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INTRODUÇÃO 
 

O relatório detalhado do 1º quadrimestre de 2021 tem como instrumentos de base o Plano 

Municipal de Saúde – PMS 2018-2021, seguindo também as diretrizes da Programação Anual de 

Saúde – PAS 2021 e os indicadores do SISPACTO 2021. Alguns dados que aqui constam têm 

caráter preliminar, visto que certas plataformas de pesquisas não possuem ainda seus dados 

consolidados, podendo sofrer atualizações.  

 

As informações apresentadas neste relatório serão encaminhadas ao Conselho Municipal 

de Saúde para apreciação e parecer da Comissão de Prestação de Contas a partir de 25 de maio 

de 2021, e resumo geral para os demais conselheiros em reunião ordinária no dia 28 de maio de 

2021 e para Audiência Pública na Câmara Municipal no dia 31 de maio de 2021 às 15h com de-

monstração de dados e informações relacionadas ao investimento financeiro (receita e despesa), 

produção de serviços e indicadores de saúde.  

 

A prestação de contas dos meses de janeiro a abril efetiva o monitoramento da gestão, 

através da visualização consolidada do que foi produzido durante este período, assim como, o 

alcance de metas e indicadores, levando em consideração que os mesmos são essenciais neste 

processo.  

 

Conseguimos assim, avaliar se os investimentos e ações resultaram de maneira eficaz na 

atenção à saúde da população, facilitando a gestão na tomada de decisões estratégicas, bus-

cando sempre a melhoria continua dos processos envolvidos. 

 

_________________________ 

Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis 

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria Nº 285/2021 

 

__________________________ 

Sandra Paula Carriço 

Diretora de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação da Saúde 

Portaria Nº 85/2021 
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IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL 

Identificação 

UF: Espírito Santo 

Município: Piúma 

Secretaria de Saúde 

Razão Social da Secretaria de Saúde Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ 14.801.768/0001-79 

Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº) Rua Miguel Metri Nº 214, Acaiaca 

Telefone 28- 3520 5324 

E-mail da Secretaria saude@piuma.es.gov.br 

Secretário(a) de Saúde em Exercício 

Nome 
Thaynara Carla de Oliveira Ferreira1 

Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis 

Data da Posse 
Janeiro de 2021 

fevereiro/2021 

Informações do Fundo Municipal de Saúde 

Instrumento legal de criação do FMS Lei 458 

Data 27/05/1991 

CNPJ 14.801.768/0001-79 

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde? Sim 

Nome do Gestor do FMS Luiz Gustavo Teixeira Meyrellis 

Cargo do Gestor do FMS Secretário Municipal de Saúde 

Informações do Conselho de Saúde 

Instrumento legal de criação do CMS Lei 457 

Data 27/05/1991 

Nome do Presidente do CMS Paulo Roberto Godinho 

Segmento Trabalhador 

Data da última eleição do Conselho 2019 

 

 
1 Gestão de 01/01/2021 a 21/02/2021 
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1.DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS 

NO PERÍODO  

 

O demonstrativo da receita de impostos líquida das despesas próprias com ações e servi-

ços públicos de saúde deve ser apresentado tendo em vista a necessidade de apuração devido 

ao disposto no § 2º, do artigo 198, da Constituição Federal, o qual determina que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão, anualmente, aplicações mínimas de recursos 

públicos em ações e serviços públicos de saúde.  

Os limites mínimos estão estabelecidos no artigo 77, do Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias – ADCT. Também constitui fator determinante para a elaboração do demonstra-

tivo, o disposto no artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea b, da LRF, que determina como condição para 

o recebimento de Transferências Voluntárias por parte do ente da Federação, o cumprimento dos 

limites constitucionais relativos à educação e à saúde.  

Conforme disposto na Lei Complementar nº 141/2012, os artigos 5º, 6º, 7º e 8º tratam do 

limite constitucional de recursos a serem aplicados na área da saúde. Já no artigo 36, a Lei defi-

ne as diretrizes para a elaboração do relatório detalhado do quadrimestre anterior que conterá, 

no mínimo, as informações relativas ao montante e fonte dos recursos aplicados no período. Em 

conformidade com está Lei, o Conselho Nacional de Saúde – CNS publicou a Resolução nº 459, 

de 10 de outubro de 2012, a qual trata da prestação de contas relativa aos gastos com saúde, e 

o CONASS publicou a nota técnica 16 de 06 de junho de 2012, onde parametriza:  

“... II. Demonstrativo do montante e fonte dos recursos apli-
cados no período: Serão utilizados relatórios do SIOPS, os 
quais estão em processo de adequação para atender ao 
disposto na LC nº 141/2012.  
i. Relatório Resumido da Execução Orçamentária - De-
monstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despe-
sas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.  
ii. Relatório da Execução Financeira por Bloco de Financia-
mento”. 

 

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

ANEXO II - LISTAGEM DE EMPENHOS 
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ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O total de despesas com ações de saúde e serviços públicos por subfunção e categoria 

econômica empenhada pelo município foram de R$ 9.433.848,88 (nove milhões, quatrocentos e 

trinta e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), sendo liquidado      

R$ 4.965.860,19 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais 

e dezenove centavos) deste valor.  

