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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO

INTRODUÇÃO
A Secretaria Saúde de São Sebastião apresenta o Relatório Anual de Gestão
2014 – RAG 2014. O RAG é o instrumento de planejamento que da visibilidade
aos resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde,
apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores desta, e
orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de
Saúde e às Programações seguintes.
Sua elaboração observou as Leis nº. 8.080/90 de 19/09/90, 8.142/90 de
28/12/90, o Decreto N° 7.508 de 28/06/2011 e a Lei Complementar nº.
141/2012, que regulamenta o artigo 3° da Constituição Federal para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.
O presente Relatório utiliza como referência o Plano de Saúde 2014-2017 e a
Programação Anual de Saúde de 2014 foram elaborados com o objetivo de
avaliar as ações realizadas, os resultados alcançados pelos diferentes setores
em 2014 além de comprovar e sistematizar as informações e as aplicações
dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município.
Na Programação Anual de Saúde de 2014 foram elencados os eixos abaixo
relacionados que ora serão analisados:
Eixo I - Qualificação do Acesso aos Serviços e Ações de Saúde que
engloba a Atenção Básica ao Cidadão, a Assistência Ambulatorial,
Emergencial e Hospitalar e a Assistência Farmacêutica e de
Enfermagem
Eixo II - Aperfeiçoamento dos Serviços de Vigilância em Saúde
Eixo III - Gestão do Sistema de Saúde
A elaboração do Relatório Anual de Gestão de 2014 contou com a participação
dos Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis pelo
planejamento, implantação e avaliação das ações realizadas nos serviços
municipais de saúde, sendo apresentado, discutido e aprovado pelo Conselho
Municipal de Saúde – COMUS.
O RAG é o instrumento de comprovação da aplicação dos recursos
repassados do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos
4

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sua elaboração utiliza a
ferramenta eletrônica chamada “Sistema de Apoio ao Relatório Anual de
Gestão” (SARGSUS – www.saude.gov.br/sargsus), cuja alimentação é anual,
regular e obrigatória.
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I- IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:

1.1-

Identificação Administrativa

São Sebastião – IBGE 355070
Ernane Billote Primazzi
Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro
Endereço da Prefeitura:
CEP 11600-000
Secretário da Saúde
Urandy Rocha Leite
Gestor do FMS:
Urandy Rocha Leite
Endereço da Secretaria Municipal Rua Pref. Mansueto Pierotti, 391 – 1° Andar
de Saúde:
CEP: 11600-000
Telefone:
(12) 3891-3401 - Fax: (12) 3891-3418
E-mail: gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br
Município:
Prefeito:

1.2-

Bases Legais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Lei de Criação nº. 97/09
CNPJ: 46.482.832/0001-92
Endereço: Rua Prefeito Mansuetto Pierotti 391 – 1° andar - Centro
CEP: 11600-000
Telefones: (12) 3891-3401 – 3891-3402
FAX: (12) 3891-3418
e-mail: gabinetesaude@saosebastiao.sp.gov.br
SECRETÁRIO DE SAÚDE
Nome
Urandy Rocha Leite
Data da Posse
31/01/2013
Informações do Fundo Municipal de Saúde
Instrumento Legal de Criação
Criado pela Lei 1195 de 30/07/1997
Gestor
Urandy Rocha Leite
Cargo
Secretário da Saúde
Informações sobre o Conselho Municipal de Saúde
Instrumento Legal de Criação
Lei 813/91 de 16 /07/1991
Nome do Presidente
Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva
Segmento
Governo
Data da última eleição
11/03/2013
Telefone
(12) 3891-3455
e-mail
cmssaosebastiao@gmail.com
Conferência de Saúde
6

Data da última
23/12/2013
Plano de Saúde – 2010-2013
Data da Aprovação
20/04/2010 - Resolução COMUS n° 05/2010
Plano de Saúde – 2014-2017
Data da Aprovação
14/01/2014 - Resolução COMUS n° 01/2014
Plano de Carreira, Cargos e Salários.
O Município possui Plano de Carreiros Cargos e Salários? Não
O Município possui Comissão de elaboração Plano de Carreira, Cargos e
Salários? Não
Informações sobre Regionalização
O Município pertence a algum CGR (Colegiado de Gestão Regional)? Sim
Nome do Colegiado de CGR: Colegiado de Gestão Regional do Litoral Norte
O Município pertence a algum consórcio? Não

1.3-

Controle Social e Participação Popular

Instituído pela Lei Municipal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho
Municipal de Saúde – COMUS com sua criação cumpriu o preconizado pela
legislação federal e representou um avanço no tocante à participação social no
âmbito da elaboração das políticas públicas de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião manteve-se em pleno
funcionamento, é composto pelos segmentos: governo/prestadores de serviços de
Saúde, trabalhadores de Saúde e usuários do SUS num total de 24 membros
respeitando a paridade prevista na Resolução Federal 453/12, distribuídos
conforme quadro abaixo:
Quadro 1- Composição e N° de Membros do Conselho Municipal de Saúde de
São Sebastião, 2014.
GESTOR / PRESTADOR
10

TRABALHADOR DE
SAÚDE
02

USUÁRIOS
12

Fonte: Lei Municipal n° 1990/09

O Conselho Municipal de Saúde, os Conselhos Gestores de Unidades de Saúde e
a Conferência Municipal de Saúde possuem um papel essencial na construção e
aprimoramento dos modelos de gestão e no rumo das ações em Saúde e suas
interfaces com outras áreas, tais como: Meio Ambiente, Segurança do Trabalho,
Saúde do Trabalhador, Educação, Esporte, Divisão de Tráfego, Defesa Civil,
Ministério Público, outros Conselhos, dentre outros.
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As legislações que amparam a existência dos Conselhos de Saúde e Conferência
de Saúde são: Constituição Federal, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Resolução
Federal 453/12 do Conselho Nacional de Saúde.
A Lei do Conselho Municipal de Saúde em vigor é a Lei Municipal n° 1990/09.
Quadro 2- N° de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, Município de
São Sebastião, 2014.
REUNIÕES

J

F

ORDINÁRIAS
EXTRAORDINÁRIAS
SUB-TOTAL
TOTAL:

1 1

1

J

M

F

1

M

A

M

J

1

1

1 1

1

1

1

1

1

A

M

J

A

S

O

N

D

1

1

1

J
J

A

S

O

1

N

D

1

18

Fonte: COMUSS

As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião
acontecem toda segunda terça- feira de cada mês, conforme calendário aprovado
em plenária e quando se fez necessário convocou reuniões extraordinárias.
Quadro 3- N° de Resoluções do Conselho municipal de Saúde, Município de
São Sebastião, 2014.
RESOLUÇÕES

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Aprovadas
Total:
Fonte: COMUSS

4

4

5

3

2

1

3
38

5

6

3

1

1

Para todo pleito aprovado em ata o Conselho emite uma resolução numerada
sequencialmente conforme quadro abaixo:

1.4-

Descrição das resoluções do Conselho Municipal de Saúde

Quadro 4- Resoluções Conselho Municipal de Saúde, Município de São
Sebastião, 2014.
MÊS

N°

Janeiro

01
02
03
04
05

Fevereiro

RESOLUÇÃO

Plano Municipal de Saúde 2014/2017.
Programação Anual de Saúde 2014.
Relatório VI Conferência de Saúde 2013.
Propostas de Alteração do Estatuto Social da Fundação de Saúde.
Prestação de Contas 3º Quadrimestre/2014.
8

Abril

Julho

Agosto

Outubro

Novembro
Dezembro

06 Prorrogação do Processo Eleitoral do COMUS biênio 2014/2015.
07 Código de Ética do COMUS.
Sugestão de Emissão de Recomendação ao Interventor do Hospital
08
de Clínicas de São Sebastião.
Indicação das Conselheiras Marcia Guimarães Correa da Silva e
09
Rosana Fleury Zerlotti para compor o Comitê de Mortalidade.
Indicação da Conselheira Tania Regina Sarak para o Comitê Gestor
10
da Rede de Urgência e Emergência de São Sebastião.
11 Formação da Secretaria Executiva do COMUS.
Formação da Comissão de Acompanhamento do Plano Municipal de
12
Saúde.
13 Relatório Anual de Gestão – RAG 2013.
14 Prestação de Contas do Hospital de Clínicas de São Sebastião.
15 Formação do Grupo de Trabalho do COMUS.
Formação da Comissão de Coordenação dos Conselhos Gestores
16
de Unidade.
17 Prestação de Contas do 1º Quadrimestre 2014.
18 Recomendação a Secretaria da Fazenda.
Aprovação do Projeto que autoriza o repasse dos Recursos Públicos
19
à Fundação.
20 Aprovação do Plano de Metas para o Programa de Hepatites Virais.
21 Recomendação do COMUS à Secretaria da Saúde.
22 Recomendação do COMUS à Secretaria da Saúde.
23 Projeto Carona Solidária.
Alteração do Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento
24
da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde.
Composição dos Conselheiros responsáveis pela Administração da
25
Dotação Orçamentária do COMUS.
Indicação de Conselheiros Para compor o Grupo de Discussão,
26
Organização e Otimização da Assistência Farmacêutica.
27 Inclusão do Conselheiro Clausius a Comissão de Finanças.
28 Resoluções COPAME nº 001 a 010/2013.
29 Resoluções COPAME nº. 001 a 0212014.
Indicação de Conselheiros para compor a Comissão de
30 Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão firmado entre o
Município e a Fundação.
31 Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2014.
32 Prestação de Contas 2º Quadrimestre 2014.
33 Plano Municipal de Vigilância e Controle da Dengue 2014/2015.
34 Proposta da Lei Orçamentária Anual 2015.
Proposta de Convênio a ser celebrado entre o Município de São
35 Sebastião, Fundação Pública de Saúde e Instituto de Ensino São
Sebastião Ltda.
Indicação de Conselheiro para compor a Coordenação dos
36
Conselhos Gestores de Unidade de Boiçucanga.
Indicação de Conselheiros para compor a Comissão de Controle de
37
Infecção Ambulatorial.
38 Prestação de Contas do Convênio 12302013 – Projeto Verão 2013.

Fonte: COMUSS
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1.5-

Principais temas de apreciação do Conselho Municipal de Saúde

Quadro 5- Orçamento Município de São Sebastião, 2014.

ORÇAMENTO EM SAÚDE

DATA

VALOR – R$

Valor inicialmente Proposto

13/12/13 Lei 2274/13

131.813.770,00

Valor da Dotação Atualizada

31/12/14

143.438.529,17

Valor Empenhado

31/12/14

127.048.728,61

Valor Liquidado

31/12/14

117.404.141,67

Valor Pago

31/12/14

110.262.031,49

Fonte: FMS

Quadro 6- Prestação de Contas, Município de São Sebastião, 2014.
PRESTAÇÃO
TRIMESTRAL
1° Quadrimestre
2° Quadrimestre
3° Quadrimestre

DE

CONTAS

DATA

N°. RESOLUÇÃO

28/05/14
23/09/14
10/02/15

17
32
02

Fonte: FMS

Quadro 7- Termo de Compromisso de Gestão Municipal, Município de São
Sebastião, 2014.
SISPACTO
TCG
Apresentação
Aprovação

DATA

N°.31/2014
RESOLUÇÃO

23/09/14

Fonte: COMUSS

Quadro 8- Relatório de Gestão, Município de São Sebastião, 2014.
RELATÓRIO DE GESTÃO
Enviado
Aprovação

DATA

N°. /2015
RESOLUÇÃO

30/03/2015
/03/14

Fonte: COMUSS
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II- CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município de São Sebastião fica no Litoral Norte do Estado de São Paulo, a área
da unidade territorial é de 403,34Km², sendo que, cerca de 65 % da área total é
ocupada pelo Parque Estadual da Serra do Mar que tem uma área de 271,40 km².
A latitude do distrito sede do Município é -23,4536°, a Longitude é -45,2435° e sua
altitude é de 1m.
A emancipação Política do Município ocorreu em 16 de Março de 1636, seu
Padroeiro é São Sebastião comemorado em 20 de Janeiro.
O atual prefeito Ernane Bilotte Primazzi, foi eleito para mandato de 2013 a 2016. A
estimativa populacional feita pelo TCU é de 81.718 (2014).
Antes da colonização portuguesa, a região de São Sebastião era ocupada por
índios Tupinambás ao norte e Tupiniquins ao sul, sendo a serra de Boiçucanga –
localizada a 30 km ao sul da cidade - uma divisa natural das terras das tribos
naquela época.
O município recebeu este nome em homenagem ao Santo do dia em que passou
ao largo da Ilha de São Sebastião - hoje Ilhabela - a expedição de Américo
Vespúcio: 20 de janeiro de 1502.
O clima é tropical quente e úmido, mantendo uma temperatura média de 25 graus.
Apresenta um centro comercial, na sua maioria com restaurantes, lojas de
artesanatos, Bancos e empreiteiras, advindas pela construção da Petrobrás,
efetuada no meio da cidade, totalizando 800 empresas (de pequeno e médio
porte).
As principais atividades econômicas do município são o Turismo, a pesca, o
terminal petrolífero e atividades portuárias.
São Sebastião possui uma área portuária, sendo um dos seus maiores trunfos o
fato do porto de São Sebastião ter boa localização geográfica em relação às
indústrias e centros consumidores, cuja produção é voltada ao comércio exterior,
tanto em importação quanto exportação. O Porto de São Sebastião é administrado
pela Companhia Docas de São Sebastião, empresa vinculada à Secretaria de
Estado de Transportes.
São Sebastião se destaca nas atividades portuárias do Terminal Marítimo
Almirante Barroso - TEBAR, especializado na carga e descarga de granéis líquidos
(petróleo e derivados), de propriedade da Petrobras e por ela operado. Localiza-se
num ponto central entre as duas maiores cidades brasileiras: São Paulo e Rio de
11

Janeiro, além da proximidade das cidades industrializadas do Vale do Paraíba,
Campinas e Sul de Minas Gerais.
O Terminal Marítimo Almirante Barroso –T EBAR é uma referência importante na
infraestrutura econômica da região, como potencializador de outros investimentos.
São Sebastião pertence à Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral
Norte, faz parte da Regional de Saúde de Taubaté – Departamento Regional de
Saúde -17, englobando 39 municípios, que na área da Saúde estão subdivididos
em Colegiados de Gestão Regional conforme segue:
Colegiado de Gestão do Circuito da Fé e Vale Histórico: Composto por 17
municípios: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas,
Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena,
Piquete, Potim,
Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras.
Colegiado de Gestão do Litoral Norte: Composto por 04 municípios:
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
Colegiado de Gestão do Vale do Paraíba e Região Serrana: Composto por
10 municípios: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra,
Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé.
Colegiado do Alto Vale do Paraíba: Composto por 08 municípios:
Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa
Branca e São José dos Campos. (PAREPS, 2008).
O Colegiado de Saúde do Litoral Norte é composto por quatro municípios com
especificidades regionais que a diferencia dos demais pertencentes à DRS-17
Taubaté. Juntos totalizam uma população de 294.175 habitantes conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Quadro 9- População Municípios do Litoral Norte - SP 2009 a 2013.
POPULAÇÃO
IBGE
IBGE
Datasus
Município
Censo
Censo
2009
2010
2012
Caraguatatuba
96.123
100.899
104.150
Ilhabela
26.010
28.176
29.308
São Sebastião
73.629
73.833
76.344
Ubatuba
81.098
78.870
80.604
Total
276.860
281.778
290.406
Fonte: Datasus/2009, IBGE Estimativa CENSO 2010/2013

IBGE
Censo
2013
105.571
29.837
77.956
81.771
294.175

Os quatro municípios possuem geografia peculiar com acidentes geográficos e
grande extensão litorânea, foram ocupados por grande migração devido à
expansão imobiliária na década de 70 e hoje com crescimento aumentado devido
12

à expansão da Base de Gás da Petrobras e obras de ampliação do Porto de São
Sebastião, além de outros grandes investimentos realizados na região.
Os Municípios de Caraguatatuba e São Sebastião possuem economia mista,
comércio, turismo e indústria. São Sebastião possui ainda um porto de importação
e exportação, enquanto Ubatuba e Ilhabela têm sua economia baseada no
turismo. Os quatro são cidades de veraneio que tem sua população duplicada nos
períodos de temporada, feriados prolongados e finais de semana.
O acesso é feito pelas rodovias: dos Tamoios, Rodovia Rio - Santos, MogiBertioga e Osvaldo Cruz.
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III- DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE
Conforme ilustra a Projeção de População Residente em 2014, feita pelo Sistema
de Projeção do TCU abaixo o município de São Sebastião possui uma população
estimada de 81.718 habitantes.
O perfil demográfico do município mostra a transição da forma piramidal,
característica de países subdesenvolvidos onde o número de nascimentos é
grande para a forma de barril onde se observa a diminuição gradativa das barras
de uma faixa etária para outra e a redução da natalidade.
Podemos observar ainda à concentração de população economicamente ativa (20
a 49 anos) que nos remete a necessidade de adoção de políticas voltadas a
população adulta e idosa, a prevenção e controle de doenças e agravos não
transmissíveis, como Diabetes Mellitus, a Hipertensão, a Obesidade e o
Tabagismo visando uma vida longa e saudável.
O constante fluxo migratório existente na região do Litoral Norte faz com que a
Central de Regulação Municipal estime uma população de aproximadamente
90.000 habitantes que se multiplica nos finais de semana, feriados e que na
temporada de verão chega a aproximadamente 350.000 pessoas.
A avaliação da morbi-mortalidade permite observar do que adoecem e morrem os
moradores do Município e indica caminhos e ações a serem tomadas pelos
gestores da saúde.

3.1- Situação de Natalidade
No quadro abaixo os dados apontam uma estabilidade no número de nascimentos
na última década.
Quadro 10 - Nascidos Vivos Município de São Sebastião, 2002 a 2014.
Ano
São
Sebas
tião

2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

1240 1229 1298 1250

1260 1250 1217 1250 1248

1299

1288

1318

Fonte: SINASC
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Quadro 11- Morbidade Hospitalar por Grupos de Causas, Município de São
Sebastião, 2014.

Morbidade Hospitalar - Capítulo CID-10
Principais causas de internação município de
São Sebastião, 2009 a 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

597
306

375
439

39

22

92

117
240
106
97
8
447
203
256
47
110
246
898

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

221

519

440

387

II. Neoplasias (tumores)

238

455

521

545

16

15

32

33

IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas

101

92

83

88

V. Transtornos mentais e comportamentais

184

266

356

282

33

VI. Doenças do sistema nervoso

64

82

97

109

104

VII. Doenças do olho e anexos

47

19

11

21

133

7

7

9

12

1

IX. Doenças do aparelho circulatório

283

393

548

564

534

X. Doenças do aparelho respiratório

277

150

185

174

191

XI. Doenças do aparelho digestivo

332

258

241

253

252

56

54

49

37

31

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

103

140

158

104

150

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

227

185

210

219

359

1.241

1.301

1.155

1.068

1189

XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal

40

71

106

70

XVII. Malf cong
cromossômicas

40

26

39

62

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

40

110

60

83

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas
externas

351

235

277

291

XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade

40

17

7

1

XXI. Contatos com serviços de saúde

98

109

111

89

71

1
73

4.006

4.504

4.695

4.492

4.475

4095

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

XV. Gravidez parto e puerpério

deformid

TOTAL

e

anomalias

63

97
7
65

61
44

258

208

Fonte: DATASUS/UAC

Conforme observado no quadro acima as principais causas de internação
hospitalar em 2014 foram:
1. Gravidez, parto e puerpério
2. Doenças do Aparelho Circulatório
3. Neoplasias e Tumores
4. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
5. Doenças do Aparelho Digestivo
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Como primeira causa encontramos as internações relativas à gravidez, parto e
puerpério que avaliamos como normais, merecendo é claro por parte do município
trabalhar com as gestantes ações educativas e assistenciais, quanto aos fatores
que levaram a internação, quando relacionadas as doenças do aparelho genito
urinário, entretanto a principal causa refere-se ao momento o parto.
Como segunda causa de internação temos as causas referentes às Doenças do
Aparelho Circulatório que merecem maior observação e ampliação do leque de
ações da atenção básica visando sua redução uma vez que também aparece
como a principal causa de óbito.
As internações por neoplasias e tumores requerem nosso olhar para orientação e
prevenção junto à população alvo com a finalidade de captar precocemente os
casos.
3.2- Situação de Mortalidade
A mortalidade infantil apresenta queda nos últimos 10 anos, acompanhando a
tendência do Estado de São Paulo e do Brasil. Nos anos 2008, 2012, 2013 houve
um aumento, voltando a cair em 2014 (9,79% - 13 óbitos) devemos trabalhar para
manter a redução, uma vez que ainda existe um percentual de óbitos por causas
evitáveis.
O CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil é composto pelo Coeficiente de
Mortalidade Neonatal (nº. de óbitos de crianças de zero a 28 dias) e pelo
Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal (nº. de óbitos de 28 dias a menores de
um ano). O quadro abaixo apresenta a evolução do CMI de São Sebastião, no
período de 2004 a 2014.
Quadro 12- Mortalidade Infantil, município de São Sebastião, 2004 a 2014.
CMI
São
Sebastião
Est. São
Paulo

2005

2006

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

16,27 17,71

11,2

10,51

15,2 10,51 12,84

2004

6,5

14,62 12,78 9,79

14,25 13,44 13,28 13,07 12,56 12,48 11,86 11,55 13,16 11,47

Fonte: VISE/ SESAU

A Mortalidade Geral no município, de acordo com os capítulos do CID 10 e
conforme observado no quadro abaixo tem como principais causas de óbito:
Doenças do aparelho circulatório
Neoplasias (tumores)
Causas externas de morbidade e mortalidade
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Sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e laboratoriais
Doenças do aparelho respiratório
Quadro 13- Mortalidade por Grupo de Causas, Município de São Sebastião,
2014.
Obitos - São Sebastião - 2014
Freqüência segundo Causa (Cap CID10)
Causa (Cap CID10)
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério
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
Total
Fonte: SIM - V.E. - SESAU

Freqüência
14
56
0
16
2
5
0
0
55
32
25
0
0
8
0
15
3
41
0
46
0
318

As doenças do aparelho circulatório e as neoplasias que aparecem como primeiras
causas de óbitos também aparecem como a principal causa de óbito nos países
desenvolvidos.
Em relação as doenças cardiovasculares estamos iniciando um novo modelo de
atenção a saúde da família no município, pautado em metas qualiquantitativas
além das metas já preconizadas pela estratégia de Saúde da Família. Esperamos
que com a estratégia acima informada aumentemos às ações de prevenção às
moléstias crônico degenerativas no qual se incluem as doenças cardiovasculares e
consigamos reduzir o número de óbitos por esta causa que acarreta elevados
custos sejam eles sociais ou econômicos.
Percebemos um aumento já por alguns anos os óbitos por neoplasia devido ao
aumento do diagnóstico. Para reduzir estes índices deveremos aumentar as
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investigações diagnósticas de forma precoce e necessitamos de apoio das outras
entidades federativas para garantir o acesso precoce ao tratamento e mecanismos
de conduzi-lo em todas suas etapas.
Com relação às causas externas de morbidade e mortalidade o município
implantou um Comitê de Vigilância a Violência em que vem levantando as causas
de violência, realizando sensibilização para ampliar as notificações e
estabelecendo ações e parcerias para saneamento da situação problema.
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IV- REDE FÍSICA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
A Prefeitura Municipal de São Sebastião tem sua estrutura organizacional definida
por meio da Lei Complementar n° 60/2005, alterada pela Lei Complementar n°
88/2007 e 97/09.
A Secretaria Municipal da Saúde no ano de 2014 realizou estudo para adequar o
organograma abaixo as necessidades atuais do serviço que está em fase de
finalização.

