizar visita as unidades de saúde e empresas para 
implementar o matriciamento para notificação de agravos

Ampliar notificações

2
(primeiro
semestre

2021)

SAVS 10 % 302

4.2.3. Fortalecer o Trabalho de Educação em Saúde com ênfase na 
promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos
Ação nº 1 – Realizar visita as Unidades de saúde e empresas

Realizar atividades
educativas

-- SAVS 12 Número 302

Objetivo Nº 4.3. Fortalecimento de ações para redução e gerenciamento de riscos.
Tem relação com: Objetivos da ODS: ODS3.9, ODS O3.d
PPA 2022-2025  –  Programa:  1634  –  Promoção,  Prevenção  e  Vigilância  em  Saúde  -  Ações:  2.121  e  Programa:  1636  –
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do COVID-19 – Ações: 2.198

Descrição da meta
Indicador para avaliação
e monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

4.3.1. Enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
COVID-19
Ação nº 1 – Executar ações de enfrentamento aos casos de COVID-19

Executar 100% das
ações

-- SAVS/SAP 100 % 301

4.3.2. Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para 
consumo humano
Ação nº 1 – Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água

Coleta e análise de
amostra

360 SAVS 360 Número 305
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4.3.3. Manutenção e Monitoramento do Programa VIGIDESASTRE, 
conforme normativas vigentes - Manter parceria com a Defesa Civil 
municipal e definir fluxo das ações a serem desempenhadas
Ação nº 1 – Definir fluxo das ações a serem desempenhadas
Ação nº 2 – Manter parceria com a Defesa civil municipal

Parcerias realizadas 100% SAVS 100 % 305

4.3.4. Manter 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
Ação nº 1 – Realizar o monitoramento do programa e-SUS VS das 
notificações registradas pelas Unidades de saúde
Ação nº 2 – Implementar, através dos setores das Secretarias Municipais, 
ações de intervenção para controle dos possíveis agravos

Rede de informação
mantida

100% SAVS 100 % 305

4.3.5. Criar parceria entre as Secretarias de Saúde, Secretaria de 
Educação e Secretaria de Segurança e Trânsito para desenvolver 
atividades educativas com vistas a reduzir as mortes e lesões por 
acidentes no trânsito
Ação nº 1 – Desenvolver atividades educativas com vistas a reduzir as 
mortes e lesões por acidentes no trânsito

Parcerias mantidas -- SAP/SAVS 100 %
302
301

Diretriz Nº 5. Garantia e aprimoramento da assistência farmacêutica universal e integral no âmbito do SUS,
estimulando a estruturação da rede de serviços e a sua força de trabalho.
Tem relação com: Diretrizes Estaduais: D1. Diretrizes Nacionais: D3 e D16.

Objetivo Nº 5.1. Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos
estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.
Tem relação com: Objetivos Estaduais: D1-O9. Objetivos Nacionais: O5. Objetivos da ODS: ODS3.8
PPA 2022-2025 – Programa: 1635 – Assistência Farmacêutica Básica -  Ações: 1.051, 2.123

Descrição da meta
Indicador para avaliação
e monitoramento da meta

Linha de Base
2021

Responsável Meta 2022
Unidade de

medida
Subfunção

5.1.1. 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
Ação nº 1 – Elaborar a programação anual de aquisições de medicamentos
da REMUME, até o final do primeiro quadrimestre de cada ano

Programação elaborada 100% SAVS 100 % 303

5.1.2. Disponibilizar medicamentos e insumos estratégicos adquiridos pelo 
ministério da saúde
Ação nº 1 – Disponibilizar medicamentos e insumos estratégicos, conforme
normativas do MS

Medicamentos
disponibilizados

100% SAVS 100 % 303

5.1.3. Implantar controle de estoque informatizado ou manual nas unidades
de dispensação de medicamentos e farmácias do município
Ação nº 1 – Implantar controle de estoque nas Unidades de dispensação 
de medicamentos e farmácias do município

Controle de estoque
implantado

70% SAVS 30 % 303

5.1.4. Reestruturação física da farmácia municipal
Ação nº 1 – Alocar imóvel com maior espaço físico para instalação da 
Farmácia Municipal

Ação executada -- SAVS 100 % 303

5.1.5. Manter a Comissão de Farmácia e Terapêutica
Ação nº 1 – Manter a Comissão de Farmácia e Terapêutica

Realizar reuniões
mensais com registro em

ata
12 SAVS 12 Número 303

5.1.6. Sensibilizar a população para o uso racional de medicamentos
Ação nº 1 – Realizar atividade educativa nas unidades de saúde e na 
dispensação dos medicamentos
Ação nº 2 – Verificar disponibilidade de panfletos junto aos órgãos federais 
e estadual para distribuição nas unidades de dispensação de 
medicamentos

Realizar ações
educativas

-- SAVS 1 Número 303

5.1.7. Implantar sistema integrado para dispensação em domicílios de 
medicamentos
Ação nº 1 – Implantar sistema de dispensação domiciliar de medicamentos

Serviço implantado -- SAVS 100 % 303

5.1.8. Aparelhamento e reaparelhamento da assistência farmacêutica
Ação nº 1 – Aparelhar e/ou reaparelhar a Unidade de assistência 
farmacêutica

Aparelhar e reaparelhar
100% da Assistência

farmacêutica, conforme
levantamento elaborado

SAVS

-- SAVS 25 % 303

5.1.9. Ampliar os dispensários de medicamentos nas unidades básicas de Unidade de saúde com o 17 SAVS 10 % 303
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saúde
Ação nº 1 – Ampliar os serviços de dispensários de medicamentos nas 
UBS

serviço implantado

Processos de Monitoramento da PAS

O monitoramento da Programação Anual de Saúde seguirá o modelo estabelecido para o Plano Municipal de

Saúde 2022-2025, através Grupo de Trabalho (GT) intersetorial, com participação do Controle Social,  cujo

objetivo principal é avaliar a evolução das metas e ações programadas para o ano. 

O GT deverá se reunir na primeira semana dos meses de: maio, setembro e fevereiro (2023), para análise

dos resultados e formulação de realinhamento, se necessário.  O cronograma tem por objetivo  subsidiar a

elaboração do Relatório Detalhado do Quadrimestral Anterior – RDQA.

O Conteúdo deste relatório bem como de suas mudanças e/ou alterações, após a apreciação e deliberação

do Conselho Municipal de Saúde – por meio de Resolução –, será divulgado no Site da Prefeitura Municipal

deste município em espaço especifico reservado a esta Secretaria Municipal de Saúde.

 

18 - 19



Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

19 - 19

Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 02 de setembro de 2021                                           DOM nº 6383  Página 11

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

de Itapemirim/ES;

em consonância com o PMS 2022/2025, está distribuído em 

Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES;

RESOLVE:

do PMS Eli Nicolao dos

como representantes 

ALEX WINGLER LUCAS

O 
, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 

suas atribuições legais, e,

 a necessidade de atendimento ao planejamento 

I
casos de urgência e emergência;

II

III

IV

V – Limpeza Urbana e Coleta de Lixo;

VI

VII

I

II

RESOLVE:

ALEX WINGLER LUCAS
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