Valor de Empe-

nho 

Valor Empe-

nhado Anu-

lado 

Valor Liquidado Valor Liqui-

dado Anula-

do 

Valor Liqui-

dado Descon-

to 

Valor Pago Valor Pago 

Anulado 

Saldo a Liqui-

dar 

R$ 9.458.741,61 R$ 24.892,73 R$ 4.975.967,08 R$ 10.106,89 R$ 558.075,77 R$ 4.308.694,57 R$ 6.355,14 R$ 4.467.988,69 

 

As despesas com ações de saúde por subfunção e categoria econômica não computa-

das, tiveram como quantitativo empenhado R$ 9.458.741,61 (nove milhões, quatrocentos e cin-

quenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo liquidados 

R$ 4.975.967,08 (quatro milhões, novecentos e setenta e cinco il, novecentos e sessenta e sete 

reais e oito centavos), estas não são consideradas para fins de apuração do percentual mí-

nimo, ou seja, são deduzidas, de acordo com a LC nº 141/2012.  

A despesa com ações e serviços de saúde com recurso próprio e com recursos transferi-

dos empenhadas foram de R$ R$ 9.458.741,61 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e oito 

mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), sendo liquidado             R$ 

4.975.967,08 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), ficando o total 

de R$ 4.467.988,69 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e 

oito reais e sessenta e nove centavos) inscritos em restos a pagar. 

O município arrecadou de impostos e transferências constitucionais e legais                    

R$ 13.305.177,41 (treze milhões, trezentos e cinco mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e 

um centavos), e o total de despesas empenhadas para apuração do cumprimento do limite míni-

mo para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde é de R$ 4.075.949,37 (quatro mi-

lhões, setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), ou seja, 

30,63% e com relação a despesa liquidada de R$ 3.284.174,91 (três milhões, duzentos e oitenta 

e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos), ou seja, 24,68%, respei-

tando assim no 1º quadrimestre de 2021, o que determina a Lei Complementar nº 141 de 

13/01/2012.  

 



11 

Prestação de Contas - 1º Quadrimestre de 2021                                          

O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde é calculado através 

das despesas totais com saúde dividida pela Receita de impostos e transferências, multiplicando-

se o resultado final por cem a fim de gerar a unidade percentual.  
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1.OUVIDORIA 
 

A Ouvidoria da Prefeitura de Piúma tem como objetivo facilitar a comunicação entre os 

usuários dos serviços presentes ou não no município, acatando as diversas manifestações que 

se fazem presentes para sanar qualquer dúvida, questionamento e protesto realizado. Sendo 

também, um instrumento para exposição de boas práticas e condutas executadas pelos profissi-

onais e equipes. 

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 
 

É importante ressaltar que a produtividade da ouvidoria depende exclusivamente da pro-

cura deste serviço pela população. Foram recebidos através dos nossos canais de comunicação 

148 (cento e quarenta e oito) manifestações, através deste canal, pode-se gerar diversas de-

mandas (denúncias, elogios, sugestões, etc) se enquadrando em diversos departamentos. Foram 

concluídas 99% das demandas e uma (01) está em andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Piúma (Departamento de Ouvidoria) 2021 
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2. REDE FÍSICA E RECURSOS HUMANOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚ-

DE – PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS 

2.1 REDE FÍSICA  

 

Conforme o manual do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) o tipo 

gestão identifica com qual gestor (estado ou município) o estabelecimento tem contrato/convênio, 

sendo o mesmo responsável pelo cadastro, programação, autorização e pagamento dos serviços 

prestados. 

UF Município CNES Nome Fantasia Natureza Jurídi-

ca 

Gestão Atende 

ao SUS 

ES Piúma 3592855 Centro de Especialidades de Piúma Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 0111678 Farmácia Básica de Piúma Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2628023 Hospital e Maternidade Nossa Senhora da 

Conceição 

Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 7393202 Secretaria Municipal de Saúde de Piúma Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2628007 Unidade de Saúde Móvel Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 9121714 Unidade de Saúde Acaiaca Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2702762 Unidade Sanitária de Céu Azul Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2627981 Unidade Sanitária de Itaputanga Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2628015 Unidade Sanitária de Itinga Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 9121706 Unidade Sanitária de Monte Agha Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2548240 Unidade sanitária de Nova Esperança Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2548224 Unidade Sanitária de São João de Ibitiba Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 7152809 Unidade Sanitária de união Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2548232 Unidade Sanitária de Niterói Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 5098963 Unidade Sanitária Portinho Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 2709392 Unidade de Saúde de Itinga Adm. Pública M SIM 

ES Piúma 0264482 Dra Natalia Layber Muller Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 6202799 Laboratório de Análises Clínicas Anibal Ma-

thias 

Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 6202810 Laboratório de Análises Clínicas  Labor Vida Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 5486289 Life Fisioterapia Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7904703 Nutri Feres Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7839413 Orofacial Consultório Odontológico Ent. Empresariais M NÃO 
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ES Piúma 9249249 Psico saúde Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 9660747 Rufino Odontologia e Estética Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 9560289 Sales e França Psicólogos Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7626541 Unifisio Piúma Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7904711 Almeida Pretti Médicos Associados Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7832516 Ampla Saúde Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 0201022 Atss Bem Estar Serviços Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 5043042 Audimed Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7066104 Bioanálise Laboratório Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 9247564 Bonadiman Serviços Médicos Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 7084382 Calle Serviços Médicos Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 3045927 Clínica de Fisioterapia Dra Kennya Mota 

LTDA 

Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 3055558 Clínica Médica Dr. Cezar Mathias Ent. Empresariais M NÃO 

ES Piúma 6616100 Clínica SR Saúde LTDA-ME Ent. Empresariais M NÃO 

 

2.2 RECURSOS HUMANOS 
 

O município de Piúma possui atualmente na sua rede de prestadores de serviços ao SUS, se-

gundo o Setor de Recursos Humanos da Saúde referente a competência de abril de 2021, 234 

Servidores Públicos distribuídos em diversas ocupações.  
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3. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

3.1 PRODUÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE  
 

A Atenção Primária a Saúde trabalhada no Município de Piúma, pauta pela  responsabili-

zação e coordenação do cuidado à saúde no território que incorpora, possuindo como ferramenta 

e norte do processo de trabalho a Estratégia Saúde da Família (ESF).  