4.1- Estrutura Organizacional da Secretaria da Saúde do Município de São
Sebastião, 2014.
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A Prefeitura de São Sebastião criou uma Fundação de Saúde Pública para, em um
primeiro momento, assumir a gestão do programa Estratégia Saúde da Família
(ESF) na cidade. A Fundação é uma entidade jurídica sem fins lucrativos de
interesse coletivo e utilidade pública com autonomia institucional, gerencial,
patrimonial, orçamentária e financeira que integra a administração indireta do
Município.
Com a aprovação da lei foram instituídos os conselhos Curador e Fiscal, realizada
abertura do CNPJ e criado o Estatuto Social da entidade, registrado em cartório e
publicado por decreto. Foi realizado concurso público para provimento dos
empregos públicos Celetistas para as 21 equipes de Saúde da Família e 01 PAC’s,
bem como para a sede da entidade. Em 11 de julho de 2014 a entidade passou a
exercer suas atividades.
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4.2- Rede de Serviços e Estrutura de Apoio Instalada

São Sebastião foi um dos pioneiros na municipalização das Ações Básicas de
Saúde na região, progredindo rapidamente para a atuação nas Ações de Média
Complexidade em seus ambulatórios da Rede Municipal, tanto na área médica
como odontológica agregando outros profissionais da saúde.
O Município adotou a Gestão Plena desde 1998, o que envolveu a
responsabilização pela totalidade das ações e de serviços de Atenção à Saúde no
âmbito do SUS. Implantou as primeiras equipes do Programa de Saúde da Família
– PSF em 1999, sendo ampliado em 2001 para 21 equipes completas e 01 equipe
de PACS, chegando em 2012 a 17 equipes de saúde bucal no PSF.
O Serviço de Saúde está organizado numa rede hierarquizada e regionalizada
para realização do conjunto de ações e serviços oferecidos pela Gestão Pública
em cumprimento da Lei n° 8.080/90 - Lei Orgânica da Saúde - LOS, que regula as
ações do Sistema Único de Saúde em todo território nacional estabelecendo as
diretrizes para o gerenciamento e a descentralização. A Lei Orgânica da Saúde LOS estabelece ainda as competências de cada esfera de Governo seja Municipal,
Estadual ou Federal.
O Município observa a Lei n° 8.142/90 que regulamenta a LOS e baliza as ações
municipais quanto à observação da:
Participação e do papel das comunidades na gestão do SUS,
Promoção da equidade;
Pratica da Universalidade de acesso e a Integralidade da Assistência.
O município estruturou sua atenção básica dentro da estratégia de saúde da
família e conta com 99,16% de cobertura pelas equipes de atenção básica.
Atualmente a equipe de coordenação a partir do levantamento realizado no
planejamento estratégico propõe a reorientação da atual estrutura da rede
municipal com vistas a maior sinergia entre os níveis de atenção.
A intenção é organizar as equipes de acordo com a proposta de equipes
parametrizadas feita pelo Ministério da Saúde, constituir os Núcleos de Apoio a
Saúde da Família (NASF) integrada com a rede de especialidades, os serviços de
urgência e emergência e a Rede Hospitalar dentro da perspectiva das Redes
Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).
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Quadro14- Rede Instalada, Atenção Básica, São Sebastião, 2014.
ÁREA

QUANT

UBS

03

Centro de
Saúde

02

ESF

21

ESB

17

EACS
Equipe de
Saúde
Mental

01
01

UNIDADES
UBS Morro do Abrigo
UBS Enseada
UBS Boiçucanga
CS Centro
CS Topolândia
USF Barra do Una
USF Barra do Sai
USF Juqueí I
USF Juqueí II
USF Camburi
USF Boiçucanga I
USF Boiçucanga II
USF Maresias I
USF Maresias II
USF Barequeçaba
USF Varadouro
USF Olaria
USF Itatinga I
USF Itatinga II
USF Centro
USF Pontal da Cruz
USF Morro do Abrigo
USF Enseada I
USF Enseada II
USF Canto do Mar
USF Jaraguá
ESB Barra do Una
ESB Juqueí
ESB Boiçucanga I
ESB Maresias I
ESB Maresias II
ESB Barequeçaba
ESB Varadouro
ESB Itatinga I
ESB Itatinga II
ESB Centro
ESB Enseada I
ESB Enseada II
ESB Canto do Mar
ESB Camburí
ESB Morro do Abrigo
ESB Olaria
ESB Jaraguá
ESB Barra do Saí
ESB Juqueí II
EACS Boracéia
CAPS I

01

CAPS AD

CNES
2765918
2765853
2765772
2086824
2765861
2765756
2766132
2765810
Aguardando cadastro
2765772
2765888
2765888
2765896
2765896
2766124
2765861
2765861
2765861
2765861
2765780
2765829
2765918
2765853
2765853
3425274
2765802
2765756
2765810
2765888
2765896
2765896
2766124
2765861
2765861
2765861
2765780
2765853
2765853
3425274
2765772
2765918
2765861
2765802
2766132
Aguardando cadastro
2765764
2766043
Em processo de
credenciamento
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Fonte: SESAU-UAC

Quadro 15- Rede Instalada - Atenção Especializada, Município de São
Sebastião - 2014.
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
ÁREA
CEO
LRPD

QUANT
01
01

CAPS

02

Ambulatório. Infectologia

02
01

At. Saúde Auditiva
Fisioterapia

03
Reabilitação

02
01

Saúde Ocupacional
Fonte: SESAU-UAC

UNIDADE
CEO I
LRPD – CS Topolândia
CAPS I
CAPS AD
CS Centro
CEMIN
CS Topolândia
CS Topolândia
CS Boiçucanga
Hospital de Clínicas de São
Sebastião
CS Topolândia
CS Boiçucanga
CS Topolândia

CNES
2766086
6476406
2766043
7143486
2086824
8003815
2765861
2765861
2765888
2765934
2765861
2765861

Quadro 16- Rede Instalada – Serviços de Diagnose, Município de São
Sebastião - 2014.
SERVIÇO DE DIGNOSE
ÁREA

QUANT.

ECG

03

USG

03

Laboratório Clínico
AnátomoCitopatológico
Tomografia
Computadorizada
Ressonância
Magnética
Endoscopia Digestiva
Alta

01

UNIDADE
ECORAD
Hospital de Clínicas de São
Sebastião
Pronto Atendimento de Boiçucanga
Hospital de Clínicas de São
Sebastião
Pronto Atendimento de Boiçucanga
CS Centro
ECORAD
CS Centro
AME - Caraguatatuba
Laboratório Itapema

Radiologia

03

01

Laboratório Itapema

EEG

02

03
02
02

ECORAD
AME - Caraguatatuba
Plani - Caraguatatuba
DRS 17 – Taubaté
ECORAD
AME - Caraguatatuba
ECORAD
AME - Caraguatatuba

CNES
3549828
2765934
2766116
2765934
2766116
2086824
3549828
2086824
6233848
315769
315769
3549828
6233848

3549828
6233848
3549828
6233848

Fonte: SESAU-UAC
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Quadro 17- Rede Instalada – Vigilância em Saúde, Município de São
Sebastião, 2014.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ÁREA

QUANT

Vigilância Sanitária

01

Unidade de Vigilância em Saúde

8000336

01

Unidade de Vigilância em Saúde

8000336

01

Centro de Controle de Zoonoses

5308038

Vigilância
Epidemiológica
Centro de Controle
de Zoonoses
Fonte: SESAU- UAC

UNIDADE

CNES

A Assistência Farmacêutica apesar de não constar do organograma da Secretaria
de Saúde de São Sebastião é um setor de essencial para atingir diversos objetivos
da saúde, que permeiam a utilização de medicamentos para o controle terapêutico
de diversas patologias motivo pelo qual, no projeto em estudos para mudança do
organograma, se aponta sua inclusão.
Os dispensários atuais necessitam de adequações (estruturais e informacional)
que garantam a eficiência dos serviços atuais, além de uma efetiva estrutura de
Gestão de Pessoas, de forma a garantir a continuidade dos serviços ofertados.
Abaixo quadro demonstrativo da Rede instalada da Assistência Farmacêutica:
Quadro 18- Rede Instalada – Assistência Farmacêutica, Município de São
Sebastião, 2014.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Área
Quantidade Unidade
Dispensários – Componente da Atenção Básica
10
Dispensários Especialidades
03
Especialidades
03
Alto Custo
01
Fonte: SESAU-UAC

O município mantém em funcionamento a COPAME – Comissão de Padronização
de Medicamentos e Correlatos e Equipamentos Médicos, da qual fazem parte:
farmacêutico, medico assistente social, enfermeira, dentista, um auxiliar de
cirurgião dentista e um assistente administrativo. A COPAME se responsabiliza
pela atualização da Relação Municipal de Medicamentos – REMUME (baseada na
RENAME).
Fazem parte da COPAME profissionais de diferentes áreas: farmacêutico, médico,
assistente social, enfermeira, dentista, um auxiliar de cirurgião dentista e um
assistente administrativo.
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No ano de 2014, a COPAME (Comissão de Padronização de Medicamentos,
Insumos e Equipamentos Hospitalares), deu continuidade a revisão terapêutica
dos medicamentos que compõe a lista REMUME (Relação Municipal de
Medicamentos), para manter as ações que tornam a lista municipal mais alinhada
a política nacional externada via RENAME.

Quadro 19- Rede Instalada – Central de Regulação, Município de São
Sebastião, 2014.
CENTRAL DE REGULAÇÃO
AREA
QUANT.
Ambulatorial
01
Hospitalar
01
TFD
00
Fonte: SESAU- UAC

UNIDADE
Centro Municipal de Regulação
Centro Municipal de Regulação

3512347

O acesso a Rede de Atenção à Saúde tem como porta de entrada as Unidades de
Saúde da Família, o Pronto Atendimento de Boiçucanga e o Pronto Socorro
Municipal. A entrada para os setores secundário e terciário é feita por meio da
Central de Regulação.
As Unidades de Saúde realizam atendimento das 7 às 17 horas, exceto as
localizadas nos Bairros: Topolândia, Centro de Saúde e Boiçucanga, que
funcionam até às 20 horas.
Quanto à estrutura física, foi constatada a necessidade de adequação, reformas e
até mesmo construção de novas unidades, devido ao estado em que se
encontravam sendo que em 2014 foram iniciadas reformas das Unidades de
Reforma da USF Barra do Una, USF Enseada, USF Boiçucanga e Topo em
execução , USF Maresias. Observação: USF Jaraguá será construída nova
unidade pelo Gov. do Estado e foi programado 2015 as demais reformas.
As construções das USF Boiçucanga (Porte II) - USF (Canto do Mar (Porte II) e
USF Pontal da Cruz (Porte II) já foi realizada licitação em novembro e emitida
ordem de serviço, quanto a USF Enseada (Porte II) USF Jaraguá (Porte II) - será
construída nova unidade pelo Gov. do Estado obra cancelada em virtude do
contorno da Rod. Tamoios.
O Serviço de Urgência e Emergência no Município de São Sebastião conta com:
01 Pronto Atendimento na Costa sul do município e
01 Pronto Socorro no Centro da Cidade
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O Atendimento às Urgências/Emergências Pré-Hospitalares foi assumida pelo
SAMU, que dispõe do telefone 192, o qual direciona o chamado a um dos cinco
postos de atendimento distribuídos em locais estratégicos do Município. Este
serviço conta com ambulância equipada para os primeiros socorros, com motorista
e técnico de enfermagem, devidamente treinados e UTI móvel.
O Pronto Atendimento de Boiçucanga possui equipe e equipamentos para
atendimento de urgências/emergências 24 horas, além de contar com 08 leitos,
sendo 04 na sala de repouso/observação feminina e outros 04 na sala de
repouso/observação masculina.
O atendimento hospitalar é realizado no Hospital de Clínicas de São Sebastião,
sob intervenção municipal desde Agosto de 2007, tendo o município assumido o
comando do Hospital, por meio da assinatura de um Termo de Cooperação
Institucional entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a Irmandade da
Santa Casa Coração de Jesus.
O Hospital conta com 100 leitos que atendem uma população SUS dependente de
82,87% distribuídos conforme Tabela abaixo:
Quadro 20- Número de Leitos Por Especialidade, Hospital de Clinicas,
Município de São Sebastião, 2014.
ESPECIALIDADE
Cirúrgicos
Clínicos
Complementares
Obstétrico
Pediátrico
Total
Fonte: CNES - DATASUS

EXISTENTE
15
53
8
18
15
109

SUS
13
47
7
18
15
100

NÃO
SUS
2
6
1
0
0
8

As especialidades médicas existentes no Hospital de Clinicas de São Sebastião
são: Anestesiologia, Buco-maxilo-facial, Clínica Médica, Cardiologia, Cirurgia
Geral, Gastroenterologia, Ginecologia, Infectologia, Neurologia Clínica,
Neurocirurgia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Obstetrícia, Patologia e
Citopatologia,
Psiquiatria,
Pediatria,
Pneumologia,
Radiologia
Clinica,
Ultrassonografia, Traumatologia, Terapia Intensiva, Urologia, Cirurgia Vascular e
Cirurgia Plástica Reparadora e Estética, Dermatologia.
Serviços de Referência são encaminhados por meio da Central de Regulação de
Vagas Municipal: Defeitos Labiopalatais, Litotripsia, Implante de Marca-passo,
Cirurgia Cardíaca, Oncologia, Cateterismo, Cintilografia de Perfusão, Cirurgia
Toráxica, Colangio, Papilotomia Endoscópica, Endoscopia Retrógrada, Serviços
de Cabeça e Pescoço, Câmara Hiperbárica.
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Exames encaminhados para fora do Município: Angiografia, Broncoscopia,
Cintilografia, Cistoscopia, Mapeamento Ósseo, Mielograma, Ressonância
Magnética.
A Referência Regional para especialidades e alguns Serviços Auxiliares de
Diagnóstico e Tratamento é o Ambulatório Médico de Especialidades - AME,
localizado em Caraguatatuba que oferece retaguarda ao Município para consultas
especializadas e exames (cardiologia, linha de cuidado hipertensão, cirurgia geral,
cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia plástica periorbitária, cirurgia vascular,
coloproctologia, dermatologia, endocrinologia, gastroclínica, ginecologia,
mastologia, neurologia, obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia,
pneumologia, psicologia, reumatologia, urologia, avaliação urodinâmica,
colonoscopia, eletroencefalograma em vigília e sono, endoscopia digestiva alta,
mamografia bilateral, monitorização ambulatorial de pressão arterial –MAPA,
nasolaringoscopia, prova de função pulmonar simples, teste de esforço/teste
ergométrico, tomografia e ultrassonografia).
O município utiliza ainda como referência o Hospital Regional do Vale do Paraíba
(cateterismo, neurocirurgia, oftalmologia–cirurgico, oncologia, otorrinolaringologia,
urologia), o Hospital Pio XII de São José dos Campos (cirurgia bariátrica, cirurgia
cardíaca adulto e infantil, ecocardio transesofágico), o Hospital Universitário
(cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia torácica, fonoaudiologia-avaliação auditiva,
oftalmologia, ortopedia, hematologia,
pneumologia, nefrologia pediátrica)
UNICAMP – Campinas (Genética),
A Secretaria da Saúde manteve contratos diretos com prestadores privados:
Ressonância Magnética, Câmara Hiperbárica, Eletroneuromiografia, além da
compra eventual de exames sem referência SUS, urgentes e de baixa demanda
que são efetuadas por meio do Serviço Social.
O Município possui como serviços próprios a: Ultrassonografia Convencional e
Doppler, Radiologia Clínica, Eletrocardiografia, Fisioterapia, Tomografia,
Densitometria Óssea, Colonoscopia, Exames de Diagnose em Oftalmologia.
Tomografia, Densitometria Óssea, Colonoscopia, Exames de Diagnose em
Oftalmologia.
Como Referência Hospitalar:
Hospital Regional de Taubaté:
Cateterismo Cardíaco, Neurotrauma,
Neurocirurgia e Oncologia, Vascular
Hospital Universitário: UTI Neonatal e UTI Infantil (traumas)
Santa Casa de São José dos Campos: UTI Neonatal, UTI Adulto, Ortopedia,
Queimados.
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Hospital Chuí: Psiquiatria.
Hospital Pio XII: Cardiologia (implante de marca passo); Vascular e Cirurgia
Cardíaca;
Santa Casa de Guaratinguetá: Queimados
Beneficência Portuguesa e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia:
Hemodinâmica, Cirurgia Cardíaca e Vascular
Hospital São Francisco de Assis de Jacareí: UTI Neonatal e Oncologia.
Instituto do Coração - SP: Cirurgia Cardíaca Infantil.
Com relação à estrutura Hospitalar o Hospital de Boiçucanga está em construção
e vai atender mais de 50% da população do município.
O Município aderiu ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
na Atenção Básica - PMAQ em quase 100% das unidades aguardando apenas
Juqueí II. Com isto está angariando junto ao SUS recursos para investimento na
ambiência e capacitação com vistas a ofertarem serviços que assegurem maior
acesso e qualidade, de acordo com as necessidades concretas da população.
Abaixo quadro demonstrativo da Produção Ambulatorial do SUS no Município:
Quadro 21 - Produção Ambulatorial do SUS - São Paulo - por local de
atendimento, Município de São Sebastião, 2014.
QUANTIDADE APRESENTADA SEGUNDO SUBGRUPO DE PROCEDIMENTO
SÃO SEBASTIÃO - 2014
0101 Ações coletivas/individuais em saúde
0102 Vigilância em saúde
0201 Coleta de material
0202 Diagnóstico em laboratório clínico
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia
0204 Diagnóstico por radiologia
0205 Diagnóstico por ultrassonografia
0206 Diagnóstico por tomografia
0209 Diagnóstico por endoscopia
0211 Métodos diagnósticos em especialidades
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia
0214 Diagnóstico por teste rápido

217.775
4.890
48.339
404.781
6.845
38.325
14.377
1.181
997
20.019
18
23.956

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos
0302 Fisioterapia
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)
0305 Tratamento em nefrologia
0306 Hemoterapia

911.820
11.240
21
17.012
282
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QUANTIDADE APRESENTADA SEGUNDO SUBGRUPO DE PROCEDIMENTO
SÃO SEBASTIÃO - 2014
0307 Tratamentos odontológicos
170.561
0309 Terapias especializadas
50
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa
14.276
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço
76
0405 Cirurgia do aparelho da visão
38
0406 Cirurgia do aparelho circulatório
4
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular
19
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário
13
0410 Cirurgia de mama
1
0414 Bucomaxilofacial
6.840
0415 Outras Cirurgias
0
0418 Cirurgia em nefrologia
117
0701 Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato
748
cirúrgico
0702 Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico
221
0801 Ações relacionadas ao estabelecimento
1.036
Total
1.915.878
Fonte: DATASUS

4.3- Auditoria, Controle e Avaliação.

A Auditoria é um Serviço componente do Complexo Regulador, instituído pelo art.
6º da Lei 8.689, de 27 de julho de 1993, e regulamentado pelo Decreto nº. 1.651,
de 28 de setembro de 1995 e Decreto Municipal 2.134/98.
O Sistema Municipal de Auditoria foi implantado no Município pelo Decreto
Municipal nº. 2.134, de 27/01/98 e a atual composição foi definida por meio das
Portarias Municipais 463, de 29/06/10; 26, de 13/01/11, 176, de 28/02/11, 468, de
10/06/11 e 721, de 31/08/11.
Está regulamentado pela Lei Federal 8.689, de 27/07/93 em seu artigo 6º; Lei
Federal 8.080, de 19/09/90 em seu artigo 15º, 16º e 33º - parágrafo 4º e Decreto
Federal 1.651, de 28/08/95.
Tem seu regimento próprio devidamente aprovado e publicado em imprensa local.
Abaixo quadro referente às autorias realizadas em 2014:
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Quadro 22- Auditorias iniciadas, em andamento ou concluídas, Município de
São Sebastião, 2014:
POSICIONAMENTO DE PROCESSOS - 2014
INICÍO

PROCES
SO

ASSUNTO

2.211/11

Auditoria
10326/MS/
2010 .

11/4/2012

4851/12

Constatações:
117120,
117128,
118820,
117143,e
117145.

11/4/2012

4853/12

Constatação:
117114.

11/4/2012

4854/12

Constatação:
117327.

22/6/2011

6911/11

Auditoria
10964/MS/2011

25/10/2012

12965/12

Constatação
145322 ref. Ao
processo de
origem 6911/11
de origem

11/4/2012

4852/12

Constatação
145401 ref. Ao
processo.

24/2/2011

HISTÓRICO
Acompanhamento da Auditoria 10326/10
realizada pelo MS no período 27/09/10 a
01/10/10 referente Avaliação da Gestão
Básica em São Sebastião. Este processo
demandou o desmembramento do estudo
por constatação e abertura dos seguintes
processos: 4851, 4853 e 4854/12.
Constatações: 117095, 117120, 117128,
117143, 117145, 117169, 117201, 117327,
Acompanhamento da Auditoria 10326/11
realizada pelo MS no período de 27/09/10 a
01/10/10 referente ao Programa de Saúde
da Família - PSF, fundamentada no
processo de origem 2211/11.
Constatações: 117120, 117128, 118820,
117143 e 117145.
Acompanhamento da Auditoria 10326/11
realizada pelo MS no período 27/09/10 a
01/10/10 referente a implantação do Fluxo
de Atualização do CNES, fundamentada no
processo 2211/11. Constatações: 117114.
Acompanhamento da Auditoria
10326/20101 realizada pelo MS no período
de 27/09/10 a 01/10/10 referente à
constatação do Componente de Auditoria
não constar no organograma da Saúde,
fundamentado no processo 2211/11.
Constatação: 117327.
Acompanhamento da Auditoria 10964/11
realizada pelo MS no período de 21/03/11 a
25/03/11. Referente a denúncia de
irregularidade na aplicação dos recursos
federais (Termo de parceria com o Instituto
Sollus) . A partir deste processo houve o
desmembramento dos processos 4852/12 e
12965/12 (abaixo descritos).
Constatações: 145322 e 145401.
Acompanhamento da Auditoria 10964/11
fundamentada no processo AUDISUS
6911/11 referente à constatação do
COMUS não constar no organograma da
Saúde.
Acompanhamento da Auditoria 10964/11
fundamentada no processo 6911/11
referente aos procedimentos de alta e
média complexidade realizados pelo
Hospital de Clínicas - Processo Interventivo.
Constatação: 145401.

STATUS

Em providências

Em providências

Concluído

Em providências

Em providências

Em providências

Concluído
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10/6/2011

6442/11

Faturamento de
cirurgias

A Coordenação de Unidades recebeu
informações de casos de cirurgias que não
estariam sendo faturadas pelo HCSS.

Este processo consta de 3 volumes. Foi
aberto para atender a necessidade de
avaliar a prestação de serviços privados de
saúde no município, com ênfase na
Prestadora de Serviços ECORAD, Contrato
Administrativo Emergencial nº. 2011
SESAU 049 com vigência de 06 meses a
partir de 17/05/2011.
Acompanhamento das irregularidades
apontadas pelas Unidades de Saúde
quanto a coleta, transporte e análise dos
exames laboratoriais.

Concluído

10/6/2011

6443/11

Prestação de
Serviços
Privados de
Saúde

16/5/2012

6145/12

Laboratório
NASA

28/9/2012

10925/12

Prestação de
Contas do
Hospital

Denúncia efetuada pelo COMUS referente a
reprovação das Contas do Hospital Processo Interventivo referente ao 1º
Quadrimestre/12.

Concluído

13/11/2012

11123/12

Laboratório
ITAPEMA

Secretária da Saúde pediu para apurar a
NF datada em 30/08/2012 referente ao
período de 04/2012

Em providências

10.445/11

Of. COMUS
58/11 - Vistoria
às Unidades de
Saúde

Verificação dos aspectos apontados em
relatório realizado pelo COMUS em vistoria
às Unidades de Saúde.

Concluído

26.09.2011

Em providências

Em providências

4.4- Programas Estratégicos Implantados no Município

A Atenção Básica conta com 21 Equipes do Programa de Saúde da Família
e 01 PACS 17 equipes de Saúde Bucal no PSF, habilitados junto ao
Ministério da Saúde. O município tem 22.793 famílias cadastradas até 31 de
Dezembro de 2014, perfazendo um total de 75.248 pessoas.
Programa de Saúde Bucal, sendo 17 equipes já implantadas no Programa
de Saúde da Família, 09 equipes de Atendimento ao Escolar e 01 Centro de
Especialidades Odontológicas, atendimento em 02 UBS’s Boiçucanga e
Morro do Abrigo e 01 Laboratório de Próteses Dentárias.
Programa de Agente comunitário de Saúde - ACS, com 136 agentes;
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica – PMAQ em 100% das unidades da Atenção Básica
Programa de Prevenção ao Diabetes Melittus
Programa de Hipertensão Arterial
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Programa Bolsa Família que alcançou cobertura de 78,95% das
condicionalidades de saúde,
Programa VIVALEITE, com 447 famílias cadastradas atendendo 468
crianças por mês, distribuindo 7.020 litros de leite/mês;
Programa de Prevenção A DST/AIDS com ações em todas as unidades de
saúde;
SAE – Serviço de Atendimento Especializado em DST/AIDS que
desenvolve ações de promoção, prevenção e assistência, visando à
redução da transmissão do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis
no Município, sendo referência para o Município de Ilhabela.
Programa de Saúde Mental que além do atendimento nas unidades conta
com 01 CAPS I e 01 CAPS AD;
Programa de Saúde da Mulher
Programa de Saúde da Criança;
Programa de Reabilitação que conta com 02 unidades, sendo uma na
Topolândia e outra em Boiçucanga;
Programa de Saúde do Adolescente que trabalha em parceria com a
Educação;
Programa de Combate a Hanseníase e a Tuberculose;
Programa de Combate a Dengue;
SARACI Serviço de Atenção aos Residentes da Área Contaminada do
Itatinga

4.5- Ouvidoria

A Ouvidoria da Saúde é um canal de comunicação entre a população e a
Secretaria da Saúde que segue um fluxo de serviço que compreende o
atendimento das demandas dos usuários encaminhando-as aos setores
competentes para averiguação e resposta.
São realizados relatórios mensais computando o número de atendimentos que são
apresentados quadrimestralmente aos gestores, COMUS e Câmara de
Vereadores apontando as necessidades para melhoria da qualidade dos serviços
prestados.