A implantação da ESF é entendida como a reestruturação da assistência à saúde, medi-

ante a inserção de equipes multiprofissionais (médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de en-

fermagem, cirurgiões dentistas, técnicos ou auxiliares de saúde bucal, técnicos administrativos e 

agentes comunitários de saúde), responsáveis pelo acompanhamento das famílias residentes no 

território de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

Atualmente o município conta com 05 UBS (Unidade Sanitária Acaiaca, Unidade Sanitá-

ria Itinga, Unidade Sanitária Monte Agha, Unidade Sanitária São João de Ibitiba e Unidade Sani-

tária Itinga) e 07 Equipes de estratégia de Saúde da Família, sendo a Unidade Sanitária União 

com o Programa Saúde na Hora (Unidade Sanitária Céu Azul, Unidade Sanitária Itaputanga, 

Unidade Sanitária Nova Esperança, Unidade Sanitária União I, Unidade Sanitária União II, Uni-

dade Sanitária Niterói e Unidade Sanitária Portinho). 

* Dados sujeitos a alteração e ajustes devido à continuidade do processo de digitação no Setor 

de Informação da Saúde. Os dados serão ajustados na Prestação de Contas do 2º Quadrimestre. 
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3.2 COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Cobertura Atenção Básica 1º QDR 2º QDR 3º QDR TOTAL 

Nº de Equipes de Saúde da Família Implantadas 7   7 

Percentual (%) de Cobertura de ESF no Município 79,45%   79,45% 

Nº de Equipes de Saúde Bucal Implantadas 8   8 

Percentual (%) de Cobertura da SB no Município 79,45%   79,45% 

Nº de Agentes Comunitários de Saúde 41   41 

Percentual (%) de Cobertura da ACS no Município 68,86%   68,86% 

      Fonte: https://sisab.saude.gov.br 

3.3 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Período População Teto 
Credenciados 

pelo MS 

Cadastrados 
no Sistema 

Implantados 

Abril/2021 21.030 11 07 07 07 

     Fonte: https://sisab.saude.gov.br 
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3.4 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

* Dados sujeitos a alteração e ajustes devido à continuidade do processo de digitação no Setor 

de Informação da Saúde. Os dados serão ajustados na Prestação de Contas do 2º Quadrimestre. 

 

3.5 IMUNIZAÇÃO 
 

          O Programa Nacional de Imunização (PNI) constitui peça importante no controle das doen-

ças transmissíveis que podem ser prevenidas mediante imunizações. O modelo tecnológico ado-

tado no controle dessas doenças combina uma série de elementos: a vacinação de rotina, as 

campanhas nacionais e periódicas de vacinação e a vigilância epidemiológica.  

         A vacinação de rotina consiste no estabelecimento de um calendário nacional de vacina-

ções que deve ser aplicado a cada indivíduo a partir de seu nascimento, visando garantir, no âm-

bito individual, a prevenção específica das doenças imunopreveníveis e, no âmbito coletivo, a 

indução da imunidade de massa, responsável pela interrupção da transmissão.  

            Para que o primeiro efeito se observe, basta que cada criança vacinada torne-se uma 

criança imunizada, isto é, que a vacina seja aplicada em condições que preservem sua eficácia e 

que a criança reúna as condições de saúde para desenvolver a imunidade assim induzida. Já 

para a obtenção do segundo efeito, será necessário que, além das condições anteriormente 

mencionadas, a cobertura vacinal seja alta e homogênea; isto é, que pelo menos 95% ou mais 

dos suscetíveis desenvolvam imunidade.  
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          A vigilância epidemiológica constitui estratégia complementar para o controle dessas do-

enças, uma vez que, a partir de um caso suspeito, serão desencadeadas ações com o objetivo 

de impedir o aparecimento de novos casos, ou seja, interromper a cadeia de transmissão. Por-

tanto, o modelo tecnológico utilizado para o manejo das doenças imunopreveníveis, em âmbito 

coletivo, conjuga, em suas diferentes estratégias, atuações individuais e atuações coletivas. A 

cobertura vacinal alcançada dessa forma, tanto pelas atividades de rotina quanto pelos dias na-

cionais de vacinação, constitui um dos principais elementos para garantir o impacto populacional 

dessas estratégias.  

3.6 DOSES APLICADAS POR IMUNOBIOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dados sujeitos a alteração e ajustes devido à continuidade do processo de digitação no Setor 

de Informação da Saúde. Os dados serão ajustados na Prestação de Contas do 2º Quadrimestre. 

3.7 IMUNIZAÇÃO (COVID-19) 
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3.8 PRODUÇÃO SAÚDE BUCAL 
 

          A Rede de Atenção à Saúde Bucal é um conjunto de ações que envolvem o controle das 

doenças bucais, através da promoção e prevenção em saúde, limitação dos danos causados pe-

las doenças e reabilitação integral do paciente.  