Síntese das Solicitações Realizadas na Ouvidoria da Saúde em 2014:
Atendimento: 1618
Reclamações: 979
Denúncias: 04
32

Elogios: 44
Sugestões/Pedidos: 61
Informações: 530

4.5.1- Síntese das Reclamações na Ouvidoria da Saúde – 2014.
Quadro 23- Relatório Comparativo da Ouvidoria, Secretaria da Saúde,
Município de São Sebastião, 2009-2014.
OUVIDORIA 2009 a 2014
Ano
Atendimento
Reclamações
Denúncias
Elogios
Sugestões/pedidos
Informações
Fonte: Ouvidoria - SESAU

2009
1237
819
19
25
44
330

2010
977
604
02
26
45
309

2011
757
526
09
16
23
171

2012
646
447
0
15
43
189

2013
1240
748
01
33
88
369

2014
1618
979
04
44
61
530

A Ouvidoria da Saúde deu continuidade ao trabalho de forma integrada com o
Serviço de Atendimento ao Cliente Hospitalar - SACH do Hospital de Clínicas, sob
intervenção municipal, com vistas a melhoria e maior resolutividade dos casos.
Participação em Eventos e Cursos:
Em 29 de Abril de 2014 participação no II Encontro de Ouvidorias do Estado
de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, cidade de São Paulo.
Participação no Curso de Capacitação do Sistema Informatizado
OuvidorSUS NÍVEL I do DOGES -Departamento de Ouvidoria do SUS do
Ministério da Saúde, período de 20 a 22 de Maio de 2014, na cidade de São
Paulo.
Em Outubro/14, participou da Reunião Nível I do Sistema Informatizado
OuvidorSUS na Secretaria Estadual de Saúde.
Participação na III Semana Nacional de Ouvidorias realizada em BrasíliaDF de 9 a 12 Dezembro/14.
Capacitação de Sub Rede:

Em Outubro, a Secretaria de Estadual de Saúde realizou a capacitação de sub
Rede Nível II do Sistema Informatizado OuvidorSUS em São Sebastião, para 24
Setores da Secretaria de Saúde acessarem o referido Sistema, agilizando o
atendimento ao usuário.
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V - RECURSOS HUMANOS – PROFISSIONAIS DO SUS

O município de São Sebastião conta com um quadro de 1064 funcionários que
prestam serviços ao SUS distribuídos conforme ilustra a tabela abaixo:
Tabela 2- Profissionais Cadastrados no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde, por vínculo empregatício, Município de São
Sebastião, 2014.

Fonte: SARGSUS/2015

O Sistema de Avaliação do Relatório de Gestão do SUS – SARGSUS faz a busca
dos dados referentes aos profissionais de saúde por meio do Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os dados apresentados no Relatório
Anual de Gestão – RAG 2014 (tabela e gráficos) dizem respeito tanto aos
profissionais vinculados ao município quanto àqueles com vínculo nos serviços
contratualizados (estaduais, federais, filantrópicas e Fundação de Saúde Pública).
A Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, no que diz respeito ao
quantitativo de profissionais (Total: 1.064 profissionais) quanto ao tipo de vínculo
de estatutário - 501 são concursados estatutários. A partir de 10/07/2014 ocorreu à
demissão dos funcionários contratados para o quadro do Programa de Saúde da
Família por ordem judicial e pelo advento do término de contratos por tempo
determinado.
A contratação dos novos profissionais ligados à área da saúde (médicos,
enfermeiros, auxiliares) deu-se por meio da realização de concurso público
respeitando os valores ofertados no mercado e os aprovados foram contratados
em regime CLT, pela Fundação de Saúde Pública em substituição a situação
descrita acima.
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A criação da fundação pode ser considerada um grande avanço na gestão por ser
a primeira fundação de saúde pública do Litoral Norte que tem como proposta a
autonomia gerencial com trabalhos executados por metas e a avaliação de
desempenho.

5.1- Análise e Considerações

Mesmo com a realização de concurso público em 2012 para provimento dos
cargos vagos em diversas categorias e a disponibilização das vagas até dezembro
de 2012 os problemas para preenchimento dos cargos de médico permaneceram
nos anos subsequentes.
Os profissionais não se fixaram na região, alegando que o mercado da região não
é tão atrativo quanto os grandes centros das outras regiões metropolitanas do
Estado de São Paulo.
Com a criação da Fundação de Saúde e a realização de concurso para provimento
de cargo público em regime CLT houve uma melhora nesta situação. Como
principais problemas enfrentados na gestão de pessoal, no Município de São
Sebastião, permanecem:
Número insuficiente de profissionais no mercado de trabalho com formação
para trabalhar nos programas e serviços prioritários do SUS, tais como:
psiquiatra infantil, cirurgião vascular, hematologista, geriatra entre outros;
Quadro incompleto de outros profissionais para dar seguimento aos
diferentes programas de Saúde (nutricionista, terapeuta ocupacional,
fisioterapeutas e fonoaudiólogos);
Rotatividade de mão de obra especializada na área da Saúde (médicos e
enfermeiros do PSF);
Ausência de Plano de Cargos Carreira e Salários;

5.1.1- Política de Recursos Humanos
Em 2014 a Secretaria de Saúde apoiou as solicitações de participação em Cursos,
Congressos, Seminários e promovendo ações educativas. Esta política visa à
qualificação da mão de obra e dos serviços ofertados para população.
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5.1.2- Participação em Cursos, Congressos realizados em 2014
Curso de Especialização Educação Na Saúde para Preceptores do SUS
2014/ Ministério da Saúde; Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa –
Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa/ MS
Encontro Presencial Em Curso De Especialização De Gestão Da Política De
Alimentação E Nutrição - 21 e 22/03/2014
Capacitação de Servidoras em Curso de Convênios COM 3ª SETOR – SP
Curso Capacitação. p/Pacientes Autistas – SP
XXVIII Congresso de Secretários- 02 A 04/04/2014 SP
9º Congresso Paulista de Infectologia Atibaia-21 A 24/05/2014
Curso Multiplicadores De Inclusão Digital 12 A 16/05/2014 Taubaté
Curso Nível I Sistema Informatizado Ouvidor-SUS – SP
Curso Erros Evitáveis no Funcionamento dos Conselhos de Saúde 18/07/2014 – RJ
Curso De Formação de Condutores Transporte Coletivo e de Emergência –
SP
XVII Cong. Bras. Patologia Do Trato Genital - BH 12 A 15/11/2014
Capacitação SICONV - 17 e 18/12/2014 – SP
Encontro Nacional de Ouvidorias - 9 a 11/12/2014
Total do Valor Custeado: R$ 40.781,00

5.2- Treinamentos Realizados pelo Núcleo de Educação Permanente em
Saúde em 2014.

Treinamentos Núcleo de Educação Permanente em Saúde SESAU - 2014
TREINAMENTOS 2014
DATA

TEMA

REALIZADO POR

PÚBLICO ALVO

PARTICIPANTES

Jan

Exame Físico

PECA

Enfermeiros

31

Fev

Treinamento Limpeza

Enfermeira HCSS

Enf/Serv/Lideres

100

Março
Março

Palestra Saúde da Mulher
Treinamento Violência
Doméstica e Sexual

Dr André

Funcionárias ECOBUS

11

COMVIV

Agentes Comunitários

103

Oxigênio terapia

Enfermeira NEPS

Enfermeiros

2

treinamento Glicosimetro
Atividade Farmacêutica

Representante Accu chek
Farmacêutica

Aux. Enfermagem
Agentes Comunitários

26

Julho
Oficina dos Protocolos
set/out Protocolo Carrinho Emergência

Enfermeira NEPS
Enfermeira NEPS

Enfermeiros Fundação
Enfermeiros

14

Set/out Protocolo Regulação

Enfermeira NEPS

Funcionários das UBS

11

Março
Março
Julho

15

9

36

Set
Out

Orientações aos funcionários
Gerente Enfermagem
novos
Notificação Violência
Doméstica
COMVIV
Indicador Biológico
Representante 3M

Out

Coleta Gota Espessa

Out

Set

Agentes Comunitários
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Equipe PA Boiçucanga
Aux. Enfermagem CME

31

Enfermeira NEPS

Enfermeiros

Teste Pezinho

APAE S.P

Enf/ aux enfermagem

0
93

Out

Eventos adversos

Enf R.T Boiçucanga

Enfermeiros

3

Nov

Sala de Vacina

V.E

Enf/Aux enfermagem

84

Nov

Treinamento PCR

SAMU

Enf/aux enfermagem

43

Nov

Projeto Mãos Limpas

Enf CCIH HCSS

Equipe nfermagem HCSS

36

Nov

Dimensionamento de Pessoal

COREN S.P

Enfermeiros
HCSS/UBS/USF

38

Nov

Aleitamento
Leite

Enfª CIAMA

MédicosUSF/Enfermeiros
HCSS

11

Nov

Saúde Homem

Equipe Multi HCSS

Publico Masculino HCSS

56

Nov

Oficina de Ostomia

Enfermeiros DRS XVII

Enfermeiros
HCSS/UBS/USF

14

Dez

Aleitamento
Leite

Enfª CIAMA

Médicos
USF/Enfermeiros HCSS

8

Materno/Banco

Materno/Banco

Total

18

790
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VI- ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

O município cumpriu com boa parte das metas pactuadas para o ano de 2014 e investiu acima do limite estipulado por lei
(15%). As metas e as estratégias propostas foram avaliadas pela equipe técnica com relação a sua pertinência na
Programação Anual de Saúde para 2015 e foram mantidas as de pactuação nacional e estadual bem como as pactuadas no
município. Quanto às proposituras não cumpridas também foram transferidas para o próximo ano.
As Planilhas abaixo foram anexadas ao Relatório Anual de Gestão 2014 - Eletrônico uma planilha com Programação Anual
de Saúde e os resultados tendo em vista que apesar de digitados todos os itens as ações não aparecem no relatório
impresso.
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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2014
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS 2014-2017: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014
Projeção Populacional
79.395
Projeção - Previsão Orçamentária 131.813.770,00

EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.1- FORTALECER A POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

1001 Ampliação,
Reforma e
Conservação das
Unidades Básicas de
Saúde/Intermediárias
de Saúde

Previstos

751.500,00

Utilizado

178.534,43

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

1002 Construção de
Unidades
Básicas/Intermediárias
de Saúde

4.000,00

469.074,74

OBJETIVO

Ampliar, Reformar e
Conservar as
Unidades Básicas de
Saúde/ Intermediárias
de Saúde

METAS
100% das
Unidades de
Saúde
adequadas ás
normas da
Vigilância em
Saúde e ás
necessidades
do serviço -

100% das
unidades de
saúde
Construir de Unidades adequadas ás
Básicas/Intermediárias normas da
de Saúde
Vigilância em
Saúde e ás
necessidades
do serviço

INDICADOR
N° de unidades
atendidas com
ampliação,
reforma e
conservação/ N°
de unidades de
saúde com
necessidade de
Ampliação,
Reforma e
Conservação X
100

N° de unidades
construídas/ N°
de unidades de
saúde com
recursos para
construção X
100

ESTRATÉGIAS/Ação

REALIZADO

Manter atualizada
planilha de demandas
das unidades de saúde Reforma: UBS
Boiçucanga, CS
Topolândia,UPSF Barra
do Una , USF Maresias,
USF Enseada

83% - Reforma da
USF Barra do Una,
USF Enseada, USF
Boiçucanga e Topo
em execução , USF
Maresias finalizada
e
Obs: USF Jaraguá
será construída
nova unidade pelo
Gov. do Estado

60% - USF
Boiçucanga (Porte
II) - USF (Canto do
Mar (Porte II) e USF
Construção USF
Pontal da Cruz
Boiçucanga (Porte II),
(Porte II)
USF Canto do Mar (Porte
realizada licitação
II), USF Jaraguá (Porte
em novembro e
II), USF Enseada (Porte
emitida ordem de
II), Pontal da Cruz (Porte
serviço
II)
USF Jaraguá (Porte
II) - será construída
nova unidade pelo
Gov. do Estado
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USF Enseada (Porte
II) obra cancelada
em virtude do
contorno da Rod.
Tamoios.

EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.2 - INTEGRAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE ÁS REDES REGIONAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.001 Atendimento
Básico em
Clinicas Básicas
nas Unidades
Intermediárias

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Estruturar as
Redes Regionais
Departamento
de Atenção à
de Coordenação
Saúde (RRAS) no
das Unidades de 12.510.700,00 18.795.799,96 Município e
Saúde
participar das
discussões
Regionais (CIR)

METAS

100% de
comissões para
discussão da
RRAS
constituída no
município

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

Número de Redes
em
funcionamento/número
total de RRAS X 100

Participar das discussões
locais e regionais sobre
as Redes Regionais de
Assistência à Saúde

REALIZADO
25% em
funcionamento
01 Rede , porém
o município está
participando da
discussão das
05 Redes
criadas e no
momento já
estão aprovadas
a Rede Cegonha
(já recebemos
transferência de
recursos para At.
Básica),
psicossocial e a
Rede de
Cuidados a
Pessoa com
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Deficiência
(aguardando
transferência de
recursos)
Implantar e acompanhar
Protocolos em
os protocolos de acesso e
discussão
fluxos
Não realizado
implantação das
equipes
A cobertura foi
de 100%. Isto se
deve a
população
(N° de ESF + N° de
Ampliar e melhorar a
utilizada pelo
ESF equivalente) X
qualidade da rede de
sispacto mas a
3000/ População no
Unidades Básicas de
base municipal
Mesmo local e período
Saúde
aponta uma
X 100
cobertura menor
demandando a
implantação de
novas equipes
devido ao
crescimento
populacional.
Protocolos
implantados

Organização da
Atenção Básica
dentro do conceito
da Saúde da
Família e garantia
da
universalização do
acesso aos
serviços de saúde

100% da
população
coberta pela
Atenção Básica
( Estratégia de
saúde da
Família)

Implantar os
NASFs no
município

N° Equipe implantada
/ 7 X 100

Implantar 07 novas
Equipes de Saúde da
Família:

Não Realizado

N° de NASFs
implantados

Credenciar 05 Núcleos de
Saúde da Família no
Ministério

Não Realizado
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DIRETRIZ 1.3 REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Reduzir a
Mortalidade Infantil
2.001 Atendimento
Básico em
Clinicas
Básicas nas
Unidades
Intermediárias

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Reduzir a
mortalidade Materna

Reduzir partos
cesáreos no SUS

METAS

INDICADOR
N° de óbitos de
menores de 1 ano no
mesmo local e
Reduzir a mortalidade período/ N° total de
Infantil no município
nascidos vivos de
mães residentes no
mesmo local e
período X 100
N° de óbitos de
mulheres residentes
por causas ligadas a
Manter em zero o
gravidez, parto e
número de óbitos
puerpério/ N° de
maternos
nascidos vivos de
mães residentes X
100
Reduzir em 5% os
partos cesáreos

Proporção de Parto
Normal

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Discussão de fluxos e protocolos
de atendimento á criança

O Coeficiente de
mortalidade
Infantil foi de
9,791%

Implementar ações da Rede
Cegonha

Não houve óbito
por causas
ligadas a
gravidez, parto e
puerpério

Realizar ações educativas e
orientações junto ás gestantes

Realizado 58,16% dos
partos foram
normais
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DIRETRIZ 1.4 APRIMORAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

ESTRATÉGIAS
Dar continuidade ás ações de
prevenção no Pré Natal e
Puerpério - Protocolo da Rede
Cegonha protocolos de Fluxo e
clínico)

REALIZADO
Todos os óbitos
de mulheres em
idade fértil foram
investigados.
Realizado

Incentivar a qualificação da
Atenção hospitalar às
urgências obstétricas e avaliar
os serviços prestados

Em andamento

Reduzir 5% de partos
Taxa de cesáreas no
cesáreos no SUS, no
SUS
município

Realizar sensibilização durante
o Pré Natal

Realizado. Do
total de partos
58,16% foram
normais

Ampliar o acesso a
anticoncepção

Demanda da
população atendida

Disponibilizar e manter estoque
de contraceptivos de forma
complementar aos
disponibilizados pelos gov.
Realizado
Federal e Estadual
Aquisição e distribuição de
contraceptivos pela rede

Garantir e ampliar o
acesso das
mulheres as ações
de prevenção e
detecção precoce e
tratamento do
Câncer de Colo do
Útero

Razão de exames
citopatológicos do
colo do útero em
mulheres de 25 a 64
anos nos últimos 12
meses reportados e
1/3 da população
feminina na mesma
faixa etária

Realizado Razão = 0,72
base municipal
Realizar ações de orientação e
que apresenta
incentivo á realização do exame
resultado
de papanicolaou
divergente da
fonte estadual
que foi de 0,24

Reduzir a
Mortalidade Materna
que foi de 01 em
2012 para 0 (zero)

2.014
Atendimento
Médico em
Especialidades

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 17.885.200,00
Saúde
16.793.887,27

Implementar o
desenvolvimento de
Políticas Públicas
na área de Atenção
à Saúde da Mulher

INDICADOR

Proporção de óbitos
de Mulheres em
idade Fértil
investigados
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Garantir e ampliar o
acesso das
mulheres as ações
de prevenção e
detecção precoce e
tratamento do
Câncer de Mama

Razão de exames de
mamografia
Realizar ações de orientação e
realizados em
Realizado incentivo á realização do exame
mulheres de 50 a 69
Razão = 0,44
de mama
anos e população da
mesma faixa etária
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DIRETRZ 1.5 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.014
Atendimento
Médico em
Especialidades

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Previstos

Utilizado

OBJETIVO
Implementar o
desenvolvimento de
políticas públicas na
área de Atenção à
Saúde da Criança na
atenção básica e a
nível hospitalar;

Implementação e
revisão do Protocolo
de Pediatria
implantado na rede
básica em 2006;

METAS

INDICADOR

Realizar
Capacitações para os
Capacitações
funcionários 100%
realizadas
dos funcionários
admitidos

Reduzir em 20% a
Mortalidade Infantil
(14,6/1000 nascidos
vivos em 2012 para
11,8/1000 nascidos
vivos em 2017)

Coeficiente de
Mortalidade Infantil =
N° de óbitos em
menores de 1 ano/
Total de Nascidos
Vivos X 100

ESTRATÉGIAS
Realizar capacitações para
funcionários recém admitidos
quanto aos programas
desenvolvidos pela Secretaria de
Saúde, antes de iniciarem seus
trabalhos e que todos os
funcionários passem por
Treinamento/capacitação pelo
menos duas vezes ao ano.
Elaboração de um calendário
anual de reuniões dos
interlocutores das diversas áreas
da Secretaria da Saúde com
seus níveis hierarquicamente
superiores (reunião de equipe
técnica); - (Retomar reuniões
periódicas Atenção
Básica/Hospital)

REALIZADO

Parcialmente
realizado para as
Equipes de
Saúde da Família

Realizado
parcialmente =
Coef.
Mortalidade
Infantil = 9,79%
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Criar protocolo de
pediatria integrado ao Protocolo elaborado
hospital

Elaboração de um Protocolo de
Pediatria no nível hospitalar e
Pronto Socorro que seja
integrado ao da Rede Básica já
existente;

Comissão Implantada Implantar Comissão
Capacitação
realizada
Implementar o
trabalho do Comitê
Representantes
Municipal de
indicados
Mortalidade Materna,
Implementar a
Infantil e Fetal;
Comissão de Revisão
de óbitos do Hospital. Integração realizada

Relatório concluído

Apoiar a Atenção
Básica no
fortalecimento da
Rede de Promoção,
Proteção e Apoio ao
Aleitamento Materno

Capacitar 100% das
equipes da Atenção
Básica

Aumentar a
prevalência do
Aleitamento Materno
no município

Promover capacitações
integradas para a Rede Básica,
Hospital e Pronto Socorro:
Indicação de um representante
da Pediatria e Obstetrícia do
Hospital na composição do
Comitê de Mortalidade;
Integrar o Comitê de Mortalidade
Materna, Infantil e Fetal à
Comissão de Revisão de óbitos
do hospital;
Estabelecer como rotina a
elaboração de um relatório anual
dos indicadores de saúde da
criança com a devolutiva e
discussão para toda rede de
saúde e Conselho Municipal de
Saúde;

Não realizado

Realizado
Realizado

Realizado

Em andamento

Não Realizado

N° de equipes
capacitadas/ Total de
equipes X 100

Capacitar equipes sobre o
manejo do aleitamento materno

Realizado
parcialmente Ação em
andamento

Apoio realizado

Apoiar tecnicamente as equipes
da Atenção Básica/ESF para a
melhoria da qualidade da
assistência aos bebês e suas
mães durante a amamentação

Realizado

Incentivo realizado

Realizado
parcialmente.
Incentivar a prática do
Não houve
aleitamento materno em todas as
pesquisa do
unidades
AMAMUNIC em
2014
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Manutenção mantida

Resultado da
Pesquisa

Participação

Capacitação
realizada
10 passos
implantados

Participação
Manutenção das
atividades educativas
do CIAMA

Manual elaborado

Manutenção do Banco de Leite
Humano e aquisição de
equipamentos

Realizado

Não houve
Realizar Pesquisa sobre práticas
pesquisa do
alimentares no primeiro ano de
AMAMUNIC em
vida (AMAMUNIC)
2014
Participar da Festa de São
Sebastião na rua da Praia com
Não realizado
Distribuição de Panfletos para
Doação de Leite Materno
Capacitação para creches e
berçários do município. Teatro de Não realizado
fantoches c/ histórias
Colaborar com o HCSS para
implementação definitiva dos 10
Realizado
passos e a conquista de prêmio
parcialmente
amigo da criança.
Participar do
Treinamento/Capacitação Banco Realizado
de Leite – Ribeirão Pires
Elaboração do Manual Boas
Realizado
Práticas

Semana realizada

Semana da Amamentação

Curso realizado

Realizar Curso de Manejo em
Amamentação para PSF médicos Realizado
e enfermeiros

Treinamento
realizado
Dia realizado
Cursos mantidos

Realizado

Treinamento e Sensibilização de
Professores da Rede Municipal e
Não Realizado
Particular do ensino fundamental,
médio e superior
Realizar Dia de coleta de Leite
Em andamento
Humano
Manter os cursos ministrados no
CIAMA (de mãos, avós, pais,
Realizado
baby yoga, shantala...)
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EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.6 DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE PARA SEGMENTOS DA POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEIS,
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS E RISCOS À SAÚDE PRIORITÁRIOS
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde
2.014
Atendimento
Médico em
Especialidades

Previstos

Utilizado

OBJETIVO
Realizar ações
preventivas para
atenção integral a
Saúde da Criança,
do Adolescente e
famílias em situação
de Violência

METAS
Reduzir o número de
casos de violência
sexual e doméstica
contra
criança/adolescente
no município

INDICADOR

N° de casos
diagnosticados no
município

N° de meninas de 11
a 13 anos vacinadas/
total de meninas de
11 a 13 anos no
município X 100

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Manter parceria com o CONVIV

Foram
notificados 19
casos em 2014

Sensibilizar a Rede Escolar

Realizado

Incentivar a participação no
Curso EAD para Professores e
Coordenadores oferecido pelo
Ministério da Saúde
Realizar orientação dos pais por
meio de carta

Realizar ações de
prevenção do câncer
de colo de útero para
as adolescentes
Adolescente

A 80% de
adolescentes do sexo
feminino de 11 a 13
anos vacinadas

Implementar o
desenvolvimento de
políticas públicas na
área de Atenção à
Saúde do Idoso

N° de óbitos
Reduzir a taxa de
prematuros (30-69
mortalidade
anos) por DCNT
prematura (<70 anos) registrados nos
por doenças crônicas códigos CID 10
Implantar ações de saúde do
não transmissíveis
(IOO-I99; C00-C97;
idoso nas unidades de saúde
(doenças do aparelho J30-J98; E10-E-14)
circulatório, câncer,
em det. Ano e local/
diabetes e doenças
Pop residente de 30 a
respiratórias crônicas) 69anos em det ano e
local

Não realizado

Realizado

Realizar a vacinação nas escolas Realizado

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Realizado foram
93 óbitos
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N° de unidades com
ações da Política de
Saúde do Idoso
implantadas/ N° total
de unidades de
saúde X 100
Incentivar ações de
Promoção ao
envelhecimento
Saudável com
qualidade de vida

N° de unidades com
Desenvolver ações da
cadernetas de Saúde
Política de Saúde do
Dar continuidade a implantação
do Idoso implantadas/
Idoso em todas as
da caderneta do idoso
N° total de unidades
unidades
de saúde X 100
N° de profissionais
capacitados para
desenvolver ações
da Política de Saúde
do Idoso / Total de
Profissionais X 100

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Implementar o
desenvolvimento de
políticas públicas na
área de Atenção à
Saúde do Índio

Implementar o
desenvolvimento de
políticas públicas na
área de Cuidados
com a Hipertensão e
Diabetes

Promoção, proteção
e recuperação.
Implementar o
desenvolvimento de
políticas públicas na

Implantar ações de saúde do
idoso nas unidades de saúde

Capacitar profissionais de saúde
para orientação á saúde do
idoso

100%

Realizado
parcialmente Não chegaram
cadernetas
suficientes e será
realizado nova
capacitação.

Não realizado

Atender 100% da
população indígena
de acordo com a
política nacional de
atendimento ao índio

Oferecer retaguarda e referência
para atendimento nas Unidades
Retaguarda oferecida
de Saúde do município
respeitando sua cultura

Realizado

Protocolos de
informações para
banco de dados na
SESAU

Analise casuísticas e
ações preventivas

Analise de casuística e ações
preventivas

Em andamento

Cronograma montado

Montar cronograma de
capacitação

Em andamento

Ações realizadas

Atender demandas da rede de
saúde

Em andamento

Banco de dados
criado

Banco de dados mensal;
protocolo pré-consulta em
especialidade

Informatização
em fase de
implantação
embora
tenhamos os

Criar fluxograma de
Capacitação para
médicos na atenção
Básica
Realizar Ações de
Educação
permanente
Diagnóstico da
situação da Saúde do
Idoso - mortalidade e
internações - 100%
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área de Cuidados
com a Hipertensão e
Diabetes

dados no SIAB e
outros sistemas
para coleta
Capacitação ficha do Ministério

Em andamento

Manutenção do cadastro e
Pacientes
capacitações sobre protocolos de cadastrados no
participação e continuidade
SIAB

Cadastro hipertensão
e diabetes mellitus 100%

Ações realizadas

Uso de análogos e insulinas de
alto custo

Realizado

Implantar protocolo de
participação no programa

Em andamento

Criar comissão técnica de
análise de entrada

Em andamento

Criar critérios para continuidade

Em andamento

Relação custo- benefício
Caderneta de
acompanhamento 100%
Isonomia
medicamentosa no
tratado para
HIPERDIA - 100%

Ações são
avaliadas pela
Copame
Não chegaram
cadernetas
suficientes

Caderneta
implantada

Caderneta do Idoso (Ministério
da Saúde); Caderneta do
HIPERDIA

Receitas controladas

2ª via de receitas - controle
mensal

Realizado em
parceria com a
ESF

Material
confeccionado

Cartazes, estimular parentes de
funcionários

Utilizado material
do ministério

Orientação odontológica e
encaminhamento- 100%

Realizado

Encaminhar para avaliação
ginecologia, urológica orientação em DST 100% dos
atendimentos

Realizado.
(campanha em
parceria com o
CEMIN)

Cadastro do idoso em Orientação realizada
situação de risco 100%
Encaminhamentos
realizados
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Incentivar hábitos e
práticas de vida
saudáveis

100% das ações da
Atenção Básica
realizadas

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

100% das ações da
Atenção
Otimizar as ações da
Especializada
Rede de Cuidados a
realizadas
Pessoa com
Deficiência

100% das ações
Urgência Emergência e no
Hospital realizadas

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Implementar o
desenvolvimento de
ações das políticas
públicas na área de
Atenção à Saúde da
População Negra

Integrar a rede de
atenção ás pessoas
com doenças
falciformes , a partir
do diagnóstico
realizado na triagem
neonatal garantindo
acesso dos doentes
logo após o
diagnóstico
referenciando 100%
dos casos

Divulgação realizada
N° de ações
realizadas na
Atenção Básica/ N°
total de ações
propostas na Atenção
Básica X 100
N° de ações
realizadas na
Atenção
Especializada/ N°
total de ações
propostas para
Atenção
Especializada X 100
N° de ações
realizadas na
Urgência Emergência e no
Hospital/ N° total de
ações propostas para
Urgência Emergência e
Hospital X 100

N° de pessoas
encaminhadas para
tratamento/ N° total
de pessoas
diagnosticadas X 100

Divulgação de laser para idoso Videoteca gratuita; Teatro
(fileiras reservadas); Olimpíada
do Idoso.
Delineadas no protocolo da Rede
de Cuidados à Pessoa com
Deficiência

Delineadas no protocolo da Rede
de Cuidados à Pessoa com
Deficiência

Não Realizado

A proposta de
Rede foi
aprovada na
Bipartite e
encaminhada ao
Ministério da
Saúde

Cobertura de
Delineadas no protocolo da Rede
100% da
de Cuidados à Pessoa com
população pelo
Deficiência
SAMU

Capacitar equipes para
desenvolver as ações

Realizado
quando
necessário - não
houve caso
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Implementar o
desenvolvimento de
ações das políticas
públicas na área de
Atenção à Saúde do
Homem

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Implantar ações
Básicas de atenção à
Saúde do Homem

Projeto encaminhado
e ações realizadas

Cadastrar proposta para
captação de recursos de acordo
com a Portaria n° 2.773/2013

Adesão as
campanhas de
conscientização
e orientação
"Filho que ama
leva o pai ao
AME"

EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.7 PROMOÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE
CEGONHA, COM ÊNFASE NAS ÁREAS E POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.014
Atendimento
Médico
em
Especialidades

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

Organizar a rede de
Atenção à Saúde
Materna e Infantil
Reduzir a incidência
para Garantir acesso de sífilis congênita
, acolhimento e
resolutividade

INDICADOR
N° de casos novos de
sífilis congênita em
menores de 1 ano de
idade, em um
determinado ano de
diagnóstico e local de
residência

ESTRATÉGIAS
Realizar sensibilização durante o
Pré Natal
Disponibilizar insumos
necessários à prevenção,
diagnóstico e tratamento das
doenças sexualmente
transmissíveis
Promover ações de Educação
Permanente para as equipes

REALIZADO
Realizado
parcialmente - 03
casos

Realizado

Programada para
início de 2015
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DIRETRIZ 1.8 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ATENÇÃO À SAUDE MENTAL/ÁLCOOL
E OUTRAS DROGAS
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.014
Atendimento
Médico em
Especialidades

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

Organizar a Rede
Implementar a Rede de
Psicossocial no
Atenção Psicossocialmunicípio e junto
Saúde Mental , Álcool e
ao Colegiado do
Outras Drogas
Litoral Norte

INDICADOR

N° de ações
realizadas/ N° de
ações propostas
X 100

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Manter ambulatório de Psiquiatria

Realizado

Ampliar n° de equipes de Saúde da
Família

Não Realizado

Implantar Núcleos de Apoio à Saúde
da Família

Não Realizado

Transformar CAPS I em CAPS II
conforme Portaria 336/2002

Não Realizado

Credenciar CAPS AD

Não realizado

UPA implantada

Não realizado

Articulação com as Equipes do
SAMU para atendimento aos
Pacientes dos CAPS's

Realizada reunião
com as
Coordenações do
SAMU e Saúde da
Família

Realizar contrato/convênio com
Comunidade Terapêutica

Realizado

Implantar 06 Leitos Psiquiátricos no
Hospital Geral

Não realizado
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Realizar ações
intersetoriais para a
Atenção à Saúde
Mental, álcool e outras
drogas

Realizar ações da
Política de Educação
Permanente

Desenvolver
projetos junto a
outras secretarias

Realizar cursos,
treinamentos,
capacitações e
formações para
atender demanda
do serviço de
saúde

Realizar pelo
menos 3 Projetos

N° de ações
realizadas/ N° de
ações propostas
X 100

Manter ações do Programa de Volta
pra Casa

Realizado

Manter contratos de vaga para
internação de adolescentes do sexo
masculino e feminino

Aguardando
licitação

Manter ações da Cooperativa
(Renovart)

Realizado

Articular técnicos de outras
Secretarias para ações de prevenção

Realizadas ações
em conjunto com
Setradh, Conselho
Tutelar

Realizado junto aos
Agentes
Comunitários de
Saúde e Auxiliares
de Enfermagem
Realizar treinamento/capacitação em dos PSF’s (módulo
atenção Psicossocial
de Saúde Mental e
Dependência
Química)
Alcançou 52,63%
em 2015 das ações
propostas
Ampliar quadro de Psicólogos na
Atenção Básica

Não realizado

Realizar treinamento/capacitação em
atenção psicossocial para o
Não realizado
acompanhamento de pessoas com
autismo
Realizado junto aos
Agentes
Realizar treinamento/capacitação em
Comunitários de
atenção para o acompanhamento de
Saúde e Auxiliares
pessoas com uso prejudicial de álcool
de Enfermagem
e outras drogas
dos PSF´s (módulo
de Saúde Mental e
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Dependência
Química)
Organizar
proposta de
atendimento e
fluxo no município Proposta e fluxo
em consonância
elaborados e
com as propostas implantados
das áreas técnicas
do Estado e
Federal
N° de
profissionais
Instituir supervisão
supervisionados/
clinico institucional para
Atingir 100% da
N° de
os profissionais da rede
Rede até 2017
profissionais da
Psicossocial e atenção
Rede
Básica
Psicossocial X
100
Implementar ações da
Política Pública
intersetorial de Saúde
Mental para o cuidado
de pessoas com o
diagnóstico de autismo
e seus familiares na
rede de saúde

Elaborar proposta de atendimento e
fluxos

Realizado
parcialmente foram
iniciadas reuniões

Realizar supervisão clinico
institucional para os profissionais da
Saúde Mental

Não realizado

Levantamento da demanda

Acolhimento de
100% dos casos
encaminhados e
mantido
acompanhamento
de 85% dos
casos

Reuniões periódicas com as equipes
multisetoriais (REDE)

Realizadas

Atendimentos

Realizados

Visitas domiciliares

Realizado

Realização de busca ativa

Realizada com
prioridade para
os adolescentes

IMPLENETAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DO SERVIÇO SOCIAL

2.014
Atendimento
Médico em
Especialidades

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Acolhimento e
acompanhamento
psicossocial e
intersetorial dos casos
relacionados a
violência doméstica e
dependência química

Atender 100%
demanda

N° total de casos
/ N° de casos
acolhidos x 100
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N° de solicitações
de contratos,
convênios,
compra direta
atendidos/ N°
total de
solicitações X 100
N° de solicitações
de medicamentos
excepcionais,
órtese, prótese e
material auxiliar
Aumentar o
adquiridos/ N°
recurso
total de
gradativamente de solicitações X 100
forma a atender as
demandas

Garantir contratação de
exames, consultas e
procedimentos não
Atender 100%
pactuados no SUS
demanda
(PPI) e demandas
emergenciais

Manter e aumentar o
Recurso do Programa
de Apoio Supletivo

Contrato mantido

Realizar ações de
promoção e prevenção
em saúde, incluindo
campanhas do
calendário do Ministério Realizar ações
da Saúde com a
junto a população
comunidade,
fortalecendo também
as ações e serviços de
atenção básica,

Desenvolvimento dos
Programas
Governamentais

Acompanhar as
condicionalidades
de
responsabilidade
da saúde

Solicitação de contrato/convênio ou
compra direta para atender as
solicitações

Realizado 100%

Levantamento estatístico da
demanda

Realizado 1005
atendimentos

Manutenção dos contratos de
Complementação Nutricional (Leite
Artificial, dietas enterais e suplemento Realizado
alimentar), Câmara Hiperbárica,
Óculos e fisioterapia urológica

N° de ações
demandadas
Planejar/ Realizar atividades de
atendidas/ N°
grupos, palestras e ações junto a
total de
comunidade/ equipe multiprofissional
solicitações X 100

Realizado
parcialmente 50% das 04
ações propostas

Participação

Participar do planejamento anual com
as equipes de Saúde da família e
Realizado
programas de saúde

Participação

Participar das reuniões periódicas
das equipes de saúde da família

Realizado
Parcialmente

Reuniões
realizadas

Fomentar e executar reunião da
Rede no território

Realizado

N° de ações
demandadas
atendidas/ N°
total de
solicitações do

Apoio ao desenvolvimento de
Programas governamentais (Bolsa
Família, VIVALEITE)

No Bolsa Família
foi realizado
78,95% de
acompanhamento
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Programa X 100

Manter adiantamento
para dispensação em
caráter excepcional
pelo Serviço Social

2.368
Tratamento
Fora do
Domicílio

Atender as
demandas de
forma a garantir
acesso (consultas,
exames,
tratamentos e
medicação)
quando em falta
ou sem referência
no SUS

Buscar a garantia do
acesso aos serviços e
ações de saúde por
Garantir o apoio
meio da efetivação da
ao Tratamento
promoção, prevenção,
Fora do Domicílio
proteção á saúde como
está posto nos
princípios do SUS

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 50.000,00
Saúde

0,00

Realizar avaliação dos casos e
encaminhar solicitações

Realizado

N° de solicitações
atendidas/Total
de solicitações X Criação de Dotações especificas para Realizado
Serviço Social para aquisição de
100
Parcialmente
medicações emergenciais

Programa
implantado

Implantar Programa de Tratamento
Fora do Domicilio

Não implantado

Passes/
passagens
comprados

Adquirir passe urbano e passagem
intermunicipal - manter ação

Realizado

Veículo adquirido

Aquisição de veículos para
Transporte Sanitário e manter

04 veículos
comprados

Manutenção
realizada

Manutenção dos veículos existentes

Realizado

Investiduras
atendidas

Investidura de 02
Reposição das 03 Aposentadorias e Assistentes
investidura de 02 Assistentes
Sociais para
Sociais)
repor
aposentadorias

Pessoal
administrativo
lotado no Serviço
Social

Lotar pessoal para apoio
administrativo - 07

Não realizado

Ambiência
adequada

Adequar a ambiência dos serviços
(computadores, mesas, cadeiras,
refrigeração, armários, telefones e
material de escritório)

Não realizado projeto em
andamento
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Otimizar/ Regular os
tratamentos fora do
domicílio

Atingir o índice de
100% dos
procedimentos de
média e alta
complexidade
regulados

Instrumento
criado

Criar instrumento legal

Realizado

Fluxo reorientado

Reorientar fluxos operacionais de
regulação, tendo como desenho o
PDR/PPI

Realizado

Realizar exames anti HCV

Foram realizados
4.451 testes em
2014

Indicação do profissional como
referência;

Realizado

Viabilizar treinamento em Centro de
Referência de outro serviço já
organizado.

Não Realizado

Transporte dos profissionais até
Bauru

Não Realizado

IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ASSISTÊNCIA Á HANSENÍASE E A HEPATITE
N° de testes
Implementar o
Aumentar o
sorológicos anti
desenvolvimento de
acesso ao
HCV realizados
políticas públicas na
diagnóstico da
(código do SAI :
assistência á hepatite
hepatite C
0202030679)
Incluir a presença Profissional de
do oftalmo e
referência
fisioterapeuta na
indicado
equipe, como
profissionais
Estabelecer equipe
responsáveis pelo
multiprofissional, com
acompanhamento
referência e contrae orientação na
referência nos casos
prevenção das
2.014
Departamento
Treinamento
em que o atendimento
incapacidades.
Atendimento
de Coordenação
não seja possível.
Permitir acesso do realizado
Médico em
das Unidades de
profissional à
Especialidades Saúde
informação em
Centro de
Referência no
tratamento de MH
Capacitação da
equipe no Centro
Capacitar e atualizar a de Referência em
equipe no
Bauru.
acompanhamento dos
Cursos: Noções
Profissionais
pacientes e como
de Hansenologia; transportados
agentes multiplicadores Avaliação de
de informação.
Incapacidades;
Educação em
Hansenologia.
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Estabelecer junto
ao farmacêutico
Melhorar o fluxo de
do alto custo,
informações entre o
instrumento de
ambulatório e a
informação à
farmácia dos
liberação dos
componentes de alto
processos novos e
custo.
período de
renovação.
Padronizar junto à
equipe do
laboratório o fluxo
Melhorar o fluxo para o
dos resultados,
resultado dos
garantindo a
exames;Padronizar os
informação das
resultados de
recoletas para as
baciloscopia do
Unidades que
raspado com IB e Im
tenham condição
(índice baciloscópico e
de convocar o
morfológico
paciente.Rever e
respectivamente.Instruir
ajustar com a
Comissão com
equipe do
competência e
Laboratório a
conhecimento técnico
formatação para
para controle de
os laudos de
qualidade no serviço
baciloscopia para
prestado
MH.Garantir a
credibilidade nos
laudos
Melhorar a qualidade
Padronizar bisturi
da amostra de esfregão descartável com
intradérmico.
cabo lâmina 15
Equipar o programa
com computador e
impressora
Aquisição do
multifuncional
equipamento para
permitindo agilidade e
criação de planilha
controle dos exames,
de controle.
medicação e cadastro
dos pacientes.

Planilhas
confeccionadas

Confecção de planilha no excel

Realizado

Fluxo
Padronizado

Realizar reuniões para padronizar o
fluxo dos resultados

Realizado. A
equipe foi realizar
treinamento junto
ao IAL de Taubaté

Bisturi
padronizado

100 bisturi/ano

Não Realizado

Equipamentos
adquiridos

CPU/monitor/estabilizador/impressora
Não Realizado
multifuncional
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Adequar o fluxo das
informações e do
paciente, garantindo o
diagnóstico precoce,
encaminhamento ágil e
melhor informação a
respeito da ficha de
investigação
epidemiológica.
Garantir o fornecimento
de insumos aos
pacientes do Programa
de MH, insumos estes
que previnem
complicações e
sequelas, colírio,
protetor solar e creme
de ureia

Confecção e
apresentação do
Protocolo
Municipal para
acompanhamento
de pacientes
portadores de
hanseníase e
hepatite

Confecção do Protocolo para cada
Unidade

Em fase de
elaboração

Compra anual dos insumos

Realizado
Parcialmente vem
ocorrendo
desabastecimento
dos medicamentos
fornecidos pelo
estado que acabam
sendo custeados
pelo município

Mobiliário
adquirido

Adquirir mobiliário

Não Realizado Solicitado

RH adequado

Adequação de RH 01 auxiliar de
enfermagem e 01 recepcionista

Não Realizado
Solicitado

Sala azulejada

Azulejar sala de atendimento

Solicitada reforma

Equipes treinadas

Dispensar equipes para
treinamento/lanche.

Não realizado

Protocolo pronto

Padronizar e
garantir o
Insumos
abastecimento dos adquiridos
insumos durante o anualmente
tratamento.

Adequação do espaço
físico; redimensionar o
número de salas para
atendimento médico,
enfermagem, coleta de
amostras biológicas e
aplicação de interferom

Adequação do
espaço físico
permitirá melhor
atendimento,
garantindo sigilo
profissional,
viabilizando a
aplicação do SAE
(exigência do
COREN) e
incapacidade
física.

Atualizar as equipes
quanto aos sinais de
Hanseníase e sobre os
marcadores para
Hepatites virais B e C,
visando aumentar a
busca ativa.

Capacitar equipes
de PSF a realizar
busca ativa e
suspeita clínica.
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EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁRES DA ENFERMAGEM
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

AÇÂO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO
Sistematizar a
Assistência de
Enfermagem
garantindo a
humanização dos
atendimentos.

2.014
Atendimento
Médico em
Especialidades

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

METAS
100% de Assistência
de Enfermagem
sistematizada e com
qualidade.

Articulação das
ações de Promoção
à Saúde, prevenção Adequar recursos
de agravos,
humanos
tratamento e
reabilitação;

INDICADOR
N° de profissionais
com capacitação,
aperfeiçoamento,
treinamento
realizados/ Total de
profissionais da
Enfermagem X 100

Profissionais
investidos

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Capacitação,
aperfeiçoamento, treinamento
dos profissionais de todas as
áreas.

Realizado

Previsão de novas
investiduras, inclusive de
técnicos de enfermagem e
reposição de aposentadorias
e exonerações

Concurso
realizado na
Fundação de
Saúde e
contrataçõesPara unidades
intermediárias e
especialidades e
aguardando
investidura

EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.9 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ATENÇÃO À SAUDE BUCAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

DIRETRIZ APERFEIÇOAR A ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL
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Ampliar em 10% a
média anual de ações
coletivas de educação
em saúde bucal e de
escovação
supervisionada

Ampliar o acesso da
população aos
serviços básicos de
saúde bucal
2.002 Atendimento
Básico em
Unidades
Odontológicas
(UBS e Escolas)

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 4.426.600,00
Saúde

Ampliar em 10% a
cobertura de 1ª
consulta odontológica
programática

5.281.785,29

Implantar serviço de
emergência
odontológica nas
unidades de
Urgência/Emergência

Implantar 02 equipes
de Saúde Bucal nas
unidades de Urgência
e emergência

N° de pessoas
participantes na ação
coletiva de escovação
dental supervisionada
realizada em
determinado local 12
meses/ População no
mesmo local e período
X 100 (17.408)
N° total de primeiras
consultas
odontológicas
programáticas* em
determinado local e
período/ População no
mesmo local e período
(* Código do SIA/SUS:
03.021.01-7)
(14.325)

Instalar ESB na ESF Pontal.
Realizado
Realizar atividades de
escovação supervisionada
nas USF e nas Unidades
Escolares

Realizado
23,71%

Implantar ESB nas escolas de Realizado
Juquei/Camburi e Maresias.
19,51%

Equipes implantadas

Implantar 2 equipes de
prevenção uma Costa Sul e
uma Centro/Costa Norte

Realizado
Parcialmente

Equipamentos
adquiridos

Aquisição de equipamentos
odontológicos

Realizado
Parcialmente

N° de equipes
implantadas
Redução do
atendimento de
urgência e
emergência na
Atenção Básica

Definição dos espaços nas
unidades de urgência e
emergência adequadas as
normas sanitárias

Não Realizado

Reforma e adequação
realizada

Reformas e adequações
(Auditoria do Ministério da
Saúde deixou registrada a
necessidade de implantar
atendimento de emergência)

Não Realizado
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Equipamento
adquirido
Protocolo e fluxo
definido

Adequar a ambiência
em conformidade
com as normas da
Vigilância Sanitária
nas Unidades de
Saúde Bucal

100% das unidades
com ambiência
adequadas as normas
da Vigilância Sanitária

Oportunizar
educação
permanente,
continuada e
atualização

Capacitação através
de Congressos,
Epatespo, curso de
reciclagem de Bebê
Clínica.

Equipamentos,
mobiliário e
instrumental
adquiridos

Aquisição de equipamentos
odontológicos.
Definir protocolo de
atendimento e fluxo para
urgência e emergência
Aquisição e reposição de
equipamentos para a rede de
saúde bucal instalada
(Mobiliário, bancadas, ar
condicionado

Realizado
Parcialmente
Realizado
Parcialmente

Realizado
Parcialmente

Material didático
adquirido

Aquisição de material
didático(macromodelo
Bonecão, escova dental)

Não Realizado

Recurso
disponibilizado

Recursos financeiros para
inscrição,hospedagem e
alimentação

Não Realizado

EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1. 10 OTIMIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
COMO MODELO DA ATENÇÃO BÁSICA PARA AMPLIAR O ACESSO E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS PARA QUE A
PORTA DE ENTRADA DO CIDADÃO NO SUS SE TORNE EFETIVA E HUMANIZADA. PROMOVER À SAÚDE NA LÓGICA DAS REDES
DE ATENÇÃO À SAÚDE ADOTANDO MEDIDAS QUE GARANTAM A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAÚDE E CONTRIBUAM PARA
A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
RECURSO ORÇAMENTÁRIO

AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

REALIZADO
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100% da população
coberta pela ESF na
Atenção Básica –
implantar novas
equipes de Saúde da
Família ( Camburi,
Topo, Morro do
Abrigo)

6.105.387,15

Credenciar NASFs (
05)

(N° de ESF + N° de
ESF equivalente) X
3000/ População no
Mesmo local e
período X 100

Ampliar a rede de Unidades
Básicas de Saúde e adequalas às normas sanitárias e
Não realizado
de ambiência de unidades
de saúde num total de 07
equipes.

PSF implantado

Transformar PACS Boracéia
em PSF

Não realizado

Unidades NASFs
Solicitar credenciamento do
implantadas/ Total de NASF junto ao Ministério da
NASfs previstos X 100 Saúde

Não realizado

Fundação de Saúde
Municipal constituída
Fundação constituída
com projeto da
Atenção básica.
2.316Operacionalização
do Programa de
Saúde da Família

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 8.785.370,00
Saúde

2.316- Organização
da Atenção Básica
e garantia da
universalização do
acesso aos serviços
de saúde

100% das equipes
com contratualizaçao
de metas firmadas
junto a Fundação de
Saúde

Reorganizar modelo
de atenção Básica

Informatização das
Unidades de Saúde
com Sistema E-SUS
implantado e
integrado.

N° de equipes com
contratualização de
metas firmadas/ N
total de equipes X
100

Modelo de Atenção
Básica definida e
implantada.