      A equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária é responsável pelo primeiro cuidado odontoló-

gico da população do seu território, realizando a avaliação inicial do paciente e o tratamento bá-

sico necessário, incluindo também os procedimentos cirúrgico-restauradores, conforme as ne-

cessidades identificadas.  

          Segundo a estratificação de risco de cada paciente, que em relação à saúde bucal assume 

uma característica particular, direciona-se o atendimento de atenção primária para as Unidades 

de Atenção Primária do Município. A equipe de Saúde Bucal trabalha em consenso com os de-

mais profissionais que integram a ESF, participando da análise dos diversos casos que se mani-

festam, contribuindo para uma investigação mais complexa das especificidades que cada pacien-

te pode apresentar, proporcionando de maneira ampla o tratamento, a prevenção e a promoção e 

saúde para este paciente. * Dados sujeitos a alteração e ajustes devido à continuidade do pro-

cesso de digitação no Setor de Informação da Saúde. Os dados serão ajustados na Prestação de 

Contas do 2º Quadrimestre. 
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3.9 PRODUÇÃO SAÚDE DA MULHER 
 

          A Divisão de Saúde da Mulher está sendo implementada no município de Piúma e tem 

como principal foco o trabalho de prevenção de agravos relacionados à saúde feminina, entre 

elas as patologias do câncer de mama e de colo de útero.  

 
3.10 FARMÁCIA BÁSICA 

Para garantir o acesso da população aos medicamentos, existe a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), que é uma publicação do Ministério da Saúde com os 

medicamentos utilizados para combater as doenças mais comuns que atingem a população bra-

sileira que serve como instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais, 

segundo sua situação epidemiológica, tanto para a orientação da prescrição médica, como para 

o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento cientifico e tecnológico.  

As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), na 

garantia aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e Especial-

izado:  

  Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF): Fazem parte 

do CBAF os medicamentos e insumos utilizados no âmbito da Atenção Básica em saúde, inte-

grantes da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), sendo assim, o acesso a eles se dá 

através das Unidades Básicas de Saúde do município.  

  Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF): O 

CESAF compreende medicamentos para o tratamento de doenças que configuram problemas de 

saúde pública, e estão incluídos em Programas Estratégicos do Ministério da Saúde, que se-

guem protocolos e normas específicas. São exemplos dos programas: DST/AIDS (antirretrovi-

rais), hanseníase, tuberculose, influenza, medicamentos e insumos para o controle do tabagismo 

e etc.  

Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF): O 

CEAF tem como objetivo majoritário a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso 

em todas as fases evolutivas das doenças contempladas, em nível ambulatorial. As linhas de 

cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados 
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pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de estabelecer os critérios de diagnóstico de cada 

doença, de inclusão e exclusão ao tratamento, os medicamentos e esquemas terapêuticos, bem 

como mecanismos de monitoramento e avaliação. O acesso aos medicamentos realiza-se, via de 

regra, através das Farmácias das Regionais de Saúde do Estado.  
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4.PRODUÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
            

 As ações e procedimentos considerados de média e alta complexidade ambulatorial e 

hospitalar constituem-se para os gestores um importante elenco de responsabilidades, serviços e 

procedimentos, relevantes para a garantia da resolutividade e integralidade da assistência ao 

cidadão.  

              Eles são financiados com recursos do teto MAC, conforme o atributo de nível de com-

plexidade e forma de financiamento definido para cada procedimento da tabela do Sistema de 

Informações Ambulatoriais (SIA), de acordo com a Portaria MS/SAS nº 224/2003 e pela tabela do 

Sistema de Informações Hospitalares (SIH).  

               A média e alta complexidade no município de Piúma compreende as seguintes divisões: 

Urgência e Emergência, Assistência Hospitalar, Serviço de Remoção Municipal, SAMU, Fisiote-

rapia, Atendimento em Saúde Mental, Centro de Especialidades e Transporte Sanitário.  

4.1 PRODUÇÃO HOSPITAL  
 

* Os dados ainda podem sofrer modificação, conforme divulgação pelo DATASUS, dos próximos 

arquivos de produção, tendo em vista que o SIA/SUS permite alterações até quatro meses após 

a data de atendimento do usuário. 

4.2 PRODUÇÃO FISIOTERAPIA 
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4.3 PRODUÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADE 

 

 

4.4 PRODUÇÃO LABORATORIAL 
 

 

4.5 PRODUÇÃO EXAME ESPECIALIZADO 
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4.6 PRODUÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (ESTADO) – EXAMES 
 

 

4.7 PRODUÇÃO REGULAÇÃO FORMATIVA (ESTADO) – CONSULTAS 
 

 

4.8 PRODUÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO 
 

A Central de Transporte Sanitário é responsável pelo transporte sanitário dos usuários que 

necessitam realizar consultas e/ou exames realizados fora do Município (Cachoeiro, Grande Vitó-

ria, Guarapari, São José dos Calçados, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Colatina e Domingos 

Martins). 

 

 

5.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

            O Departamento de Vigilância em Saúde, tem a função de planejar e executar programas 

de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional (como HIV - Aids, 

dengue, malária, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, hanseníase e tuber-

culose), do Programa Nacional de Imunizações – PNI, assim como, investigar surtos de doenças, 
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coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública, fazer a gestão de sistemas de infor-

mação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e de nascidos vivos, realizar inquéritos 

de fatores de risco, coordenar as doenças e agravos não-transmissíveis e elaborar análises de 

situação de saúde.  