Contratualização da Atenção
Básica com Fundação de
Realizado
Saúde

Manter equipes
contratualizadas e
contratualizar as novas

100% das
equipes da
Fundação de
Saúde com
metas
contratualizadas.
Não realizado
credenciamento
de 02 novas
equipes

Rever distribuição dos
territórios

Não realizado

Constituir equipes de acordo
com as portarias o
Não realizado
Ministério da Saúde
(Equipes Parametrizadas)
Equipar todas as unidades
N° de Unidades com
com no mínimo 03
Não realizado
microcomputadores e
computadores
sistemas
funcionantes/ Total de Garantir acesso a internet
nas unidades (speed, moden Não realizado
unidades X 100
ou outros)
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Integração entre os
níveis de Atenção
Municipal e Regional.

6.105.387,15

Protocolo de fluxo
intersetorial
implantado

Criar instituir protocolos de
fluxos intersetoriais

Priorizar a organização dos
processos de trabalho de
todos os componentes da
equipe de saúde POPs
Incrementar a equipe da
Saúde da Família com
inserção de um profissional
administrativo por equipe
Implantar equipes de
supervisão/ apoio à saúde
da família e preceptoria
Fortalecer o núcleo de
educação permanente e
PMAQ contratualizado
humanização
Qualificação de 100%
em 100% das
das Equipes da
Unidades, avaliadas
Pratica do principio da
Atenção Básica
entre Bom e Ótimo
humanização nas ações da
AB e seus componentes

100% das equipes
com equipamentos
para mobilidade ( 01
carro por equipe e
motos e bicicletas de
acordo com a
necessidade)

N de equipamentos
adquiridos (bicicleta,
moto, carro)/ N total
de equipes X 100

Realizado

Não realizado

Não realizado

Realizado

Realizado
Realizados
capacitações,
cursos e
treinamentos

Incrementar a equipe de
Saúde da Família com a
inserção de mais 01 auxiliar Não realizado
de enfermagem por equipe
de Saúde da Família
Flexibilidade de horários em
UBS (pilotos) de acordo com Não realizado
a especificidade da região
Definir Documento
Norteador Municipal para
Não realizado
Atenção Básica
Realizado
parcialmente Comprar 01 carro por equipe
Adquiridos 06
carros - 28%
Comprar moto conforme
Não realizado
necessidade
Comprar bicicletas conforme
Não realizado
necessidade
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Padronizar os
equipamentos
necessários e
ambiência e
adequação as
normas da vigilância
100% da população
coberta com PACS,
dentro dos critérios
indicados pelo
Ministério da Saúde.

2.317 Operacionalização
Programa do
Agente
Comunitário da
Saúde

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 2.914.800,00
Saúde

2.992.839,39

100% das equipes
do PAC´s com
contratualizaçao de
metas firmadas junto
Operacionalização
a Fundação de
Programa do
Agente Comunitário Saúde
100% ACS´s com
da Saúde
formação no Modulo I
da Formação de
ACS´s

Processo de trabalho
informatizado, com
Sistema E-SUS .

2.318 Operacionalização
do Programa de
Saúde Bucal (PSF)

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 2.064.200,00
Saúde

Operacionalização
do Programa de
Saúde Bucal (PSF)

N Equipamentos,
instrumentais e
mobiliários adquiridos/
Total de solicitações X
100

Aquisição de equipamentos,
instrumentais e mobiliários
Realizado
de acordo com levantamento
parcialmente
de necessidades realizados
junto ás unidades.

N° famílias
cadastradas/ N°
ACS´s deve ser
menor ou igual a 150.

Credenciamento de PAC´s
concomitante com a Saúde
da Família

Não realizado o
credenciamento
do PACS

Revisão realizada

Revisão e atualização dos
territórios das ESFs e suas
micro- áreas

Não realizado

N de equipes com
contratualização de
metas firmadas/ N
total de equipes X
100

Manter equipes
contratualizadas e
contratualizar as novas

Realizado 100%

N° de ACS´s
certificados pelo
CEFOR/ n total de
ACS X 100

Garantir formação no
módulo I do curso de
formação de ACS

Realizado 100%

Treinamento e capacitação
dos ACS´s em informática e
no Sistema E-SUS.

Não realizado

Aquisição de 01 Palm Top
por ACS

Não realizado

Credenciar novas equipes
de Saúde da Família e
Equipes de Saúde Bucal

Não realizado

Implantar ESB nas novas
unidades a serem
instaladas, juntamente com
as ESF.

Não realizado

N° de
microcomputador
disponível aos ACS´s
nas unidades de
Saúde

100% de PSF com
equipe de Saúde
Bucal
Equipes credenciadas
Realizar cobertura
populacional
estimada em 95%.
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Aumentar o nº de recursos
humanos da rede instalada Contratação de 04
Cirurgiões Dentistas
Aumentar o nº de recursos
humanos da rede instalada Contratação de 10
Auxiliares de Saúde Bucal
1.125.653,75
2.318- Ampliar o
acesso da
população aos
serviços básicos de
saúde bucal

N° de pessoas
participantes na ação
coletiva de
Ampliar em 10% a
escovação dental
média anual de
supervisionada
ações coletivas de
realizada em
educação em saúde
determinado local 12
bucal e de escovação
meses/ População no
supervisionada
mesmo local e
período X 100
(17.408)

Adequar a
ambiência em
conformidade com
as normas da
Vigilância Sanitária
nas Unidades de
Saúde Bucal

100% das unidades
com ambiência
adequadas as
normas da Vigilância
Sanitária

Oportunizar
educação
permanente,
continuada e
atualização

Capacitação através
de Congressos,
Epatespo, curso de
reciclagem de Bebê
Clínica.

Não realizado

Não realizado

Instalar ESB na ESF Pontal.

Não realizado

Realizar atividades de
escovação supervisionada
nas USF e nas Unidades
Escolares

Realizado
23,71%

Equipamentos,
mobiliário e
instrumental
adquiridos

Aquisição e reposição de
equipamentos para a rede
de saúde bucal instalada
(Mobiliário, bancadas, ar
condicionado

Realizado
Parcialmente
(em andamento)

Material didático
adquirido

Aquisição de material
didático(macromodelo
Bonecão, escova dental)

Não realizado

Recurso
disponibilizado

Recursos financeiros para
inscrição,hospedagem e
alimentação

Não realizado
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EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.11 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL/ EMERGENCIAL E HOSPITALAR
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO

1.003 - Atenção
de Média e Alta
Complexidade
Ambulatorial e
Hospitalar

1.004 Construção de
Unidades de
Saúde
Ambulatorial,
Emergencial e
Hospitalar
2.011- Serviços
ambulatoriais,
de internação
hospitalar e
serviços
complementares

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Previstos

431.000,00

5.722.000,00

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 5.000,00
Saúde

Utilizado

0,00

311.651,97

0,00

OBJETIVO

Ampliação,
Reforma e
Conservação de
Unidades de
Saúde:
Ambulatorial,
Emergencial e
Hospitalar

METAS

ESTRATÉGIAS

Hospital finalizado
com leitos
credenciados

Adequação para
melhor acesso da
população SUS
dependente

Reforma e adaptação do
Prédio do Pronto
Reforma e adequação
atendimento de Boiçucanga
realizada
para o Centro especializado
em Reabilitação

Adequar 100% Rede
Física da Saúde

Construção de
novas Unidades de
Adequar 100% Rede
Saúde Ambulatorial,
Física da Saúde
Emergencial e
Hospitalar
Prestar serviços
ambulatoriais e de
internação
hospitalar/ serviços
complementares
(Entidades
privadas) atendimentos

INDICADOR

Ampliar o número de
leitos hospitalares de
105 para 165

Adequar 100% das
Unidades de Saúde

N° de Unidades com
espaço físico
adequado /N° de
Unidades de Saúde X
100

Unidades
padronizadas

Finalizar Construção do
Hospital de Boiçucanga

REALIZADO
Em obras
Iniciada reforma
do atual espaço
do Centro de
Reabilitação

Realizar levantamento das
necessidades das unidades

Realizado
Levantamento as
reformas,
ampliações e
construções
estão em
andamento.

Realizar levantamento das
necessidades das unidades

Realizado

Captar Recursos junto aos
governos Estadual e Federal

Realizado

Padronizar e adequar as
unidades de Saúde em
consonância com as normas
da Vigilância Sanitária

Realizado
parcialmente.
Ações em
andamento
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Atendimento
Emergencial em
Pronto Socorro
2012Atendimento
Emergencial em
Pronto Socorro

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 18.680.600,00
Saúde

18.487.461,88

Atender em 100% as
demandas de
urgência e
emergência do
município

População residente
em municípios com
acesso ao SAMU em
determinado local e
período/ População
total residente no
mesmo local e
período X 100

Reforma e manutenção do
PS Central

Realizado 100%

Unidade Construída

Construção da Unidade de
Pronto Atendimento

Parcialmente
Realizado obras iniciadas

SAMU inserido no
organograma da
SESAU

Inserir SAMU no
Organograma

Em andamento

Serviço regulado

Regular serviço mediante
protocolos, metas e
pactuações

Realizado

Adequação de Recursos
Humanos

Parcialmente
Realizado obras iniciadas

Informatização do PA e do P
Socorro

Em andamento

Adquirir mobília e
equipamentos de acordo
com as necessidades
levantadas

Realizado
parcialmente
(em andamento)

Conveniar entidades

Realizado

Atender as demandas
de urgência e
emergência de forma
RH adequado
integrada com os
hospitais Informatização
realizada
Manter serviços
Equipar unidades
adequados para o
de Saúde mediante
Adequar áreas de
atendimento de
aquisição de
trabalho
acordo com as
mobília e
normas da vigilância
equipamentos
sanitária
Integração dos
serviços de Pronto
Socorro, UPA e
Hospital

2.321 Aquisição de
mobília e
equipamentos
2.010 Subvenção a
entidades sem
fins lucrativos,
com atividade s
afins na saúde
pública

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 999.600,00
Saúde

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 34.801.000,00
Saúde

254.427,26

0,00

Subvenção a
entidades sem fins
lucrativos, com
atividade s afins na
saúde pública

Otimizar recursos
Entidades
para ampliar e agilizar
conveniadas
serviços.
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EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Ampliação da
especialidade de
endodontia

2.352 Atendimento
Odontológico
Especializado

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 1.283.600,00
Saúde

METAS

Diminuir o nº de
urgências e de
exodontias.

Garantir o atendimento
odontológico
qualificado a pacientes
com deficiência
Garantir o atendimento
odontológico
Implantação da
qualificado a crianças
especialidade de
de difícil trato e
odontopediatria
realização de cirurgia
de freios.
Reduzir
gradativamente a
Implementar
proporção de
o desenvolvimento
procedimentos
de políticas públicas odontológicos
para Saúde Bucal
especializados em
no CEO
relação as ações
odontológicas básicas
individuais
Implantação da
Rede Regional de
cuidados para PNE.

INDICADOR
ESTRATÉGIAS
N° total de extrações
dentárias em
determinado local e
período / N° total de
procedimentos
Adequação do CEO para
clínicos individuais
instalação de 03 consultórios
preventivos e
odontológicos.
curativos
selecionados no
mesmo local e período
X 100

REALIZADO

Adequação não
Realizada.
Endodontia
ampliado na
Costa Sul.
Meta atingida d
foi de 4,5%

Adequação realizada

Adequação do CEO para
instalação de03 consultórios
odontológicos.

Meta realizada /
indicador e
estratégia não
realizado

Espaço adequado e
consultório instalado

Adequação do CEO para
instalação de um consultório
odontológico.

Meta realizada /
indicador e
estratégia não
realizados

Total de
procedimentos
odontológicos
especializados
individuais realizados /
Total de
procedimentos
individuais realizados
X 100

Articular os serviços
municipais de Saúde com as
referências Estaduais de
Saúde Bucal

Realizado
Parcialmente.
Calcular
indi(10.731 /
98.207)= 10,9%
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0,00

Aumentar o nº de
diagnóstico de câncer
bucal com
encaminhamento para
tratamento e
reabilitação
Realizar Campanha de
Implantar serviço de
Prevenção e
busca ativa do
Diagnóstico Precoce
Câncer Bucal
ao CA bucal vinculada
a campanha de
vacinação dos idosos
e busca ativa aos
demais grupos de
risco (tabagistas,
pescadores.....)
Implantar a confecção
Laboratório de
de Prótese Parcial
Prótese
Removível (ponte
móvel)
Aquisição de
Melhorar estruturação
mobília e
do CEO
equipamentos

Próteses fornecidas

Fornecimento de próteses
dentárias

Realizado

Ações de média
complexidade
mantidas

Manutenção das ações de
média complexidade como
Endodontia/Periodontia e
Cirurgia Oral Menor

Realizado

Visitas domiciliares
realizadas

Visita Domiciliar do Cirurgião
Dentista

Realizado

Campanhas
realizadas

Campanhas de Prevenção,

Realizado

Material didático
elaborado

Elaboração de material
Não Realizado
didático como cartazes/folders

Equipamentos
adquiridos

Aquisição de data show/ lap
top.

Não Realizado

Redução do
edentulismo na
população.

Contratação de um protético
40 hs.

Não Realizado

Manter 100% das
Unidades adequadas
para o atendimento

Aquisição e Reposição de
mobília e equipamentos

Realizado
Parcialmente
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EIXO I - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZ 1.12 FORTALECER A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO
Estruturar o
atendimento da
Assistência
Farmacêutica no
município.

1006Estruturar o
atendimento da
Assistência
Farmacêutica
no município.

3.743.000,00

0,00

2028- Aquisição
de
medicamentos
para distribuição
a população e

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Vide quadro
abaixo

Atingir 100 % da rede
municipal da
Assistência
Farmacêutica
estruturada

Atingir 100 % de
atendimento da rede
municipal da
Assistência
Farmacêutica
estruturada
Garantir o acesso
Aumentar o percentual
igualitário ao
da lista municipal de
tratamento
medicamentos
medicamentoso
adequados a
total do paciente
RENAME
Aumentar o controle
Otimizar a utilização
do uso da verba
do financiamento de
municipal para
acesso aos
aquisição de
medicamentos
medicamentos
Aquisição de
medicamentos para 100% de cobertura
distribuição a
assistencial a
população e
população.
medicamentos
Melhorar o acesso
da população aos
medicamentos da
Assistência Básica

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

METAS

INDICADOR
N° de alimentações
no ano no Banco de
Preços em Saúde

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Criar a Política Municipal de
Medicamentos

Não Realizado

Hórus implantado

Implantar sistema
informatizado para gerência
de informações - Sistema
HORUS

Não Realizado

PCDT implementado

Implementar os Protocolo
Clínico e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) no
município de São Sebastião

Não Realizado

Lista adequada

Adequar a lista de
Medicamentos municipais a
RENAME

Realizado

Alimentações
realizadas

Ordenar o Planejamento
Financeiro (Alimentar
Não Realizado
Sistemas informatizados -BPS
e Hórus)

Revisão realizada

Revisão anual da
padronização de
medicamentos para otimizar a Realizado
sua utilização na Rede
Pública de Saúde.
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medicamentos
controlados
para uso nas
Unidades de
Saúde.

controlados para
uso nas Unidades
de Saúde.
Dotação criada

Criar dotação específica para
insulinas especiais

Não Realizado

GESTÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO)
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2028- Aquisição
de
medicamentos
para distribuição
a população e
medicamentos
controlados
para uso nas
Unidades de
Saúde.

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento
de Coordenação
das Unidades de
Saúde

Previstos

Utilizado

2.262.710,69

OBJETIVO

100% de cobertura
da Rede Municipal
de Saúde pela
Gestão de
materiais
específicos da
saúde a SESAU

METAS
Estruturar física e
infomacionalmente em
100% suas
dependências de
forma a prover
excelência em suas
ações
Setorizar suas ações,
criando internamente
as gerências de
Medicamentos,
correlatos, insumos
odontológicos,
impressos e dietas
Implementar ações de
logística visando
incremento da
qualidade desde o
planejamento
financeiro até a
entrega do produto ao
cliente interno/ externo

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Almoxarifado
estruturado

Equipar e estruturar o
almoxarifado da saúde de
forma adequada

Não Realizado

Gestão de materiais
implantada

Criar a gestão de materiais,
garantindo a economicidade

Realizado

Sistema de qualidade
implantado

Implantação de sistemas de
qualidade e informações.

Não Realizado
(em andamento)
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Definir regras para
requisição e entrega
de medicamentos e
materiais conforme
protocolos
Desvincular a figura da
assistência
farmacêutica da
responsabilidade do
almoxarifado da
saúde, permitindo
assim uma completa e
focada ação na gestão
de materiais
2.359Adiantamento

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 77.000,00
Saúde

2.360Publicidade
Legal e
Propaganda

Departamento
de Coordenação
das Unidades de 5.000,00
Saúde

107.295,16

0,00

Realizar
adiantamento

Realizar ações de
Publicidade Legal e
Propaganda

Política municipal de
Medicamentos e
Gestão de materiais
implantada

Implantar política municipal
de medicamentos e gestão
de materiais

Não Realizado

Almoxarifado
desvinculado

Estruturar almoxarifado da
saúde independente as
Assistência Farmacêutica

Não Realizado

Realização de
despesas em regime
de adiantamento

Cumprimento do
Decreto nº 3083/2006

Cobertura de despesas
miúdas e de pequena monta
da Atenção Básica

Realizado

Divulgação de
doenças bucais e
câncer.

Materiais
confeccionados

Confecção de folders. faixas,
cartazes.

Realizado
levantamento

Bebê Clínica

Materiais
confeccionados

Confecção de folders. faixas,
cartazes.

Não Realizado
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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2014
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS 2014-2017: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014
Projeção Populacional
79.395
Projeção - Previsão Orçamentária 131.813.770,00

EIXO II- APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETRIZ 2.1 Implantar e Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Sanitária
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

INDICADOR

Pacto PAVISA %

2.019 - Cadastro
Inspeção e
Departamento
controle dos
de Vigilância em
estabelecimentos
1.251.700,00
Saúde
de Interesse a
saúde

1.023.194,27

Implantar a
programação das
ações de vigilância
atendendo o
PAVISA em
consonância com
as diretrizes
estabelecidas no
Pacto pela Saúde
e na programação
das ações de
vigilância à saúde
(PAVS), bem como
executa-las

Funcionário
investido

ESTRATÉGIAS
Adquirir e implantar
sistema informatizado para
o efetivo gerenciamento e
controle das ações de
vigilância (PAVISA);

REALIZADO

Não Realizado

Suprir a necessidade de 02
assistentes administrativos Não Realizado
(expediente - rito cartorial);
Aquisição de
equipamentos para
execução das ações
(termômetros, PID, internet
etc);

Não Realizado

Farmacêutico na
equipe

Disponibilização de
farmacêutico de Estado
para compor a equipe
técnica da VISA

Realizado

Parceria realizada

Estabelecer parceria com
Universidade nas áreas de
Direito/Enfermagem e
outras incluindo a
Vigilância Sanitária como
horas acadêmicas.

Não Realizado

Cadastrar, inspecionar e Equipamentos
controlar os
adquiridos
estabelecimentos de
interesse à saúde
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N° de agentes
ampliado

Elaborar legislação
Fortalecer a gestão
municipal em
da Vigilância
complementação as
Sanitária Municipal
Legislações Estadual e
regulamentando
Federal contemplando
rotinas e
as peculiaridades
procedimentos
regionais

Rotina e
procedimentos
publicados %

Rotinas e
Procedimentos
publicados
Projeto realizado

Pacto PAVISA %

Aprimorar a
Vigilância da
qualidade da água
para consumo
humano

Coletar todas das
amostras ofertadas pelo
Instituto Adolfo Lutz no
PRÓ-ÁGUA

N° de participações/
Total de eventos
realizados X 100

Monitoramento
realizado

Mecanismo de
supervisão adotado

Ampliação do número de
agentes fiscais de saúde
publica / incluindo em
concurso (necessidade de
14 fiscais (atualmente 9
atuando na função)
Atualizar a Lei Municipal
1476/2001 incluindo a
renovação de
licenciamento sanitário de
atividades que não estão
detalhadas na Legislação
estadual e possuem risco
sanitário relevante;
Publicar todas as rotinas e
procedimentos que
envolvem as atividades de
VISA;
Dar andamento ao projeto
de Selo de Qualidade para
os prestadores.
Utilizar os programas
disponíveis
Cumprir e discutir a
legislação existente
Participar de capacitações,
seminários e encontros
técnicos sobre a qualidade
da água para consumo do
ser humano
Monitorar a fluoretação
correta em todos os
sistemas públicos de
tratamento de água,
efetuada pela Sabesp
Adotar mecanismos de
supervisão dos sistemas
públicos de abastecimento
de água.

Não Realizado

Não Realizado

Realizado

Realizado
Realizado
Realizado

Realizado

Realizado

Realizado
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Programa Paulista
Porcentagem

Monitorar a
qualidade e a
segurança dos
produtos

Atender 100% do
Programa Paulista de
Alimentos e fazer
coletas fiscais de
amostra de alimentos
com indicio de
adulteração

Profissionais
capacitados

Avaliação e
investigação
realizadas

Implantar a
Vigilância em
Saúde do
Trabalhador e
vigilância em
Saúde ambiental

Cadastrar, inspecionar e
controlar os
estabelecimentos e
bairros com o
mapeamento de risco
ambiental x
trabalhadores/população
expostos (PPRA,
PCMSO, áreas
contaminadas CTESB)

Pacto PAVISA %

Instrumento de
controle,
mapeamento e
avaliação
implantado

Executar a coleta de
amostras disponibilizadas
pelo programa paulista
(Adolpho Lutz))
Capacitar profissionais da
atenção básica quanto à
importância das
notificações de doenças
compulsórias em especial a
Geca
Avaliar e investigar todas
as notificações com
suspeita de intoxicação
alimentar provenientes da
atenção básica
Necessidade de um
profissional de nível
superior com
especialização em Saúde
do Trabalhador para
implantar efetivamente as
ações relacionadas;
Contemplar no sistema
informatizado de
gerenciamento instrumento
de controle, mapeamento
e avaliação das ações da
vig. Da saúde do
trabalhador e vig. Em
saúde ambiental

Realizado

Realizado

Realizado

Não Realizado

Não Realizado

76

EIXO II- APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETRIZ 2.2 Implantar e Fortalecer o Sistema Municipal de Vigilância Sanitária
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.020Mapeamento de
Riscos
Sanitários

2.021Atividades
Educativas em
Vigilância
Sanitária Capacitar para
controlar o risco
sanitário Atividades
Educativas em
Vigilância
Sanitária

2.022Aquisição de
Mobílias e
Equipamentos

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Departamento
de Vigilância em
20.000,00
Saúde

Departamento
de Vigilância em
Saúde

26.500,00

Departamento
de Vigilância em
75.000,00
Saúde

Utilizado

OBJETIVO

0,00

Implantar o controle
de risco sanitário
dos serviços de
saúde e serviços de
interesse á saúde.

1.379,00

Qualificar os
profissionais de
Vigilância Sanitária
(multiplicadores)
nas áreas de
produtos, serviços,
saúde do
trabalhador e meio
ambiente

0,00

Aquisição de
medicamentos para
distribuição a
população e
medicamentos
controlados para
uso nas Unidades
de Saúde.

METAS

ESTRATÉGIAS
REALIZADO
Implantar sistema
Mapear o Município
informatizado para o efetivo
com base no perfil
gerenciamento e controle das
epidemiológico das
ações de vigilância (PAVISA)
micro áreas do PSF e
com instrumento de
serviços disponíveis a Mapeamento do risco geoprocessamento para
Não Realizado
esta população para
sanitário %
mapeamento do risco
estabelecer os riscos
sanitário das micro áreas;
de cada micro área e
Necessidade de 02
planejar ações de
assistentes administrativos
vigilância em saúde
(expediente - rito cartorial alimentação do sistema);
Capacitar os funcionários da
VISA nas diversas áreas
(Produtos, serviços, Saúde do
Realizar 12 atividades
Trabalhador e Meio Ambiente)
educativas por ano para que estejam qualificados
Atividades Educativas
público alvo
para as inspeções e
em Vigilância Sanitária
Realizado
profissionais de saúde,
atualizações técnicas,
%
estabelecimentos e
estando preparados como
população
multiplicadores nas
capacitações externas
(população e prestadores de
serviços);

100% de cobertura
assistencial a
população.

INDICADOR

Revisão realizada

Revisão anual da
padronização de
Realizado em
medicamentos para otimizar a conjunto com a
sua utilização na Rede
COPAME
Pública de Saúde.
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2.359Adiantamentos

Departamento
de Vigilância em
10.000,00
Saúde

0,00

Realizar
adiantamentos

Realização de
despesas em Regime
de Adiantamento

Cumprimento do
Decreto N° 3083/2005

Cobertura de despesas
miúdas e de pequena monta Vigilância Sanitária/Vig. em
Saúde

Realizado

EIXO II- APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETRIZ 2.3 Fortalecer a Vigilância Epidemiológica e o controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Coordenar o
Sistema de
Vigilância
Epidemiológica.
2.023
Investigação e
Tratamento das
Doenças de
Notificação
Compulsória

Departamento
de Vigilância em
3.517.500,00
Saúde

Incrementar as
ações de vigilância
da transmissão da
dengue e diminuir
a incidência de
casos no
município.