         A Vigilância em Saúde possui quatro ramificações de atuação, sendo estas: Vigilância Epi-

demiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador.  O 

Município tem instituído as Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Sanitária até o final do 2º 

Quadrimestre de 2021 irá implantar a Vigilância do Trabalhador. 

           Diante do novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são incorporadas às 

ações de saúde pública, a vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo contí-

nuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à 

saúde, que visa o planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a prote-

ção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como 

para a promoção da saúde.  

5.1 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
 

A Vigilância Ambiental em saúde é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento 

e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambi-

ente que interferem na saúde humana, realizando medidas de prevenção e controle dos mesmos. 

Está dividida em duas áreas: fatores de riscos não biológicos, que têm como objetivo a produção 

de informações estatísticas facilitadoras da interpretação da dinâmica com os demais sistemas, 

que possibilitem a construção e identificação de indicadores de saúde ambiental.  

E fatores de riscos biológicos que possui como competência e atribuição desenvolver 

serviços de doenças transmitidas por vetores, agravos por animais peçonhentos e das questões 

das zoonoses em geral (doenças transmitidas por animais e/ou ambientes habitados por estes).  

Dentre as ações que a Vigilância Ambiental executa podemos destacar o programa VI-

GIAGUA que desenvolve ações de vigilância em saúde ambiental relacionadas à qualidade da 

água para consumo humano. O programa VIGISOLO realiza a vigilância da qualidade do solo, 

onde o objetivo maior é o mapeamento e o cadastramento das áreas de contaminação ambiental 

da superfície e do subsolo terrestre que tenham potencial risco à saúde humana. O atendimento 

a denúncias e reclamações relacionadas com problemas ambientais como água, esgoto (fossas 

sépticas), etc.  
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* Vigiasolo é realizado em outubro. 

5.2 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

           A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de ações 

que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar 

e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.  

        O objetivo principal é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saú-

de, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e 

agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dos 

mesmos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população defini-

da. Constitui-se importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionaliza-

ção dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas e afins.  

        Dispomos de dados de natalidade e mortalidade, sendo eles: Natalidade por sexo, natalida-

de por faixa etária da mãe, natalidade por tipo de parto, mortalidade por causa (CID 10), mortali-

dade por faixa etária e mortalidade por sexo. 

       Uma importante estratégia de informação para vigilância é a organização de redes constituí-

das de fontes de notificação especializadas, suficientemente motivadas para participar de esfor-

ços colaborativos comuns, voltados ao estudo de problemas de saúde ou de doenças específi-

cas. As chamadas fontes sentinelas, quando bem selecionadas, são capazes de assegurar re-
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presentatividade e qualidade as informações produzidas, ainda que não se pretenda conhecer o 

universo de ocorrências.  

        Esta estratégia de formação de Sistemas de Vigilância Sentinela tem como objetivo monito-

rar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam como alerta pre-

coce para o sistema, não tendo a preocupação com estimativas precisas de incidência ou preva-

lência da população geral. Entende-se que Vigilância Sentinela é um modo de se utilizar moder-

nas técnicas da epidemiologia aliada a formas de simplificar a operacionalidade de coleta de da-

dos.  

          Existem várias técnicas de monitoramento para esta forma complementar de informações 

à vigilância tradicional, e uma delas está baseada na ocorrência de evento sentinela. Esses 

eventos sentinela é a detecção de doença prevenível, incapacidade, ou morte inesperada cuja 

ocorrência serve como um sinal de alerta de que a qualidade da terapêutica ou prevenção deve 

ser questionada. Assim, toda vez que se detecta evento desta natureza o sistema de vigilância 

deve ser acionado para que as medidas indicadas possam ser rapidamente acionadas. Desse 

modo, detectam-se com rapidez as doenças que necessitam de atenção hospitalar e estão sob 

vigilância epidemiológica.  

         A delimitação de áreas geográficas específicas para se monitorar a ocorrência de doenças 

específicas ou alterações na situação de saúde é uma metodologia que vem sendo desenvolvida 

e tem sido denominada vigilância de áreas sentinelas. Dentro da Vigilância Sentinela do municí-

pio, dispomos de dados de natalidade e mortalidade, sendo eles: 

5.3 NATALIDADE 
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5.4 MORTALIDADE 
 

 

* Os dados relativos a Mortalidade serão apresentados no 2º Quadrimestre, devido o site estar em manutenção.  

 
 

 

 

5.5 MONITORAMENTO DE CASOS COVID-19 
 

 

 

5.6 NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 
 

 A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos individuais, 

agregados de casos ou surtos, suspeitos ou confirmados da lista de agravos relacionados, que 

deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando 

à adoção das medidas de controle pertinentes.  
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 É obrigatória a notificação de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública constantes 

nas Portarias nº 204 e 205, de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde. A notificação compul-

sória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos, médi-

cos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem 

como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e 

de ensino.  

 As doenças, agravos e eventos podem ser classificadas em Notificações Compulsórias 

Imediatas (NCI), devendo ser notificadas a Secretaria Municipais de Saúde em no máximo, 24 

(vinte e quatro) horas, Notificações Compulsórias Semanais (NCS) devendo estas ser notificada 

em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo ou Notifica-

ções Compulsórias Negativas (NCN) realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde 

à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma 

doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.  