METAS

Encerrar
oportunamente 85% ou
mais dos casos
notificados.

Manter a taxa de
letalidade por dengue
em zero.
Capacitações express
p/ médicos e
enfermeirosUSF/UBS/PS/PA.
Elaborar o plano de
educação,
comunicação e
mobilização social.

INDICADOR
ESTRATÉGIAS
Percentual de casos
notificados, encerrados
oportunamente no
Monitoramento dos
Sistema de Informação
indicadores
de Agravos de
Notificação - SINANNET
Adequar Recursos
RH adequado
Humanos - 02 enfermeiras
e

REALIZADO

Realizado
71,40%

Não realizado

(Número de óbitos de
FHD/SCD+DCC/número
de casos confirmados de
FHD/SCD+DCC) x 100

Acompanhar as
notificações e
investigações dos óbitos
por dengue.

Realizado - não
houve óbito por
dengue no
município

Reuniões retomadas

Retomar as reuniões da
sala de situação.

Realizado

Melhorar os índices de
cobertura de atividades
de campo.

Assessorar as atividades
do IEC

Realizado
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Incrementar as ações
de campo para o
controle da dengue.

ACE contratado

Criar a Divisão de
dengue no
organograma da
secretaria da saúde.

Limpeza e fiscalização
realizadas

Reduzir a
morbimortalidade
por tuberculose
(TB).

Nº de pacientes com TB
bacilífera curados/ nº de
Atingir 85% de cura nos
pacientes com TB
pacientes com
bacilífera x 100
tuberculose pulmonar
Aumentar a identificação
bacilífera.
de busca ativa de casos
de TB no município.

Melhorar a taxa de
cura de
hanseníase no
município.

Atingir 90% de taxa
cura nas coortes de
pacientes.

Atingir a meta de
menos de 1
caso/10.000 habitantes
no município.
3.742.905,89

Melhorar a taxa de
cura de hepatite

Fornecer apoio técnico
e logístico para o
enfrentamento das
hepatites B e C.

Contratação de ACE pela
Fundação de Saúde pela
CLT, o que possibilita a
dispensa do funcionário
que não atender às
necessidades do
programa.Retomar as
reuniões de sala de
situação.
Mobilizar as demais
secretarias nas ações de
limpeza pública e
fiscalização ambiental
Capacitação na estratégia
DOTS

Treinamento na aplicação e
leitura do teste
tuberculínico.
Treinamento para os
profissionais da saúde para
sensibilização quanto a
busca, diagnóstico,
Nº de pacientes de MH
tratamento e notificação de
curados no ano/nº de
casos de hanseníase.
pacientes de hanseníase
Treinamento para os
diagnosticados no ano x
profissionais da saúde para
100
sensibilização quanto a
busca, diagnóstico,
tratamento e notificação de
casos de hanseníase.
Treinamento para os
N° de profissionais
profissionais da saúde para
treinados/N° total de
sensibilização quanto a
profissionais com
busca, diagnóstico,
necessidade de
tratamento e notificação
treinamento X 100
das hepatites.

Não realizado

Não realizado
Realizado 81,25% de
casos novos
curados
Realizado

Não realizado
foi pactuado
93% e realizado
85,71%

Não realizado

Não realizado
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Aprimorar a
vigilância e o
controle das
doenças e agravos
de transmissão
respiratória no
município.

Aprimorar a
Vigilância das
doenças
transmitidas por
água e alimentos
(DTAA) no âmbito
municipal

Manter a cobertura
vacinal contra a
hepatite B em menores
de 01 ano, acima de
95%.

Número da 3ª dose da
vacina hepatite B em
menores de 01
ano/população estimada
de menores de 01 ano
x100

Realizar vacinação

Identificar, dentro dos
parâmetros
preconizados, a
etiologia de 50% dos
casos notificados de
meningite bacteriana.
(meta quadriênio
anterior 45%)

N° de profissionais
treinados/N° total de
profissionais com
necessidade de
treinamento X 100

Treinamento para os
profissionais da saúde para
sensibilização quanto a
Não realizado
busca, diagnóstico,
tratamento e notificação
das meningites.

Encerrar pelo critério
laboratorial 90% dos
casos notificados de
rubéola e sarampo.

Nº de casos suspeitos
de sarampo e rubéola
encerrados
Realizar exames
laboratorialmente/total
laboratoriais
de casos notificados de
sarampo e rubéola x 100

Realizado

Realizado

Coletar 80% de
amostras clínicas para
diagnóstico do vírus
Amostras coletadas
influenza em relação ao
preconizado.

Coletar amostras

Notificar pelo menos 1
caso de paralisia flácida
aguda (PFA) em
menores de 15 anos
para 100 mil habitantes

Nº de casos de paralisia
flácida notificados x
100.000/ população de
menores de 15 anos

Sensibilizar as unidades de
PS, PA e HCSS quanto a
importância das
notificações de paralisias
Realizado
flácidas para o devido
desenvolvimento das ações
de investigação dos casos.

Realizar a coleta
oportuna de amostras
de fezes em pelo
menos 80% dos casos
notificados de paralisia
flácida aguda

Nº de casos de PFA
com coleta oportuna x
Coletar PFA
100/ nº de casos de PFA
notificados

Realizado

Realizado
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2.024Encaminhamento
dos registros de
óbito e nascidos
vivos para
investigação e/ou
acompanhamento

Departamento
de Vigilância em
13.500,00
Saúde

2.025Operacionalização
de campanhas de
Departamento
promoção à
de Vigilância em
saúde,
49.000,00
Saúde
educativas,
preventivas e de
vacinação

326,00

Concluir 85% das
investigações de surtos
de DTAA no município.

Nº de surtos com
investigação concluída
x100 / surtos notificados

Investigar surtos de DTAA

Promover,
estimular e apoiar
o desenvolvimento
e o fortalecimento
de ações de
vigilância de
acidentes e
violências.

Ampliar a cobertura da
Ficha de
notificação/Investigação
de violência doméstica,
sexual e/ou outras
violências em 50% até
2015.

N° de
notificações/investigação
de violência doméstica,
sexual e outras
violências

Treinamento para os
profissionais da saúde para
sensibilização quanto a
Realizado
busca, diagnóstico,
encaminhamento e
notificação das violências.

Manter a captação
de 100% das
declarações de
nascidos vivos e
digitação no
sistema de
informação.

N° de profissionais
Melhorar a qualidade
treinados/N° total de
das informações
profissionais com
contidas na declaração, necessidade de
treinamento X 100

Manter a captação
de 100% das
declarações de
óbitos e digitação
no sistema de
informação

Melhorar a qualidade
das informações
contidas na declaração,

Manter elevada
cobertura com a
vacina
pentavalente
(Vacina Tríplice
Bacteriana - DPT+
Haemophilus
influenzae tipo b Hib) em crianças
menores de 01 ano
no município.

Atingir 95% ou mais de
cobertura vacinal
pentavalente em
crianças menores de 01
ano.

Sensibilização realizada

Comitê funcionando

(Número da 3ª dose da
vacina pentavalente em
menores de 01
ano/população estimada
de menores de 01 ano)
X 100

Treinamento para os
profissionais no
preenchimento do
formulário

Realizado

Realizado

Sensibilizar os profissionais
médicos quanto a
responsabilidade ética no
Realizado
fornecimento e
preenchimento do
formulário
Manutenção do Comitê de
Mortalidade materno
Realizado
infantil

Capacitação em
Imunização presencial e a
distância para enfermeiros
e auxiliares/técnicos de
enfermagem.

Parcialmente realizado
91,26%
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Estimular a
participação de
membros
representativos da
saúde e de outras
instituições no
COMVIV como
forma de garantia
de
intersetorialidade
de suas ações;

Capacitações realizadas
Estimular as
notificações de
Violência Doméstica
pela rede de saúde
para mapeamento da
Fluxograma e protocolo
situação de violência no
otimizados
município;

31.347,40

2.322- Aquisição
de mobília e
equipamentos

Departamento
de Vigilância em
Saúde

187.500,00

0,00

Manter 100% dos
profissionais de saúde
Envio anual de
capacitados, quanto ao
projeto relativo ao
preenchimento de
tema violência ao
Ficha de Notificação,
Ministério da
Fluxograma e Protocolo
Saúde para pleitear
de Violência Doméstica
a continuidade do
implantados no
recebimento de
município;
recursos
Fortalecimento do
financeiros a serem
COMVIV, tendo como
aplicados na
objetivo a articulação
melhoria da
de uma rede de
qualidade dos
atendimento às vítimas
trabalhos que vem
de violência doméstica;
sendo
Disponibilização de um
desenvolvidos pelo
espaço adequado com
COMVIV
privacidade para os
trabalhos do COMVIV.
Adquirir mobília e
equipamentos para Adequar área de
execução do
trabalho
serviço

Organizar capacitações
semestrais sobre o
preenchimento da Ficha de
Notificação.
Otimizar Fluxograma e
Protocolo de atendimento
às vítimas de Violência
Doméstica já implantado
no município, como forma
de garantir que novos
profissionais da saúde
também estejam atentos à
problemática e garantir a
fidedignidade do banco de
dados do SINANNET;

Realizado para
ACS

Realizado

Capacitações realizadas

Inserir a temática da
Violência Doméstica em
reuniões técnicas e grupos
de discussão seja com
outras secretarias
municipais ou junto à
sociedade civil organizada;

Realizado

Decreto atualizado

Manter atualizado o
Decreto que instituiu o
COMVIV como forma de
garantir sua continuidade e
as responsabilidades de
sua comissão executiva.

Realizado

Espaço disponibilizado e Adequar espaço para
adequado
funcionamento do CONVIV

Parcialmente
realizado

Mobília e equipamentos
adquiridos

Realizado

Levantar necessidades do
serviço
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2.353- Ações em
DST/AIDS

Departamento
de Vigilância em
108.000,00
Saúde

Redução da
transmissão
vertical

Oferecer testagem
sorológica para HIV,
hepatites B e C, VDRL
no 1º e 3° trimestre
para gestantes e
parceiro

Treinamento de recursos
Redução da transmissão
humanos e aquisição de
vertical
material educativo

Enfrentamento da
feminização da
epidemia de HIV e
outras DST

Aumentar o número de
mulheres testadas

Redução dos casos
femininos

Enfrentamento do
aumento de casos
de Homem que faz
Sexo com Homem

Aumentar a testagem
sorológica nessa
população

72.945,08
Garantir
assistência
qualificada e
humanizada para
todos os pacientes
matriculados no
CEMIN

Melhoria dos serviços
oferecidos às pessoas
portadora do vírus

Ações em parceria com
Programa Saúde da
Mulher, Estratégia Saúde
da Família, AAMS
Capacitar profissionais
para captação dessa
população;
Redução de casos
Disponibilizar preservativos
novos de HSH
masculinos em todas as
unidades de saúde do
município
Aquisição de
Redução dos casos de
estetoscópios,
abandono dos
esfigmomanômetros,
portadores de HIV/AIDS;
otoscópio
Mobiliário e
Aquisição de mobiliário e
eletrodoméstico
eletrodomésticos
adquiridos
Vale transporte
Aquisição de vales
adquirido
transporte
Aquisição de café da
Lanche adquirido
manhã no dia da coleta de
exames CD4/Carga Viral
Instrumental adquirido

Fornecimento da
fórmula infantil de 0
a 6 meses a 100%
das crianças
expostas
Garantia das
medicações para
infecções

Aquisição de instrumental
cirúrgico

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado
Realizado
Realizado

Realizado

Garantir a compra da
fórmula láctea infantil
de 0 a 6 meses

Redução da transmissão
Aquisição de fórmula láctea Realizado
vertical

Controle de infecções
oportunistas

Redução destas
infecções

Aquisição de
Medicamentos

Realizado
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oportunistas em
situações de risco
e DST/AIDS

Garantir a
sustentabilidade do
Programa
DST/AIDS
Garantir que os
profissionais do
CEMIN participem
de cursos,
congressos e
eventos

Dar continuidade às
ações assistenciais e
de prevenção do
CEMIN

Participação dos
profissionais nesses
cursos, congressos e
eventos

Aquisição/ Manutenção
realizado
Redução dos casos de
abandono dos
portadores de HIV/AIDS;
Redução de casos
novos em HIV/AIDS
N° de profissionais que
participaram dos
eventos / Total de
profissionais X 100

Aquisição e/ou manutenção
Realizado
do carro do CEMIN;
Garantir todo e qualquer
insumo na infraestrutura
para o desenvolvimento de
todas as metas previstas

Custear a participação dos
profissionais nesses
eventos

Realizado
Realizado

Realizado

EIXO II- APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Diretriz 2.4 COMPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.031 Orientação e
Monitoramento
alimentar e
nutricional

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Realizar cadastro e
acompanhamento
das crianças no
SISVAN

Departamento
de Vigilância em
12.000,00
Saúde
0,00

METAS

7.465 crianças
acompanhadas (longo prazo)

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

Crianças menores de
Capacitação e organização
5 anos acompanhadas das equipes de Atenção
no SISVAN web
Básica
Crianças menores de
2 anos classificadas
como baixo
peso/idade
acompanhadas no

Capacitação e organização
das equipes de Atenção
Básica

RAG 2014
Realizado
(11,14% crianças
<5 anos
acompanhadas
na ESF).
Realizado
(3,56% crianças
<2 anos com
baixo peso/
idade).
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SISVAN web

2.032 Programa de
Adequação
Nutricional aos
Departamento
portadores de
de Vigilância em
doenças crônico
245.000,00
Saúde
degenerativas e
AIDS com
distribuição de
cesta energética

7.991,80

Apoiar ações de
articulação dos
Programas para
melhoria da
condição nutricional
dos usuários
desnutridos e
portadores de
doenças crônico
degenerativas

6.900 cestas
energéticas fornecidas
em 4 anos

Número de cestas
energéticas
distribuídas aos
indivíduos desnutridos
e portadores de
doenças crônicas
degenerativas,
infectocontagiosas e
AIDS.

Monitoramento do estado
nutricional

Foram
distribuídas 30
cestas
energéticas para
complementação
nutricional reduzido devido
a outras políticas
sociais

EIXO II- APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Diretriz 2.5 - Intensificar a Vigilância e as Ações de Controle de Zoonoses
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

2026Operacionalização
Departamento
das atividades de
de Vigilância em
controle de
1.906.200,00
Saúde
Zoonoses e
vetores

Utilizado

OBJETIVO

Reduzir incidência
de zoonoses

METAS

Investigar denúncias
e suspeitas de
zoonoses, tomando
as providências
cabíveis.

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

RAG 2014

Redução de casos de
zoonoses.

Palestras orientativas sobre
zoonoses mais prevalentes e Não realizado
sua prevenção.

Profissionais
investidos

Contratação de pelo menos
mais 1 veterinário e 1
Não realizado
biólogo, para o CCZ, focados
na área de Zoonoses.
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Vacinar 80% da
população canina e
felina contra a Raiva.

N° de equipamentos
implantados/ Total de
equipamentos
necessários X 100

Informatização adequada
(computadores funcionando
adequadamente, em rede e
também com internet).

Meta não
atingida, nenhum
computador novo
implantado) (0%)
.

Centro reformado e
Ampliado

Reforma e ampliação do
Centro de Controle de
Zoonoses.

Não realizado será construído
novo pelo Estado
(contorno
Tamoios)

Automóvel
disponibilizado

Disponibilização de 1
automóvel para uso
exclusivo no atendimento de
denúncias.

Não realizado

Cobertura vacinal =
(cães ou gatos
vacinados *100) /
população de cães ou
gatos do município

Disponibilização pela PMSS
de funcionários para a
Campanha de Vacinação
Antirrábica

N° de automóveis
disponibilizados / N°
total solicitado X 100

Disponibilização pela PMSS
de automóveis para a
Campanha de Vacinação
Antirrábica

Divulgação realizada
em tempo oportuno

Divulgação do evento, com
antecedência (cartazes,
faixas, rádio, jornais e
internet) e também no dia
(carro de som)

Realizado porém
a Meta não foi
atingida.
Cobertura canina
= 62,84%. Gatos
vacinados =
1.559
Realizado (meta
atingida: foram
solicitados 2
automóveis e
foram
disponibilizados
2 automóveis
para as 2
semanas da
Campanha)
Parcialmente
realizado - (meta
não atingida;
divulgação
realizada
somente na
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semana anterior
à campanha e
com 1 carro de
som.

Material adquirido

Quantidade total de
SNC de cães e gatos
suspeitos enviadas
para análise, colhidos
equitativamente em
todo o município.

Aumentar o envio de
amostras de animais
suspeitos de Raiva.
Automóvel
disponibilizado

Funcionários
disponibilizados

Compra de material de uso
(caixas térmicas, focinheiras,
luvas de procedimento, etc).

Realizado

Parceria com órgãos e
instituições que efetuem
coleta de carcaças de
animais mortos em vias
públicas.

Não realizado (não foi possível
coletar
ativamente
amostras de todo
o município; está
sendo feita
vigilância
passiva:
encaminhamos
amostras de
casos suspeitos
que chegam a
nós)

Disponibilização de horário
semanal fixo com automóvel
exclusivo para o envio de
amostras para o laboratório
de referência (Instituto
Pasteur).
Disponibilização de
funcionários para a retirada
de SNC de cães e gatos
(serão necessários, pois a
quantidade enviada deverá
aumentar, assim como a
complexidade do
procedimento de retirada do
SNC)

Não realizado

Não realizado
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Centro reformado de
acordo com as
adequações
solicitadas

Reforma e ampliação do
Centro de Controle de
Zoonoses, com Sala de
Necropsia equipada e
exclusiva para esta finalidade
(mesma justificativa
Não realizado
apresentada acima, somada
ao fato de atualmente a Sala
de Necropsia também estar
sendo utilizada como Sala de
Cirurgia)).

% de cães ou gatos
microchipados = (total
Contratação e treinamento
de cães ou gatos
de pessoal para triagem,
microchipados * 100) /
cadastro e microchipagem.
população de cães ou
Microchipar 100% dos gatos do município
cães e gatos do
Compra de 15.000
Chips comprados
município.
microchips.
Automóvel
disponibilizado

Esterilização e
implantação de
microchips em cães
e gatos

293.296,56

Esterilizar 80% das
fêmeas de cães e
gatos.

Disponibilização de
automóvel para a locomoção
da equipe microchipadora ao
longo do município.

% de cadelas ou gatas
esterilizadas = (total
Realização de campanhas
de cadelas ou gatas
de esterilização nos bairros
esterilizadas *100) /
do município.
total de cadelas ou
gatas no município

Castrações realizadas

Realização de castrações no
próprio Centro de Controle
de Zoonoses.

Não realizado

Não realizado

Não realizado
Realizado
Parcialmente Meta não
atingida
(%cadelas
castradas - 2,33
%; gatas
castradas = 94
animais)
Realizadas 296
castrações em
2014
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Averiguar 100% das
denúncias de
zoonoses e animais
sinantrópicos

Diminuir ou eliminar
o incômodo
causado por Culex
e simulídeos.

Dar continuidade às
averiguações de
denúncias recebidas
no CCZ

Centro reformado de
acordo com as
adequações
solicitadas

Ampliação e reforma do
Centro de Controle de
Não realizado.
Zoonoses (atualmente é
Será construído
utilizada a Sala de Necropsia novo CCZ
como sala de cirurgia).

Censo realizado

Realização anual de censos
de população animal como
guia para mantermos 80% da Não realizado
população de fêmeas
castradas ao longo dos anos.

% de denúncias
averiguadas =
(denúncias atendidas
* 100) / total de
denúncias recebidas

Disponibilização e
treinamento de pessoal para
atendimento de denúncias.

Realizado -Meta
atingida.
Atendidas 100%
das denúncias
recebidas.

Automóvel
disponibilizado

Disponibilização de 1
automóvel para uso
exclusivo no atendimento de
denúncias.

Não realizado

N° de equipamentos
implantados/ Total de
equipamentos
necessários X 100

Informatização adequada
(computadores funcionando
adequadamente, em rede e
também com internet).

Não realizado

Contratação e treinamento
de pessoal para realização
das atividades.

Não realizado não foi possível
coletar
ativamente
amostras de todo
o município; está
sendo feita
vigilância
passiva:
encaminhamos
amostras de
casos suspeitos
que chegam a
nós - Simulídeos:

Ampliar para todo o
% dos focos tratados
município as ações de
= (focos tratados *
combate a Culex e
100) / total de focos
simulídeos.
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0%; Culex: 3%

Equipes formadas

Automóveis
disponibilizados

Bloco construído

Reduzir, através da
prevenção, a
quantidade de
denúncias contra
Culex e simulídeos.

Conscientização
das comunidades
sobre posse
responsável de
animais.

Formação de 3 equipes para
simulídeos e 1 equipe para
Culex.
Disponibilização de 4
automóveis para uso
exclusivo no controle de
simulídeos e Culex.
Construção de 1 bloco no
CCZ para albergar essas
equipes.

Total de denúncias
referentes a Culex e
simulídeos

Aumentar a porcentagem de
tratamento dos focos
(necessita do cumprimento
das 4 estratégias acima).

Palestras realizadas

Palestras orientativas sobre
posse responsável nas
comunidades.

Material
confeccionado

Elaboração, confecção e
entrega de material
educativo sobre o assunto.

Diminuir o abandono
de cães e gatos.

Não realizado

Não realizado

Não realizado
Parcialmente
realizado. Culex:
9 denúncias
atendidas;
Simulídeos: 1
denúncia
atendida.
Realizadas
palestras sobre
Posse
Responsável e
Animais
Sinantrópicos
nas escolas da
Costa Norte
Realizado
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N° de equipamentos
implantados/ Total de
equipamentos
necessários X 100

Reduzir a taxa de
natalidade de cães e
gatos.

Garantir que os
profissionais do
CCZ participem de
cursos, congressos
e eventos

1084- Ampliação
e reforma do
Centro de
Controle de
Zoonoses

Departamento
de Vigilância em
1.000,00
Saúde

Participação dos
profissionais em
cursos, congressos e
treinamentos.

Efetuar todas as
Ampliar o Centro de
melhorias constantes
0,00 Controle de
do projeto de reforma
Zoonoses
e ampliação.

Informatização adequada
(computadores funcionando
adequadamente, em rede e
também com internet).

Não realizado
(Em andamento)

Quantidade absoluta
de animais
espontaneamente
esterilizados por seus
proprietários.

Palestras orientativas sobre
posse responsável nas
comunidades.

Realizadas
palestras sobre
Posse
Responsável e
Animais
Sinantrópicos
nas escolas da
Costa Norte

Material educativo
elaborado

Elaboração, confecção e
entrega de material
educativo sobre o assunto.

Realizado

N° de equipamentos
implantados/ Total de
equipamentos
necessários X 100

Informatização adequada
(computadores funcionando
adequadamente, em rede e
também com internet).

Não realizado

Atenção e resposta rápida
quando do anúncio de
cursos, estratégias e
treinamentos por seus
promotores.

Realizado 100%

Disponibilização de verba
para custear a participação
dos profissionais do CCZ

Não se aplica, já
que não houve
oferta de cursos
pagos.

Construção e instalação de
todas as melhorias
planejadas

Não realizado será construído
novo pelo Estado
(contorno
Tamoios)

Quantidade de
profissionais
participando de
cursos, congressos e
treinamentos

Realização total das
melhorias planejadas.
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Efetuar todas as
compras e instalações Realização total das
de equipamentos
melhorias planejadas.
necessários

2.359 Adiantamentos

Departamento
de Vigilância em
10.000,00
Saúde

2.360 Publicidade Legal
e Propaganda

Departamento
de Vigilância em
5.000,00
Saúde

6.411,00

Realizar
adiantamentos

Dar publicidade as
0,00
ações do serviço

Compra de toda a mobília e
equipamentos solicitados por Não realizado
ocasião do projeto.

Realização de
despesas em Regime
de Adiantamento

Cobertura de despesas
Cumprimento do
miúdas e de pequena monta
Decreto N° 3083/2005
- DST/AIDS

Realização de
despesas com
publicidade e
propaganda

Divulgação de eventos Realizar divulgação de ações
Realizado
e ações de saúde
e eventos de saúde

Realizado

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2014
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMS 2014-2017: PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014
Projeção Populacional
79.395
Projeção - Previsão Orçamentária 131.813.770,00

EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
Diretriz 3.1- Fortalecer o Planejamento na Saúde
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO
2.039Manutenção
das Atividades
Administrativas
e de
Planejamento

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento de
Administração e
Controle

Previstos

7.849.800,00

Utilizado

OBJETIVO
METAS
Elaborar e
monitorar os
instrumentos de
Acompanhar 100%
planejamento do
das metas de saúde
SUS: Plano
propostas no plano
Municipal de Saúde
para o quadriênio

INDICADOR
Metas de saúde
monitoradas e
avaliadas/ metas de
saúde propostas x
100.

ESTRATÉGIAS
Criar agenda periódica para
discussão e monitoramento
dos instrumentos de gestão
com a participação do Grupo
Técnico da Secretaria de
Saúde.

RAG2014
Realizado e
aprovado no
COMUS: PMS
2014-2017
Resolução N° 1
/2014 e PAS 2014
Resolução N°
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2014/17, as
Programações
Anuais (PS),
Relatórios Anuais
de Gestão (RAG),
COAP e MAPA
Adequar o
Organograma
funcional da
Secretaria de
Saúde de acordo
com a realidade de
trabalho

2/2014

Implantar novo
organograma

Procedimento criado

Criar procedimento
sistemático de avaliação dos
referidos instrumentos para
seu monitoramento.

Realizado
Parcialmente são
utilizados os
instrumentos de
gestão

Organograma
funcional
implementado por
força de alteração
legal

Realizar discussões com a
equipe técnica, fazer cálculo
de impacto financeiro ,
elaborar projeto de lei e
encaminhar ao COMUS e
Câmara Municipal

Organograma da
Secretária Municipal
da Saúde em fase
final de elaboração

Pesquisa Realizada

Avaliação Realizada
Fortalecer os
processos de
trabalho

Criar 100% de
procedimentos
Operacionais Padrões
para os todos setores
de gestão

Pesquisar Protocolos
existentes em outros
municípios, hospitais e
universidades, dentre outros,
em conformidade com a
necessidade;
Avaliar documentos
pesquisados segundo as
necessidades locais nos
termos das normativas
técnicas, legislação do SUS
e princípios;

Em andamento

Em andamento

Discussão Realizada

Discutir com as equipes;

Em andamento

Protocolo Escrito

Escrever os Protocolos;

Em andamento

Protocolos validados
pela Equipe Técnica

Validar junto a equipe
Técnica,

COMUS cientificado

Dar ciência ao COMUS,

Decreto publicado

Publicá-los por meio de
decreto municipal;

Prejudicado devido
as etapas anteriores
está em andamento
Prejudicado devido
às etapas anteriores
está em andamento
Prejudicado devido
às etapas anteriores
está em andamento
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Servidores Cientes
N° de servidores
capacitados/ N° Total
de servidores a
serem capacitados

POP´S pesquisados

Validar 100% de
protocolos clínicos e
Fortalecer os fluxos
fluxos de trabalhos
de trabalhos e as
para normatização
políticas públicas
procedimental da
assistenciais, bem
assistência a saúde
como a
da população em
sistematização
conformidade as
3.891.658,89 técnica das
diretrizes técnicas do
condutas
Ministério da Saúde,
profissionais
adequando-o a
realidade do município

Documentos
avaliados

POP´S escritos

Ciência dada

Dar ciência a todos os
servidores envolvidos,
Capacitar servidores para o
cumprimento das diretrizes
dos POPS para a efetiva
implementação.
Pesquisar POP'S procedimentos operacionais
padrões, manuais de boas
praticas e protocolos
técnicos de gestão;
Avaliar documentos
segundo as necessidades
locais nos termos da
legislação do SUS e
princípios
Discutir com as equipes;
escrever os POPS, Validar
junto ao COMUS, publicá-los
por meio de decreto
municipal
Dar ciência a todos os
servidores,

Capacitar servidores para o
cumprimento das diretrizes
dos POPS para a efetiva
implementação.
Monitorar e avaliar os POPs
POP´S monitorados e
e realizar adequações
avaliados
quando necessário
Pesquisa realizada
Pesquisar a Legislação;
Servidores
capacitados

Fortalecer as
condutas éticas no
exercício das
atividades
profissionais

Manter Comissão de
Ética Médica e Ética
de Enfermagem.

CRM e Coren
envolvidos

Envolver o CRM e COREM

Equipes
sensibilizadas

Fazer sensibilização das
equipes a respeito do tema

Prejudicado devido
às etapas anteriores
está em andamento
Servidores
participam das
discussões
Parcialmente
realizada e alguns
protocolos já
implantados
Prejudicado devido
as etapas anteriores
está em andamento

Prejudicado devido
as etapas anteriores
está em andamento
Prejudicado devido
as etapas anteriores
está em andamento
Prejudicado devido
as etapas anteriores
está em andamento
Prejudicado devido
as etapas anteriores
está em andamento
Realizado
Realizado
Parcialmente Coren envolvido
Realizado
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Processo eleitoral
realizado
Decreto Publicado

Espaço
disponibilizado

Implantar novo
modelo de gestão

Fundação constituída
Fortalecer a gestão da
atenção básica
Novo modelo
implantado

Padronizar Fluxos
para solicitações de Fortalecer e otimizar
compras e eventos fluxo de trabalho

2.039- Elaborar
análise situacional
de Saúde do
Município por área
de Saúde

Implantar a estrutura
operacional da
Regulação do Acesso
em 100% das
unidades de saúde

POP criado
(Nº de unidades de
saúde com estrutura
operacional / nº de
unidades de saúde
com estrutura
operacional
implantadas) X 100.
Demanda avaliada e
incluída

Fazer processo eleitoral dos
membros
Publicar oficialmente por
Decreto as referidas
comissões
Disponibilizar espaço
adequado para o
desenvolvimento das ações
das Comissões.
Constituir a Fundação
Pública de Saúde
Instituir novo modelo de
gestão da atenção básica

Realizado
Não Realizado

Não Realizado

Realizado
Realizado - em
implementação

Criar POP de fluxo adm para Não Realizado
solicitação/ compras/ eventos

Elaborar relatório

Realizado

Avaliar e implementar as
ações necessárias inserindo
na Programação Anual de
Saúde.

Realizado

Programas
implantados

Utilização das ferramentas
disponíveis (Sistemas e
programasEstadual/Federal)

Pessoal capacitado

Capacitação de Pessoal

Realizado na
Central de
Regulação, UAC,
projeto Piloto na
ESF Morro do
Abrigo e será
implantado no
restante do
município
Realizado para os
funcionários da
Regulação - em
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andamento para a
rede

Construir análise
situacional de saúde
para 100% das áreas
de saúde da família

(Nº de área de saúde
da família com
análise elaborada /nº
de área de saúde da
família implantadas)
X 100.

Realizar anaíse situacional

Em andamento
(junto com ao
informatização)

EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
Diretriz 3.2 - APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SUS NO MUNICÍPIO
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO
2.039Manutenção
das Atividades
Administrativas
e de
Planejamento

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento de
Administração e
Controle

Previstos

Utilizado

OBJETIVO
Elaborar e
acompanhar o rol
de indicadores de
saúde e de gestão
do SUS

METAS
Publicar anualmente o
rol de indicadores
pactuados

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

Apresentar o
acompanhamento
SISPACTO e PAVISA
quadrimestral nas prestações
de conta

REALIZADO
Realizado
parcialmente com
a apresentação
dos indicadores
passíveis de
apuração
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Implantar o setor
de Auditoria e
Avaliação do SUS

Aperfeiçoar de
Auditoria do
Sistema de Saúde
no município, para
auditar e monitorar
Serviços de Saúde
que se encontram
sob gestão
municipal

Estruturar
operacionalmente o
serviço para: 01)
Acompanhamento do
Plano Municipal de
Saúde; 02)
Acompanhamento de
Auditorias de outras
esferas de governo
(MS/SES.SP) e
externas; 03) Auditar os
prestadores de serviços
de saúde do município
que complementam o
SUS local (anual, exceto
com ocorrência na
Ouvidoria ou por
determinação do
Secretário).

Auditar 100% das
demandas de rotina de
acordo com a
programação anual
elaborada pela equipe
de auditores 5 das
demandas espontânea
referenciadas pela
gestão

Plano Municipal de
Saúde, diminuição de
reclamações na
Ouvidoria.

Adequar RH - Realizar
concurso interno/externo,
com as devidas
especificações técnicas de
experiência/conhecimento da
função, à saber: 01 Médico
Auditor (Profissional da
medicina + especialização em
Auditoria), 01 Enfermeiro
Auditor (Profissional de
enfermagem + especialização
em Auditoria), 01 Dentista
Auditor (Profissional de
odontologia + especialização
em Auditoria) 01 Gestor
Auditor (Administrador/Gestor
+ especialização em
Auditoria), 02 Assistentes
Administrativos (Formação
mínima de técnico
administrativo + domínio de
informática + experiência
anterior).

Organograma da
Secretária
Municipal da
Saúde em fase
final de
elaboração

Serviço informatizado Informatizar o serviço

Alcançado
parcialmente,
serviço em fase
de informatização

Sistema implantado

Implantar Sistema

Sistema em fase
de implantação

Inserir o componente
municipal de auditoria no
organograma funcional da
SESAU,

AUDISUS
inserido,
Organograma da
Secretária
Municipal da
Saúde em fase
final de
elaboração

Nº de Serviços de
Saúde auditados ou
monitorados no
semestre/ nº de
serviços no
município X 100
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Servidores
Auditar, monitorar 100% capacitados
s Serviços de Saúde
próprios,
contratados/conveniados
e privados.
Processo de
avaliação
desenvolvido

Capacitar servidores para o
correto desenvolvimento das
auditorias,
Desenvolver processo de
avaliação dos trabalhos
executados

Servidores que já
compunham a
equipe estão
capacitados,
novos membros
em fase de
capacitação
Processo de
avaliação em fase
de elaboração.

EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
DIRETRIZ 3.3 - APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE EDUCAÇÃO PARA QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SUS
Gestão da Educação e do Trabalho no SUS
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.039Manutenção
das Atividades
Administrativas
e de
Planejamento

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento de
Administração e
Controle

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

INDICADOR
N° de ações
Elaborar Plano
realizadas e/ou
Municipal de
implementadas/N° de
Educação Permanente ações propostas no
em Saúde
PAREPS Municipal X
100

Executar a Política
de Educação
Permanente em
Saúde no município
considerando as
Aumentar a eficiência
demandas locais
do Processo de
Trabalho

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Realizar levantamento da
necessidade de treinamento/
supervisão/aperfeiçoamento/
formação junto ás equipes de
saúde

Realizado 100%

Análise realizada

Realizar Análise do Processo
de Trabalho com as Equipes
de Saúde

Realizado

Protocolo elaborado

Elaborar protocolo
operacional padrão - POP

Em andamento
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Atualizar a portaria
de criação do
Núcleo de
Educação
Permanente em
Saúde e
Humanização
NEPS-H
Fortalecer a
abordagem
multiprofissional
para o cuidado
humanizado e de
qualidade

Nomear equipe para o
NEPS-H

Portaria Atualizada

100 % de Unidades
com Planilha
Implantada
N° de Unidades com
Reduzir a quantidade
Planilha implantada/
de eventos adversos
na assistência á saúde N° total de Unidades
de Saúde X 100

Atualizar a Portaria de criação
Em andamento
do NEPS-H

Implantação de Planilhas de
Não conformidade na
assistência

Em processo de
discussão

Pesquisa realizada

Realizar pesquisa de
satisfação

Em processo de
discussão

N° de treinamentos e
ou capacitações
realizados/ N° de
treinamentos e ou
capacitações
propostos X 100

Realizar treinamentos e
capacitações de acordo com
a demanda

Realizado 100%
das solicitações

Apoiar as propostas
de treinamento
existentes para o
próximo ano

Realizar 100% dos
treinamentos e/ou
capacitações
propostos

Implantar um
laboratório de
Prática de
Enfermagem

01 Laboratório de
Pratica de
Enfermagem com
Laboratório
recursos para
Implantado
capacitação da Equipe
de enfermagem
N° de Pessoas
Capacitar 100% da
capacitadas/ N° total
Equipe de
de Pessoal da
Enfermagem
Enfermagem X 100

Captar recurso para
implantação - Local
apropriado - Recursos
Materiais (permanentes e
insumos)

Não Realizado

Realizar cursos,
capacitações e treinamentos
Realizado
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EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
Diretriz 3.4 - FORTALECER O CANAL DE COMUNICAÇÃO DA SESAU COM A POPULAÇÃO
OUVIDORIA
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Ampliação de
Recursos Humanos
da Ouvidoria

2.039
Manutenção das
Atividades
Administrativas
e de
Planejamento

Departamento de
Administração e
Controle

METAS
Otimizar o
atendimento,
acompanhamento do
trâmite e devolutiva de
100% das demandas,
agilizando as
respostas aos
solicitantes.

INDICADOR

Assistente
administrativo
disponibilizado

Ampliação e
Adequação do
espaço físico da
Ouvidoria

Dar privacidade a
100% dos
atendimentos
melhorando o
acolhimento

Sala disponibilizada e
equipamentos
adquiridos

Criação de Lei que
oficializa e
regulamenta a
Ouvidoria da Saúde
da PMSS

Institucionalizar a
Ouvidoria da Saúde

Aprovação da Lei

Readequar a
Ouvidoria no
Organograma da
Secretaria da Saúde

Inserir a Ouvidoria no
nível Central de
Gestão da Secretaria
da Saúde

Proposta
encaminhada e
aprovada

ESTRATÉGIAS

Disponibilização de um
assistente administrativo para
atendimento

Viabilizar duas salas
exclusivas para a Ouvidoria
sendo:
Uma sala de espera - com
ar condicionado, 4 cadeiras,
1 mesa de recepção;
Uma sala para atendimento com ar condicionado, mais 2
mesas, 4 cadeiras, 1
telefone fixo(ou 1 Ramal) e 1
impressora.
Enviar Projeto de Lei para
apreciação do COMUS e
posteriormente para
aprovação na Câmara de
Vereadores
Encaminhar proposta de
mudança do Organograma
da SESAU ao COMUS e à
Câmara de Vereadores para
aprovação.

REALIZADO

Aguardando
disponibilização
de RH para a
função

Foi feita
aquisição de
uma impressora
e aguardando a
disponibilização
de espaço físico
e demais
equipamentos

Projeto de Lei
está em fase de
elaboração
O projeto está
em fase final de
elaboração pela
SESAU

100

Instalar sistema de
gravação na linha
do 0800 da
Ouvidoria

Divulgação do
Serviço de
Ouvidoria da Saúde

Preservar a
integridade das
solicitações/demandas
recebidas pelo 0800
protegendo tanto o
usuário como o
atendente/ouvinte da
Ouvidoria

Informar a existência e
funções da Ouvidoria
da Saúde

Serviço instalado

Solicitar a compra e a
instalação do sistema de
gravação de chamadas
telefônicas na linha 0800 da
Ouvidoria.

Material
confeccionado

Confecção de material de
divulgação para distribuir nas
Unidades de Saúde e
divulgar o 0800 da Ouvidoria
nos impressos oficiais da
SESAU

Folders / panfletos
confeccionados e
distribuídos
Banners
confeccionados

0800 divulgado

Praticar Ouvidoria
Ativa na Secretaria
de Saúde

Visitar 100% das
Unidades de Saúde,
Unidades visitadas
realizar pesquisas de
satisfação/qualidade
dos serviços junto aos
usuários, participar das
reuniões das ESF.
Transporte
disponibilizado

O serviço foi
solicitado

Colocado banner
de acrílico nas
recepções de
todas unidades
de saúde e
divulgação no
site da prefeitura
Solicitada arte
Confecção de folders
gráfica em fase
panfletos
de elaboração
Colocado banner
Fazer Banners para afixar nas de acrílico nas
Unidades de Saúde que ainda recepções de
não possuem
todas unidades
de saúde
Divulgar o 0800 da Ouvidoria
Não realizado
nos impressos da SESAU
Ouvidoria visitou
as unidades de
Saúde do Canto
do Mar, Jaraguá
Inserir na agenda dos "carros"
e Enseada
visitas da Ouvidoria.
relatando as
necessidades
estruturais e de
RH observadas
Disponibilizar transporte
exclusivo para a equipe da
Ouvidoria.

Ação Proposta
para 2015
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Pesquisa realizada

Realizar pesquisa de
satisfação

Ação Proposta
para 2015

EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
DIRETRIZ 3.5- IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO CONTEXTO QUE ABRANGE A REGULAÇÃO DO ACESSO,
CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA MUNICIPAL
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.039
Manutenção das
Atividades
Administrativas
e de
Planejamento

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

METAS

Implantar a estrutura
operacional da
Regulação do Acesso
em 100% das
unidades de saúde
Departamento de
Administração e
Controle

Implantar e
aperfeiçoar a
estrutura
operacional da
Regulação
Regular 100% da
assistência com
qualidade, sob
avaliação de médico
regulador e assistente
social

INDICADOR
(Nº de unidades de
saúde com estrutura
operacional / nº de
unidades de saúde
com estrutura
operacional
implantadas) X 100.

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Informatização da Rede

Em andamento

Utilização das ferramentas
Ferramentas utilizadas disponíveis (Sistemas e
programas- Estadual/Federal)

Em andamento

Pessoal capacitado

Em andamento

Visitas realizadas

Serviço reavaliado

Capacitação de Pessoal

Visitar Sistema Regulatório de
municípios estruturados e de
Realizado
maior porte no estado de São
Paulo
Reavaliar a Central de
Regulação existente, os
fluxos, protocolos existentes,
Em andamento
pactuações intergestoras,
estrutura física, recursos
humanos;
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Procedimentos
implantados

Reuniões instituídas

Implantar procedimento
operacional padrão e
protocolos de regulação,
treinar servidores e equipar o
setor com equipamentos de
informática e programas.
Instituir reunião periódica de
avaliação e controle do
trabalho e revisão dos
resultados com a participação
da equipe técnica

Realizado
Parcialmente,
implantado
protocolos e
implantando a
informatização
Realizado
parcialmente

EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
DIRETRIZ 3.6- FORTALECER A GESTÃO DEMOCRATIZADA DO SUS NO MUNICÍPIO
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO
0005- PASEP

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL
Departamento de
Administração e
Controle

Previstos
1.080.000,00

Utilizado
1.247.470,02

OBJETIVO
Depositar PASEP Saúde

2.500,00

Construir unidades
de Saúde

1.100Construção de
Unidade
Administrativa
1.106-Aquisição
de Imóveis

Departamento de
Administração e
Controle

1.000,00

Depositar 100%
Captar recursos para
construção de um
novo almoxarifado
para Saúde

0,00
Departamento de
Administração e
Controle

METAS

Aquisição de
Imóveis /
Desapropriação de
terreno/ imóvel

Captar recursos para
construção de um
Centro de Formação
em Educação
Permanente e
Humanização do SUS
Para
construir/Reformar
unidades de saúde:
1- Camburi

INDICADOR
100% do recurso
depositado

ESTRATÉGIAS
Realizar depósito

Unidade Construída

Enviado projeto para captar
recursos junto ao Gov. do
Estado

Unidade Construída

Enviado projeto para captar
recursos junto ao Gov. do
Estado

Territórios definidos
localização
identificada

Definir territórios das
unidades,
Identificar localização
adequada,

REALIZADO
Realizado
Solicitação
realizada ao
Projeto BID
prevista para
realização na 2°
fase

Realizado

Em andamento
Em andamento
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2- Barra do Sahy
3- Centro e
4- Juquehy
5- Itatinga (Unidade
Porte II)

0,00
Estabelecer e
implementar as
responsabilidades
na gestão
compartilhada entre
as unidades de
saúde

2323Subvenção a
entidades sem
fins lucrativos,
com atividades
afins na Saúde
Pública

Departamento de
Administração e
Controle

2.040Aquisição de
Mobília e
Equipamentos

Departamento de
Administração e
Controle

20.000,00

18.000,00

33.817.959,77

15.717,00

Pactuar com gerentes
de unidade a gestão
compartilhada,
objetivos e metas

Áreas mapeadas

Mapear áreas públicas e/ou
terrenos e imóveis passíveis
de desapropriação,

Recurso provisionado

Prever recurso no orçamento

Projetos
encaminhados

Captar recursos
federais/estaduais encaminhar projetos aos
governos federal e municipal

Unidades construídas

Construir unidades

N° de unidades com
pactuação/ N° total
de unidades X 100

Pactuar com gerentes de
unidade a gestão
compartilhada, objetivos e
metas

Móveis e
equipamentos
padronizados

Padronização de Móveis e
equipamentos para Rede

Em andamento
Em andamento

Em andamento
Em andamento
76% das
unidades com
pactuação (USF
com pactuação
em todas as
equipes)
Em andamento

Criar cargos nas unidades
conforme especificidade

Não Realizado

Estabelecer dotação
orçamentária da unidade

Não Realizado

Designar responsáveis

Realizado

Conveniar entidades

Realizado

Manter convênios existentes

Realizado

Comissões criadas

Criar comissões de
acompanhamento para
emissão de relatórios

Realizado

Necessidades
supridas

Levantar necessidades do
serviço

Em andamento

Implantar
progressivamente
Centro de Custo e
autonomia de
gerenciamento das
unidades de saúde

100% das unidades
com centro de custo
implantado

Conveniar
entidades

Otimizar recursos para
ampliar e agilizar
Entidade conveniada
serviços

Monitorar contratos
convênios e demais
parcerias

Monitorar 100% dos
convênios e contratos

Adquirir mobília e
equipamentos para
execução do
serviço

Adequar área de
trabalho

N° de unidades com
centro de custo
implantado/N° total de
unidades X 100
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2.359Adiantamento

Departamento de
Administração e
Controle

2.360 Publicidade
Legal e
Propaganda

Departamento de
Administração e
Controle

50.000,00

20.000,00

85.030,05

0,00

Realizar
adiantamento

Realização de
despesas em regime
de adiantamento

Cumprimento do
Decreto nº 3083/2006

Cobertura de despesas
miúdas e de pequena monta - Realizado
Depto. Adm. e Controle

Dar publicidade as
ações do serviço

Realização de
despesas com
publicidade e
propaganda

Divulgação de
eventos e ações de
saúde

Realizar divulgação de ações
e eventos de saúde

Realizado

EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
DIRETRIZ 3.7- APRIMORAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
AÇÃO

2.377Implementar a
infraestrutura de
tecnologia da
informação e
comunicação

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento de
Administração e
Controle

Previstos

169.400,00

Utilizado

OBJETIVO

METAS
Atualizar 100% da
infraestrutura de
Tecnologia da
Informatizar a Rede
Informação e
de serviços de
Comunicação na
saúde
SESAU, de acordo
com o levantamento
de necessidades

INDICADOR
Parque de
equipamentos de TI
atualizado ou
instalado/ Total de
equipamentos com
necessidade de
atualização ou
instalação X 100

Implementar a
informatização de
todas as unidades
de saúde, com
programas
adequados a
gestão do SUS

Adquirir computadores,
impressoras e programas,
internet e outros
Nº de unidades
equipamentos necessários. .
informatizadas/ N total Capacitar equipes para
Em implantação
de unidades de saúde utilização dos recursos,
X 100
desenvolver rotinas e
procedimentos de
alimentação do banco de
dados.

0,00

100% das unidades
informatizadas

ESTRATÉGIAS

REALIZADO

Aquisição de computadores
para as unidades de saúde

Em implantação

Definir software a ser
utilizado

Em implantação
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EIXO III APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS
Diretriz 3.8- FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS NO
MUNICÍPIO
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS

AÇÃO

2.378
Fortalecimento da
Participação da
Comunidade e do
Controle Social na
Gestão do SUS

DEPARTAMENTO
RESPONSÁVEL

Departamento de
Administração e
Controle

Previstos

Utilizado

OBJETIVO

Manter e aprimorar
a estrutura do
Conselho de Saúde

25.000,00

METAS

INDICADOR

ESTRATÉGIAS

Adequar espaço
físico

Espaço físico
adequado

Adequar ambiência

Ambiência adequada Solicitar equipamentos

Adequar Recursos
Humanos
Adequar recurso
financeiro às
necessidades do
Conselho

Recursos Humanos
adequado
Recurso Financeiro
0,00
adequado às
necessidades do
Conselho
Apoiar e fortalecer a
N° de CGU's
implantação dos
X unidades de Saúde implantados/ N° total
Conselhos Gestores com CGU implantado de unidades de
de Unidade
saúde

Provisionar Recursos no PPA,
PMS e PAS

REALIZADO
Realizado
Realizado

Manter funcionários

Realizado
parcialmente

Destinar recursos financeiros
para o COMUS

Realizado

Implantar CGU´s

Não Realizado
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VII- ANÁLISE DOS INDICADORES PACTUADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO NO SISPACTO - PACTO PELA SAÚDE – 2014

7.1- Indicadores de Transição SISPACTO - COAP 2014

O percentual da população cadastrada pela estratégia de saúde da família
superou a meta pactuada e vem se mantendo constante desde 2008 na série
histórica analisada.
Quanto ao indicador 2 o município conseguiu reduzir o número de internações
sensíveis à Atenção Básica o que aponta para uma melhora na resolução do
serviço.
O acompanhamento do Programa Bolsa Família sofreu uma queda devido ao
período de transição das Equipes de Saúde da Família, com a saída dos
contratados e ingresso dos concursados.
A base de dados municipal aponta uma cobertura de 97,28% pelas Equipes de
Saúde Bucal (ESB) demonstrando a ampliação do acesso à saúde bucal da
população.
A média da ação coletiva de escovação dental supervisionada também apresenta
um aumento no ano de 2014.
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Quanto à proporção de exodontia observamos uma elevação no indicador que
num primeiro momento avaliamos como decorrente da ampliação do acesso que
demandou inicialmente um trabalho curativo, mas que nos alerta para associá-lo a
ações e procedimentos preventivos. O município pretende no próximo ano
implantar nova equipe de ESB na Unidade de Saúde da Família do Pontal.