 

 

 

 

NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS – AGRAVOS 

Agravos 
1º 

QDR 

2º 

QDR 

3º 

QDR 
TOTAL 

Acidente de trabalho com exposição a material biológico  3   3 

Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescen-

tes  
1   1 

Acidente por animal peçonhento  0   0 

Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva  20   20 

Dengue - Casos  4   4 

Doença Meningocócica e outras meningites  0   0 

Hanseníase  0   0 

Hepatites virais  1   1 
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Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e 

Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV  
0   0 

Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)  0   0 

Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo 

agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados)  
4   4 

Leptospirose  0   0 

Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola  0   0 

Sífilis adquirida  2   2 

Sífilis congênita  0   0 

Sífilis em gestante  0   0 

Tétano Acidental 1   1 

Toxoplasmose gestacional e congênita  0   0 

Tuberculose  1   1 

Violência doméstica e/ou outras violências  3   3 

TOTAL 40   40 

 

5.7 PRODUÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

          A Vigilância Sanitária (VISA) é definida como “um conjunto de ações capaz de eliminar, 

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

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” 

(Congresso Nacional).  

        No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é responsável por criar nor-

mas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no país, é ela quem executa 

também, as atividades de controle sanitário e fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. Su-

as especificidades a diferenciam das demais ações dos serviços de saúde, por estar diretamente 

envolvida com os setores econômico, jurídico, público, privado, organizações econômicas da so-

ciedade e seus desenvolvimentos tecnológicos e científicos, que interferem nos determinantes do 

processo saúde/doença e qualidade de vida.  
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          A Vigilância Sanitária está organizada em dois setores: vigilância de produtos e serviços, o 

qual tem função de controlar, monitorar, fiscalizar e regulamentar a produção, distribuição, trans-

porte e comercialização de medicamentos, correlatos, saneantes domisanitários, cosméticos, 

produtos de higiene, perfumes e agrotóxicos, coordenando as ações de Vigilância Sanitária e 

farmacovigilância, além de realizar a fiscalização de hospitais, laboratórios, bancos de sangue e 

clínicas médicas, estéticas e odontológicas, visando à qualidade dos serviços prestados. E vigi-

lância de alimentos, o qual tem a função de garantir a qualidade dos serviços de alimentos. As 

ações do setor são válidas para todos os tipos de alimentos, matérias-primas, coadjuvantes de 

tecnologia, processos tecnológicos, aditivos, embalagens, equipamentos, utensílios e também 

aos aspectos nutricionais.  

             A fiscalização e inspeção dos serviços ficam a cargo das Secretarias Municipais de Saú-

de e pode ser complementado pela VISA Estadual. A divisão tem se preocupado com a parte 

educativa, orientando para busca de soluções, concedendo prazos para as adequações e corre-

ções das irregularidades apontadas. Somente aplicando multas e/ou interdições, nos casos de 

extrema gravidade e/ou em que o notificado não se adeque conforme as legislações vigentes.  

Tem como foco principal atender as demandas dos contribuintes e as solicitações do Mi-

nistério Público e da ouvidoria, os serviços são de várias espécies, e muitas vezes a liberação de 

uma licença requer a visita dos fiscais por várias vezes, pois as liberações de licenças seguem 

os ritos determinados em leis, decretos e resoluções.  
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6. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2021 
 

           A Programação Anual de Saúde (PAS) é, por definição, o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas no Plano de Saúde a cada ano de sua vigência, possuindo como base 

legal para sua elaboração as normas do Ministério da Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA do respectivo exercício.  

        Tem como objetivo apresentar as metas propostas para o ano de 2021 da Secretaria Muni-

cipal de Saúde de Piúma, além de servir de referência para a construção do Relatório Anual de 

Gestão (RAG), que deverá apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS, apu-

rados com base no conjunto de metas e indicadores desta, orientando eventuais redirecionamen-

tos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às programações seguintes. Se coaduna 

com as ações previstas na construção do Plano Municipal de Saúde 2018-2021.  

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 
 

EIXO: ATENÇÃO BÁSICA (Saúde da Família, Saúde Bucal, ACS, PMAQ e outros) 

DIRETRIZES: 

• Aumentar a motivação dos servidores 

• Reestruturação completa da Atenção Básica 

• Monitorização dos determinantes socioambientais da saúde 

• Adequação das Unidades de Saúde do Município para atender as exigências Sanitárias. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecimento da Gestão da Atenção Básica 

INDICADOR 
META DO INDI-
CADOR 2021 

UNIDADE DE MEDIDA 
RESULTADO 
ESPERADO 

Reestruturação da Atenção Básica de acordo 
com a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SE-
TEMBRO DE 2017, que “aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo 
a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).” 