A análise do indicador 7 também demonstra ampliação de acesso, aqui para os
serviços de média complexidade já o indicador 8 nos orienta um olhar para
adequação do acesso à atenção hospitalar clinico cirúrgica de média
complexidade, de acordo com as necessidades da população atendida.
Os procedimentos de alta complexidade também apontam um crescimento e a
garantia do acesso e atendimento as necessidades de saúde da população. Em
contrapartida aqui também vemos no indicador 10 uma necessidade de
adequação as demandas cirúrgicas.
O acompanhamento do Programa Bolsa Família sofreu uma queda devido ao
período de transição das Equipes de Saúde da Família, com a saída dos
contratados e ingresso dos concursados.

108

São Sebastião instituiu por Decreto Municipal o Comitê Municipal de Vigilância as
Violências em 2009 tendo realizado desde 2011 capacitações abrangendo as 24
unidades de saúde para a implantação da ficha de notificação de violência
doméstica.
Em 2014 foram realizados treinamentos específico para os agentes comunitários
de saúde e auxiliares de enfermagem com previsão para 2015 de novos
treinamentos em virtude da rotatividade de profissionais, em especial médicos e
enfermeiros, com a meta de atingir 100% da rede. No indicador 13 o município
atingiu a meta pactuada e vem empenhando ações para ampliá-la.
O indicador 14 nos aponta que apesar do município ter melhorado o acesso
precisamos intensificar ações preventivas na atenção básica no controle da
hipertensão arterial.
O indicador 15 também avalia o aprimoramento da Rede de Atenção ás Urgências
e a adequação dos serviços. Em 2014 houve a redução da proporção de óbitos,
em menores de 15 anos, nas unidades de Terapia Intensiva de residentes no
município.
O Serviço Móvel de Urgência – SAMU realiza 100% de cobertura da população do
município e a Central de Regulação fica em São Sebastião e regula o serviço para
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os municípios do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba).

A diretriz 3 orienta as ações de Promoção da atenção integral à saúde da mulher
e da criança e a implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e
populações de maior vulnerabilidade.
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Os indicadores 18 e 19 que dizem respeito a ações de promoção à saúde da
mulher apresentaram queda com relação ao pactuado para o período, porém ficou
acima do pactuado para a região de saúde. A avaliação da queda também recai no
período de transição já citada na atenção básica que prejudicou o alcance das
equipes a esta população. A oferta de exames de papanicolaou de livre demanda
no município e para mamografia o exame é realizado em consonância com as
normas técnicas.
O indicador 20 mostra um aumento no número de parto normal, o 21 nos mostra
que o número de crianças nascidas vivas cujas mães passaram por 7 ou mais
consultas durante o pré-natal também aumentou. Associados eles orientam a
promoção da atenção integral e a organização das ações da Rede Cegonha.
Quanto ao indicador 22 ficou muito abaixo do pactuado acarretou em 03 casos de
sífilis congênita (indicador 28). O município tomou providências realizando novas
capacitações para os profissionais das áreas médicas e de enfermagem para a
atenção básica, especialidade e hospital além de inserir a orientação para que se
realize 03 coletas de VDRL no protocolo do pré-natal.
O município não apresenta óbito materno em 2014 (indicador 23), o Comitê de
Mortalidade Materno Infantil investigou 100% dos óbitos de mulheres em idade
fértil (indicadores 26 e 27).
O Comitê de Mortalidade Materna e Infantil avalia os óbitos fetais, de crianças
menores de 1 ano e de mulheres em idade fértil 10 a 49 anos de residentes em
São Sebastião realiza análise dos casos e emite parecer de evitabilidade,
enviando propostas aos gestores para intervenção imediata, visando à melhoria da
qualidade do atendimento e redução dos óbitos por causas evitáveis.
O objetivo da ação é reduzir a mortalidade infantil, fetal e materna. No ano de 2014
o indicador aponta a redução da Taxa de Mortalidade Infantil com relação a 2013
ficando em 9,79‰ nascidos vivos.
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Este indicador apresentou redução sendo um potente referencial para avaliação da
melhoria das condições de saúde do idoso e de portadores de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) na população de 30 a 69 anos. A análise demográfica
nos mostrou que esta faixa etária concentra grande parte da população do
município e nos mostra a importância de reforçar as ações de monitoramento,
prevenção e promoção de saúde por parte dos serviços de saúde conforme
planejado.
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No indicador 35 as mudanças administrativas da atenção básica interferiram
diretamente na cobertura vacinal, considerando-se que os profissionais admitidos
não possuíam conhecimento em imunização.
No indicador 36 observamos que houve muito abandono de tratamento pelos
pacientes e por conta das mudanças administrativas os tratamentos
supervisionados e a busca de faltosos ficou prejudicada.
No indicador 38 o alcance desta meta depende prioritariamente do profissional
médico que emite a declaração de óbito. O município não possui Serviço de
Verificação de Óbitos (SVO)
No indicador 39 avaliamos que novamente as mudanças administrativas da
atenção básica interferiram no cumprimento dos prazos para encerramento das
notificações.
No indicador 45 vimos que muitos pacientes ainda se encontram em tratamento
por conduta médica de estender o tratamento por mais tempo.
No indicador 48 vimos que foi realizado porém a Meta não foi atingida. Cobertura
canina = 62,84%. Gatos vacinados = 1.559.
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Indicador 49 o indicador foi alcançado 6,29% mas, para 2015 será necessário
capacitar novos funcionários para aferir os casos de tracoma.
Indicador 50 Município realizou 6 ciclos fez nebulização, atividades casa a casa,
bloqueio, arrastão,pontos estratégicos além de outras atividades como telagem e
delimitação de áreas.
Quanto ao indicador 53 o município realiza 35% das ações em conformidade ao
Ofício nº 307/2013, de 27/12/2013, do Instituto Adolfo Lutz de Taubaté, que
estabelece o cronograma das coletas de amostras com as respectivas
quantidades que foram calculadas conforme documentos: “Orientações Acerca
dos Indicadores da Pactuação de Diretrizes, Objetivos e Metas 2013” de
26/04/2012 – versão atualizada em 03/08/2012, do Ministério da Saúde, pág.
67/68 e “Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013 - 2015
“Vigilância em Saúde”, Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo,
CCD, pág. 113.
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Os indicadores acima são de pactuação estadual.

O Indicador 57 tem o objetivo de incentivar ações de investimento em
qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
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A proposta do SUS desde sua criação vem provocando muitas mudanças nos
serviços e ações de saúde. Alinhado as propostas da Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde o município vem investindo e apoiando a
formação e a qualificação dos servidores com vistas a uma mudança de prática
no que diz respeito à forma de cuidar, de tratar e de acompanhar os usuários.
O município possui 01 ponto de Telessaúde implantado com vistas a contribuir
com a qualificação dos profissionais.

Quanto ao indicador 61 o município realizou concurso público em 2012,
realizou investidura de profissionais para o quadro. Criou a Fundação de Saúde
Pública de São Sebastião e realizou concurso para provimento dos cargos
CLT.

Instituído pela Lei Municipal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho
Municipal de Saúde – COMUS com sua criação cumpriu o preconizado pela
legislação federal e representou um avanço no tocante à participação social no
âmbito da elaboração das políticas públicas de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde de São Sebastião manteve-se em pleno
funcionamento, é composto pelos segmentos: governo/prestadores de serviços
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de Saúde, trabalhadores de Saúde e usuários do SUS num total de 24
membros respeitando a paridade prevista na Resolução Federal 453/12, sendo
10 membros do seguimento gestor, 02 trabalhadores e 12 usuários.
Quanto a Auditoria é um Serviço componente do Complexo Regulador,
instituído pelo art. 6º da Lei 8.689, de 27 de julho de 1993, e regulamentado
pelo Decreto nº. 1.651, de 28 de setembro de 1995 e Decreto Municipal
2.134/98.
O Sistema Municipal de Auditoria foi implantado no Município pelo Decreto
Municipal nº. 2.134, de 27/01/98 e a atual composição foi definida por meio das
Portarias Municipais 463, de 29/06/10; 26, de 13/01/11, 176, de 28/02/11, 468,
de 10/06/11 e 721, de 31/08/11.
Está regulamentado pela Lei Federal 8.689, de 27/07/93 em seu artigo 6º; Lei
Federal 8.080, de 19/09/90 em seu artigo 15º, 16º e 33º - parágrafo 4º e
Decreto Federal 1.651, de 28/08/95.
Tem seu regimento próprio devidamente aprovado e publicado em imprensa
local.

A Ouvidoria da Saúde é um canal de comunicação entre a população e a
Secretaria da Saúde que segue um fluxo de serviço que compreende o
atendimento das demandas dos usuários encaminhando-as aos setores
competentes para averiguação e resposta.
São realizados relatórios mensais computando o número de atendimentos que
são apresentados quadrimestralmente aos gestores, Comus e Câmara de
Vereadores apontando as necessidades para melhoria da qualidade dos
serviços prestados.
Síntese das Solicitações Realizadas na Ouvidoria da Saúde em 2014:
Atendimento: 1618
Reclamações: 979
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Denúncias: 04
Elogios: 44
Sugestões/Pedidos: 61
Informações: 530
A Ouvidoria da Saúde deu continuidade ao trabalho de forma integrada com o
Serviço de Atendimento ao Cliente Hospitalar - SACH do Hospital de Clínicas,
sob intervenção municipal, com vistas a melhoria e maior resolutividade dos
casos.
A Auditoria é um Serviço componente do Complexo Regulador, instituído pelo
art. 6º da Lei 8.689, de 27 de julho de 1993, e regulamentado pelo Decreto nº.
1.651, de 28 de setembro de 1995 e Decreto Municipal 2.134/98.
O Sistema Municipal de Auditoria foi implantado no Município pelo Decreto
Municipal nº. 2.134, de 27/01/98 e a atual composição foi definida por meio das
Portarias Municipais 463, de 29/06/10; 26, de 13/01/11, 176, de 28/02/11, 468,
de 10/06/11 e 721, de 31/08/11. A atual composição foi definida pelas portarias
490/2014 e 717/2014 e possuí regimento próprio.
Está regulamentado pela Lei Federal 8.689, de 27/07/93 em seu artigo 6º; Lei
Federal 8.080, de 19/09/90 em seu artigo 15º, 16º e 33º - parágrafo 4º e
Decreto Federal 1.651, de 28/08/95.

7.2- Avaliação Geral das Diretrizes

O município pactua e acompanha anualmente os Indicadores de Saúde que
representam um compromisso dos gestores do SUS com relação às
prioridades, objetivos e metas de monitoramento das ações de saúde.
Seu acompanhamento aponta ao gestor o andamento das condições de saúde
e auxiliam nas tomadas de decisão e priorização das ações de saúde.
O Relatório dos indicadores de saúde de 2014 nos mostra que, de maneira
geral, as metas pactuadas foram alcançadas e algumas superadas, bem como
aponta alguns indicadores que ficaram abaixo da meta pactuada.
No que se refere aos indicadores relacionados à atenção básica passado o
processo de mudança ocorrido em 204 impactou visivelmente sendo
necessário que no ano de 2015 haja um acompanhamento/ monitoramento dos
mesmos a fim de identificar um processo de evolução advindo deste novo
modelo proposto.
Quanto aos restantes demandam um olhar mais apurado no planejamento de
suas ações, uma avaliação no processo de trabalho além de realizar um
levantamento de necessidades de capacitações e sensibilização.
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Observa-se a melhoria do acesso aos serviços da atenção básica, e uma
pequena melhoria nos de média, sendo a alta complexidade um nó crítico não
só para o município como para a região de saúde uma vez que os serviços que
ofertam procedimentos de internação e cirurgia encontram-se em outros
municípios em alguns casos distantes gerando mais gastos com o transporte
sanitário e por vezes insuficientes para a demanda.
A necessidade de reorganização da atenção básica apontada no relatório de
2013 já encontra-se em curso com a criação da Fundação de Saúde Pública de
São Sebastião no ano de 2014.
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VIII- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

8.1- Demonstrativo da utilização dos recursos
Análise sobre a Utilização dos Recursos
Todos os recursos foram movimentados em contas vinculadas ao Fundo
Municipal de Saúde. A ordenação da despesa foi feita pelo Secretário da
Saúde, em consonância com o Decreto nº. 4729, de 01/03/2010 e Portaria nº.
432, de 14/06/2010.
A execução orçamentária e financeira ocorreu de acordo com a previsão inicial,
além das suplementações e remanejamentos ocorridos ao longo do exercício,
nos termos da legislação vigente.
As ações e programas previstos no Plano Municipal de Saúde e Plano
Plurianual foram consignadas na Lei Orçamentária Anual com as codificações
definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e Sistema AUDESP / Tribunal
de Contas do Estado, destacando-se sua execução também por Blocos de
Financiamento, nos termos da Portaria nº. 204/GM, de 29/01/2007 e suas
alterações.
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8.2- Análise e considerações sobre os Indicadores Financeiros

Os indicadores acima têm como finalidade dar visibilidade às receitas, por meio
da averiguação da capacidade de arrecadação dos entes federados, da
dependência das transferências de impostos de outras esferas de governo, do
percentual de transferências do SUS sobre as transferências da União e às
despesas, pela informação do gasto per capita e da proporção de gastos com
pessoal, medicamentos, investimentos e terceirizações sobre o gasto total.
Os dados apontam o cumprimento da Constituição Federal no tocante ao
mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Foram
aplicados em saúde, 40,87% do total das Receitas de Impostos definida pela
Constituição Federal, ou seja, mais que o dobro do mínimo determinado pela
EC 29/2000, Resolução CNS nº 322, de 08/05/2003 e Lei Complementar nº
141, de 13/01/2012.
Outro dado a ser destacado é o valor da despesa total com saúde por
habitante, de R$ 1.554,72.

8.3- Demonstrativo orçamentário
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8.4- Análise e Considerações
Nos demonstrativos acima é possível avaliar e comparar a evolução da receita
prevista e a arrecadada, com ênfase no grupo de receitas que é utilizado para a
base de cálculo para aplicação mínima em ações de saúde, além dos recursos
recebidos exclusivamente para aplicação nessa área.
Com relação a despesas, pode-se identificar a evolução entre o valor
inicialmente previsto, o valor atualizado após suplementações e
remanejamentos orçamentários, comparando-os com as despesas executadas,
bem como os percentuais para comparação; valores executados com recursos
próprios e percentuais aplicados; e execução da despesa por Blocos de
Financiamento definido pelo Ministério da Saúde.
Para o grupo de receitas de impostos líquidas e transferências constitucionais
legais foi arrecadado 12,62% a menos do que a previsão inicial e com relação à
receita total, a diminuição foi de 10,40%, sendo que a diferença a menor
ocorreu em virtude do não recebimento integral dos valores de impostos
inscritos, principalmente o IPTU, em função de questionamentos judiciais da
base de cálculo por alguns contribuintes que ainda estão pendentes de
resolução no judiciário, sendo recolhidos em juízo por valores inferiores.
A despesa total executada foi 11,43% menor que a dotação inicial fixada, e em
comparação com a dotação atualizada, foi 3,61% menor, em virtude do
contingenciamento da despesa, acarretada pela redução da receita arrecadada.
Do total das despesas com saúde, 88,57% foram custeadas com recursos
próprios do Município.
As tabelas abaixo se referem aos valores que aparecem zerados na Planilha do
SARGSUS.
Tabela 3- Memória de Cálculo1
Memórias de cálculos (não transcritas para o SARGSUS)
Total
Impostos
Transf União
Transf Estado
Previsto
270.960.550,00
168.013.150,00
25.722.900,00
77.224.500,00
Arrecadado 242.801.926,89 -10,39% 146.818.934,57 -12,61% 27.724.340,83 7,78% 68.258.651,49 -11,61%
Fonte: FMS
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Tabela 4- Memória de Cálculo 2
memórias de cálculo da análise (não transcrita para o SARGSUS)
RECEITAS
DESPESA
UNIÃO
17.177.134,38
15,58%
CRED ORÇ
ESTADO
899.664,99
0,82%
EMPENHADA
REND APLIC FIN
388.247,41
0,35%
LIQUIDADA
PRÓPRIOS
100.432.089,22
91,08%
PAGA
118.897.136,00 107,83%
RP
CRED ORÇ 2015

143.438.529,17
127.048.728,61
117.404.141,67
110.262.031,49
7.142.110,18
130.877.944,67

88,57%
92,41%
76,87%
6,08%

Fonte: FMS

Da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas à
Saúde inicialmente estimada, sendo efetivamente arrecadado 10,39% a menos
do que o previsto, representado por variação negativa no grupo de Impostos,
sendo os mais significativos na arrecadação de IPTU e do ISS, em virtude da
correção das tabelas que geraram questionamentos judiciais.
Para o ano de 2014 foi estimada receita no valor de R$ 270.960.550,00, o que
corresponde a 5,07% a mais do que o efetivamente arrecadado em 2013.
Da análise das despesas é possível verificar que a foram processadas R$
117.404.141,67 das despesas orçadas para o exercício, das quais R$
110.262.031,49 foram pagas e R$ 7.142.110,18 passaram para o exercício
seguinte como restos a pagar processados, sendo integralmente cobertos pela
Receita disponibilizada no Exercício para as Ações com Saúde, no montante de
R$ 118.897.136,00.
É possível ainda evidenciar que a despesa empenhada representa 88,57% do
total de créditos orçamentários, sendo que a despesa liquidada representa
92,41% do total empenhado e que as inscrições em restos a pagar,
correspondem a 6,08% da despesa liquidada.
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IX- ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Relatório Anual de Gestão (RAG) 2014 apresenta os avanços da política de
saúde, traduzidos no consolidado de informações resultantes das ações e
atividades desenvolvidas no ano. Está pautado nos compromissos assumidos
no Plano Municipal de Saúde (PMS) 2014 – 2017, bem como na Programação
Anual de Saúde (PAS) de 2014.
O Município instituiu em janeiro de 2014 a pessoa jurídica da Fundação Pública
de Saúde, autorizado pela Lei Complementar n°168/2013 para organizar a
gestão da atenção básica no âmbito da Secretaria de Saúde. No primeiro
momento, assumir a gestão do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) na
cidade.
A Fundação é uma entidade jurídica, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e
de utilidade pública com autonomia institucional, gerencial, patrimonial,
orçamentária e financeira que integra a administração indireta do Município e
passou a exercer suas atividades em 11 de julho de 2014.
Apesar de não ter alcançado a realização de todas as metas propostas na
Programação Anual de Saúde – 2014, o Município obteve grandes avanços
área na saúde, várias ações foram desenvolvidas apresentando resultados
satisfatórios, dentre elas a mudança do modelo de gestão que vem sendo
implantado pela Fundação de Saúde Pública com vistas à reordenação da
atenção básica.
Com a implantação da Fundação de Saúde o Município regularizou os vínculos
empregatícios que até então estavam precarizado, busca estabilizar as equipes
de trabalho, pretende investir em ações de capacitação de profissionais e em
ações de prevenção junto à população alvo para alcançar as metas pactuadas.
Em 2014 a Secretaria de Saúde deu continuidade aos processos de
reestruturação dos espaços físicos das unidades de saúde, realizando
reformas/ampliações bem como iniciou a construção de novas unidades e a
implementação dos processos de trabalho.

9.1- Recomendações para a próxima Programação Anual de Saúde:

Dar prosseguimento as diretrizes e objetivos propostos com a finalidade de
alcançar as metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde (PMS) 2014-2017 e
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nas respectivas Programações Anuais de Saúde (PAS) com vistas à melhoria
da qualidade dos serviços ofertados a população.

X- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
O Relatório Anual de Gestão - RAG 2014 foi enviado em 30/04/2014 para o
Conselho Municipal de Saúde e retransmitido por e-mail a todos os
Conselheiros na mesma data.
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ANEXO I - PROJETOS EM ANDAMENTO

Valor Anual
Processo
Administrativo Entidade

Convênio
Incentivos
à
Vigilância
e
Prevenção
de
Doenças
e
Agravos
não
Transmissíveis.
(Portaria
MS
139/09)
Convênio
71.7385/2009 Estruturação da
Rede
de
Serviços
de
Atenção Básica

Objeto

Aquisição de
Equipamentos e
Material
Permanente
(mobiliário e
equip. médicos)

Convênio
72.7185/2009 Modernização e
Reestruturação
da Lavanderia
do Hospital de
Clínicas

Aquisição de
Equipamentos e
Material
Permanente
(calandra,
secadora,
lavadora, etc.)

Aquisição de
material de
consumo
(impressos),
mobiliário e
equipamentos.

Construção de
Unidade
de
Sala de
Pronto
Estabilização e
Atendimento Aquisição de
UPA I
Equipamentos

Emenda
Parlamentar nº
28210013
Dep. Willian Dib

Estruturação da
Rede
de
Atenção Básica
do SUS

Emenda
Parlamentar nº
28040011 - Junji
Abe

Estruturação da
Rede
de
Atenção Básica
do SUS

Programa
de
Reforma
Requalificação
Ampliação
de UBS

e

Ministério da
Saúde

6800/12

Ministério da
Saúde
(SICONV)

6799/12

Ministério da
Saúde
(SICONV)

-

5783/12

5784/12

Ministério da
Saúde

Início

Término

3/1/2012

31/12/2009

31/12/2009

30/12/2015

30/12/2013

1/8/2009

1176/12

Reforma e
Ampliação
PACS
Boraceia

30.000,00

Falta executar R$
22.365,50.

120.000,00

Plano
de
Trabalho
aprovado.
Aguardando
liberação
de
recursos
para
efetiva execução
do convênio

100.000,00

Convênio
concluído
e
prestação
de
contas aprovada.

1.400.000,00

Aquisição de
Transporte
Sanitário para
ESF (06
veículos de
passeio)
Reforma de
Unidade
Básica
de
Saúde
(Enseada)

R$

183.900,00

24/6/2014

Situação de
Renovações /
Observações
Gerais

149.999,90

Já recebidos R$
140.000,00 em
nov/10.
Aguardando
liberação das
parcelas.

Recurso
já
transferido pelo
Fundo Nacional
de
Saúde.
Veículos
serão
adquiridos
em
2013
Plano
de
Trabalho
em
análise
pelos
técnicos
do
Fundo Nacional
de Saúde.

98.940,00

Convênio
finalizado

Programa
de
Requalificação
de UBS

Construção
UBS

4856/13

Construção
UBS Pontal
da Cruz

22/10/2014

18/6/2015

512.000,00

Construção em
andamento

Programa
de
Requalificação
de UBS

Construção
UBS

4855/13

Construção
UBS
Boiçucanga

10/11/2014

7/7/2015

512.000,00

Construção em
andamento
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Programa
de
Requalificação
de UBS

Programa
de
Requalificação
de UBS
Programa
de
Requalificação
de UBS

Construção
cancelada junto
ao Ministerio da
Saúde, uma vez
que os locais
escolhidos foram
desapropriandos
pelo governo
estadual.

Construção
UBS

4858/13

Construção
UBS Jaraguá

-

-

0,00

Construção
UBS

4859/13

Construção
UBS Enseada

-

-

0,00

Construção
UBS

4854/13

Construção
UBS
Canto
do Mar

11/11/2014

8/7/2015

512.000,00

Construção em
andamento

4853/13

Reforma USF
Maresias

14/3/2014

166.290,00

Reforma
Finalizada.

4852/13

Reforma CS
Topolandia

11/11/2014

4851/13

Reforma USF
Barra do Uma

3/4/2014

96.661,33

4857/13

Reforma CS
Boiçucanga

6/10/2014

97.500,00

Programa
de Reforma
Maresias
Requalificação
de UBS

USF

Programa
de Reforma Centro
Requalificação
de
Saúde
de UBS
Topolândia
Programa
de Reforma USF
Barra do Una
Requalificação
de UBS
Programa
de Reforma Centro
Requalificação
de
Saúde
de UBS
Boiçucanga

7/8/2015

213.304,00

Reforma
andamento.

em

Reforma
Finalizada.

Reforma
andamento.
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