 

85% % 
Reorganização do 

Território 

Recadastramento familiar E-SUS 85% % 
Usuários recadas-

trados 

Indicadores do SISPACTO 90% % 

90% de cumpri-
mento dos indica-
dores do SISPAC-

TO 
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Informatização completa das Unidades de 
Saúde 

100% % 

Unidades com 
implantação de 

Prontuário eletrô-
nico 

AÇÕES PROGRAMADAS 2021 META FÍSICA 2021 
ÁREA TÉCNICA RES-

PONSÁVEL 

PREVISÃO OR-
ÇAMENTÁRIA 

LOA 2021 

Planejamento participativo SISPACTO 
Revisão com as 

Coordenações da 
SEMSA 

Secretaria Municipal de 
Saúde/Coordenação da 

Atenção Básica 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.803.500,00 

Informatização das Unidades de Saúde 

Ampliação no ca-
dastro 

E-SUS (85%) 

Secretária Municipal de 
Saúde/Coordenação da 

Atenção Bási-
ca/Coordenação do Sis-

tema de Informação 

Implementação dos 07 Indicadores do Pro-
grama “Previne Brasil” 

100% implementa-
do 

Secretária Municipal de 
Saúde/Coordenação da 

Atenção Bási-
ca/Coordenação do Sis-

tema de Informação 

Implantação da Agenda Programada nas 
Unidades de Saúde 

 Secretaria Municipal de 
Saúde/Coordenação da 

Atenção Básica 

Implantação das recomendações da Audito-
ria 002/2018 

60 % implantadas. Gerente da AB/ Secretá-
ria Municipal de Saúde 

Planilhamento das necessidades de Reforma 
e ou construção das Unidades de Saúde do 
Município 

100% das Unidades 
Planilhadas 

Secretaria Municipal de 
Saúde/ Secretaria de 

Obras 

Reforma e Manutenção das Unidades de 
Saúde 

02 Unidades de 
Saúde reformadas 

Secretaria Municipal de 
Saúde/ Secretaria de 

Obras 

Programas e Ações pactuadas junto ao Es-
tado e nível Federal (SAÚDE DA CRIANÇA, 
SAÚDE DO ADOLESCENTE/JOVEM, SAÚ-
DE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, SA-
ÚDE DO IDOSO, ALIMENTAÇÃO E NUTRI-
ÇÃO, HIPERDIA e OUTRAS) 

100% cumprimento 
de obrigações 

Coordenação da Atenção 
Básica 

Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal 
100% cumprimento 

de obrigações 
Coordenação de Saúde 

Bucal 
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6.1 AVALIAÇÃO DO EIXO: ATENÇÃO BÁSICA 

 

EIXO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (Atenção Especializada Ambulatorial 
e Hospitalar, Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, Sistema de Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico) 

DIRETRIZES: 

• Manutenção das atividades da Média e Alta Complexidade 

• Manutenção do Consórcio Público 

• Manutenção do Centro de Especialidades 

• Construção, reforma e/ou ampliação das Unidades de Atenção a Média e Alta Complexidade 

• Aparelhamento das unidades da Atenção a Média e Alta Complexidade 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Fortalecimento da Média e Alta Complexidade 

INDICADOR 
META DO 

INDICADOR 
2021 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

RESULTADO 
ESPERADO 

Reestruturação do setor de Regulação 100% % 

Novo protocolo 
de regulação de 

consultas e 
exames especia-

lizados. 

Fortalecimento da Regulação Formativa 100% % 

Regulação For-
mativa implanta-
da em todas as 

Unidades de 
Saúde 

 

Manutenção do Consórcio Público 100% % 

Repasses regu-
lares e manu-

tenção das ativi-
dades 
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Manutenção dos Serviços Hospitalares 100% % 
Manutenção dos 

serviços 

AÇÕES PROGRAMADAS 2021 
META FÍSICA 

2021 
ÁREA TÉCNICA 
RESPONSÁVEL 

PREVISÃO 
ORÇAMENTÁ-
RIA LOA 2021 

Reestruturação da Regulação de consultas e exames 
especializados 

Setor reestru-
turado 

Coordenação da 
MAC 

 

 

R$ 5.925.000,00 

 

Construção e implantação do protocolo municipal de regu-
lação de consultas e exames especializados 

Protocolo 
implantado 

Coordenação da 
MAC 

Manutenção das atividades oferecidas pelo consórcio 

Serviço Man-
tido 

Secretária Munici-
pal de Saúde/ Co-

ordenação da 
MAC 

Estruturação do Centro de Fisioterapia 
Serviço Man-

tido 
Coordenação da 

MAC 

Manutenção dos Serviços Hospitalares 
Serviço Man-

tido 
Gerente Adminis-
trativo Hospitalar 

Adequação do Hospital de acordo com as exigências da 
Vigilância Sanitária Estadual 

Adequação do 
Serviço 

Gerente Adminis-
trativo Hospitalar 

Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente no 
Hospital 

Núcleo im-
plantado 

Gerente Adminis-
trativo Hospitalar 

 

6.2 AVALIAÇÃO DO EIXO: ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E AL-
TA COMPLEXIDADE 
 

 

EIXO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Medicamentos e Produtos para Saúde - PPS, Farmácia Popular do Bra-
sil) 

DIRETRIZ: Manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica 

OBJETIVO: Garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais, programas específicos 
e correlatos. 

INDICADOR 
META DO 

INDICADOR 
2021 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

RESULTADO ESPE-
RADO 
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Revisão da REMUME 100 % % REMUME revisada 

Garantia de abastecimento da REMUME 100% % 
Garantia de disponibi-

lidade 

Garantia de abastecimento dos correlatos 100% % 
Garantia de disponibi-

lidade 

AÇÕES PROGRAMADAS 2021 
META FÍSI-

CA 2021 
ÁREA TÉCNICA 
RESPONSÁVEL 

PREVISÃO ORÇA-
MENTÁRIA LOA 2021 

Aquisição de medicamentos e correlatos 
100% da lista Farmacêutico 

responsável 

R$ 550.500,00 Dispensação de medicamentos e correlatos 
100% da lista Farmacêutico 

Responsável 

Revisão da REMUME 
Publicada Farmacêutico 

Responsável 

 

6.3 AVALIAÇÃO DO EIXO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 

 

 

 

 

EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Ações Integradas das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental). 

DIRETRIZES: 
Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária 
Manutenção das atividades da Vigilância Epidemiológica 
Manutenção das atividades da Vigilância Ambiental 

OBJETIVO: Redução da Morbimortalidade 

INDICADOR 
META DO 

INDICADOR 
2021 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

RESULTADO ESPERA-
DO 

Atividades Vigilância em saúde mantidas 100% % 
Manutenção das ativida-

des 

SISPACTO 100% % 
Alcance de todos os indi-

cadores 

Construção e/ou parceria para implantação do Cen-
tro de Zoonoses 

01 Quantidade Funcionamento do serviço 

AÇÕES PROGRAMADAS 2021 
META FÍSICA 

2021 
ÁREA TÉCNICA 
RESPONSÁVEL 

PREVISÃO ORÇAMEN-
TÁRIA  LOA 2021 

Manutenção das ações programáticas da Vigilância 
Sanitária e aparelhamento 

Ações pro-
gramáticas 
realizadas 

Coordenadora 
Vigilância em Saú-

de 
R$   1.609.000,00 

 

Manutenção das ações programáticas da Vigilância Ações pro- Coordenadora 
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Epidemiológica e aparelhamento gramáticas 
realizadas 

Vigilância em Saú-
de 

Manutenção das ações programáticas da Vigilância 
Ambiental e aparelhamento 

Ações pro-
gramáticas 
realizadas 

Coordenadora 
Vigilância em Saú-

de 

Construção e/ou aluguel de um espaço para o fun-
cionamento do Centro de Controle de zoonoses 

Serviço funci-
onando 

Coordenadora 
Vigilância em Saú-

de 

6.4 AVALIAÇÃO DO EIXO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

 

 

 

EIXO: GESTÃO DO SUS  (Educação Permanente, Controle Social, Ouvidoria/Canais de Interação com o Usuário, 
Planejamento, Monitoramento, Avaliação, Regulação, Auditoria, Informação e Informática). 

DIRETRIZES: 
- Gestão Administrativa 
- Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
- Campanhas Educativas de interesse à saúde 
-Fortalecimento da Regulação e Controle 

OBJETIVO: Fortalecimento da Gestão 

INDICADOR 
META DO 

INDICADOR 
2021 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

RESULTADO ESPERA-
DO 

Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 100% % 
Reuniões realizadas e 

adaptadas frente a pan-
demia. 

Construção da linha guia pré-natal e puerpério 01 Quantidade Linha Guia aprovada 

Reestruturação do setor de informação 01 Quantidade Setor reestruturado 

Mudança da sede da Secretaria Municipal de Saúde 01 Quantidade  Nova sede 

Ações de Enfrentamento ao COVID-19 01 Quantidade 
Plano Municipal COVID-

19 

AÇÕES PROGRAMADAS 2021 
META FÍSI-

CA 2021 
ÁREA TÉCNICA 
RESPONSÁVEL 

PREVISÃO ORÇAMEN-
TÁRIA  LOA 2021 

Reuniões Ordinárias do CMS 
Adaptado 

para pande-
mia 

CMS 

R$ 1.370.000,00 

Construção e aprovação da linha guia pré-natal e 
puerpério 

Linha guia 
aprovada 

Saúde da Mulher 

Ações de enfrentamento a pandemia COVID-19 
Plano Munici-
pal COVID-19 

Gestão 

Mudança da sede da Secretaria Municipal de Saúde 
Nova sede Secretária Muni-

cipal de Saúde 
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6.5 AVALIAÇÃO DO EIXO: GESTÃO DO SUS 
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7. PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES – SISPACTO  
 

N INDICADOR Meta 2021 

1 

a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de 
óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais 
doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. 

 
 
 
 

26 b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Dis-
trito Federal: Taxa de mortalidade prematura ( de 30 a 69 anos) pelo con-
junto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças 
do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crôni-
cas). 

2 
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investiga-
dos. 

100% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 90% 

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. 

75% 

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

85% 

6 
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos 
anos das coortes 

90% 

7 Número de casos autóctones de malária. n/a 

8 
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de 
idade 

5 

9 Número de casos novos de aids em menores de 5 anos 2 

10 
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo 
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 
turbidez. 

70% 

11 
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 
64 anos na população residente de determinado local e a população da 
mesma faixa etária. 

0,5 

12 
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizada em mulheres 
de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população 
da mesma faixa etária. 

0,3 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. 40% 
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14 
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 
anos 

20% 

15 Taxa de mortalidade infantil 4 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 1 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 
100% 

18 
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Pro-
grama Bolsa Família (PBF) 

75% 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 
85% 

20 
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações 
de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no 
ano 

90% 

21 
Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção 
Básica 

n/a 

22 
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 
visitados para controle vetorial da dengue. 

4 

23 
Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de 
agravos relacionados ao trabalho 

100% 

 

          A avaliação dos Indicadores do SISPACTO é encaminhada pela Regional Sul aos Municí-

pios após a 2ª quinzena de junho de 2021 e será apresentada no Relatório do 2º Quadrimestre. 


