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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Informações Territoriais 

     Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
     Data da consulta:18/05/2019 

 

 

1.2 Secretaria de Saúde 

     Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
     Data da consulta: 18/05/2019 

 

1.3 Informações da Gestão 

      Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
      Data da consulta: 18/05/2019 

 

 

1.4 Fundo de Saúde 

       Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
       Data da consulta: 18/05/2019 

 

 

 

UF Pernambuco 

Município Paulista 

Região de Saúde I Região em Saúde 

Área 93,518 km2 

População 329.117 

Densidade 3.519,29 

Nome de Órgão Secretaria de Saúde da Cidade do Paulista 

Número do CNES 6463541 

CNPJ 09.251.115/0001-23 

Endereço Rua Cleto Campelo, 59 - Centro, Paulista/PE; CEP: 53.443-110 

E-mail fabianabernart@hotmail.com 

Telefone - 

Prefeito Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior 

Secretário (a) de 
Saúde em exercício 

Fabiana Damo Bernart 

E-mail secretário(a) fabianabernart@hotmail.com 

Telefone 
secretário(a) 

- 

Lei de Criação 3.084/91 – INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

Data de Criação 30 de Setembro de 1991 

CNPJ 09.251.115/0001-23 

Natureza Jurídica Fundo público 

Nome do Gestor 
do Fundo 

Fabiana Damo Bernart 
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1.5 Plano de Saúde 

          Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
           Data da consulta: 18/05/2019 

 

1.6 Informações sobre Regionalização 

 
Região de Saúde: I  
 

Município Área (km2) População (hab) Densidade 

Abreu e Lima 125,991 99622 790,71 

Araçoiaba 96,381  20.312 210,75 

Cabo de Santo 
Agostinho 

447,875 205.112 457,97 

Camaragibe 55,083 156.736 2.845,45 

Chã Grande 70,192 21.579 307,43 

Chã de Alegria 48,453 13.428 277,13 

Glória do Goitá 231,185 30.504 131,95 

Fernando de 
Noronha 

17,017 3.021 154,55 

Igarassu 305,560  115.640 378,45 

Ipojuca 527,317 94.709 179,61  

Itamaracá 65,411 25.836 328,17 

Itapissuma 74,249 26.397 394,98 

Jaboatão dos 
Guararapes 

256,073 697.636 2.724,36 

Moreno 195,603 62.263 318,31 

Olinda 43,548 391.835 8.997,77 

Paulista 93.518 329.117 3.519,29 

Pombos 207,656 27.033 130,18  

Recife 217,494 1.637.834 7.530,48 

São Lourenço da 
Mata 

264,346 112.362 425,06 

Vitória de Santo 
Antão 

371,796  137.915 370,94 

         Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
         Data da consulta: 18/05/2019 

 

 

 

 

 

 

Período do 
Plano de 

Saúde 

 2018-2021 

Status do 
Plano 

Aprovado 
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1.7 Conselho de Saúde 

           Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
           Ano de referência: 2019 

 

 

Considerações 
 

O município do Paulista está localizado na Região Metropolitana do Recife, 

no estado de Pernambuco, estando 12,5 km distante da capital. Possui uma área 

territorial de 93, 518 km², população total estimada pelo IBGE para 2018, de 

329.117 habitantes e uma densidade demográfica de 3.519,29 habitantes por 

quilômetro quadrado. É limítrofe com as cidades de Paudalho, Abreu e Lima, 

Igarassu, Camaragibe, Olinda e Recife. Constitui-se em um dos 19 municípios 

que compõe a I Região de Saúde do estado, ocupando a terceira posição como 

o município com maior densidade demográfica da Região de Saúde. O referido 

Município apresenta todos os requisitos legais citados no Artigo 4° da Lei 

8142/1990 para transferência de recursos do fundo de saúde. Estes requisitos 

visão garantir a transparência quanto a execução das ações de saúde 

programadas no referido exercício de governo, bem como o monitoramento e 

avaliação da execução físico, orçamentária e financeira pelas instâncias do 

controle social. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Legal de 
Criação 

Lei Municipal 3206 de 20 de Outubro de 1993 

Endereço  Rua Cleto Campelo, 49, Paulista-Centro 

E-mail Conselho.m.s.paulista@gmail.com 

Telefone 34370351 

Nome do Presidente Jailson Ferreira da Silva 

Número de 
Conselheiros por 

segmento 

Usuários: 20 

Governo: 06 

Trabalhadores: 10 

Prestadores: 04 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) é um 

instrumento de monitoramento e acompanhamento quadrimestral da execução 

da Programação Anual de Saúde (PAS). Este instrumento de gestão constitui-

se em um importante mecanismo de prestação de contas, conforme determina 

o Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e 

Controle), Seção III (da Prestação de Contas) em seus artigos 36 e 41 da Lei 

Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. 

A Secretaria de Saúde da Cidade do Paulista, comprometida com uma 

gestão transparente, apresenta esse relatório com o intuito de efetivar às ações 

do controle social na administração pública. As informações prestadas compõem 

um conjunto de resultados das ações previstas no Plano Municipal de Saúde 

(PMS) 2018-2021 e na Programação Anual de 2019 (instrumentos de gestão 

aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde), e reafirmam o compromisso 

técnico e político da gestão municipal no fortalecimento dos mecanismos de 

gestão estratégica e participativa no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O presente relatório foi elaborado conforme as determinações previstas 

na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, e no roteiro parametrizado 

pelo Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS (que entrou em funcionamento em 27 de maio 

de 2019) , trazendo em seu escopo: dados de identificação do município e dos 

requisitos legais da gestão da saúde, panorama demográfico e de 

morbimortalidade, assim como e a oferta e produção de serviços públicos na 

rede assistencial própria, contratada ou conveniada, cotejando esses dados com 

os resultados dos indicadores de pactuação interfederativa, passiveis de 

monitoramento quadrimestral, o montante dos recursos aplicados no período e 

as auditorias realizadas ou em fase de execução e suas recomendações e 

determinações. 

Os resultados compilados no RDQA, referente ao período de Janeiro a 

Abril de 2019, devem ser discutidos de modo a permitir a avaliação e 

recomendações para o próximo quadrimestre (caso necessário) para que, caso 
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necessário, sejam feitos ajustes no planejamento da Secretaria de Saúde, 

considerando o processo co-gestão participativa exercida pelo Conselho 

Municipal de Saúde, promovendo assim, uma maior eficácia na execução das 

metas e a melhor prestação dos serviços de saúde à população paulistense. 

 

Análises e Considerações sobre Introdução 

A referida Introdução traz em seu escopo a estruturação do Relatório 

Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao período de Janeiro a Abril de 

2019, da Secretaria de Saúde da Cidade do Paulista, conforme as 

determinações previstas na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012 e 

pelo Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS (sistema substituto do SARGSUS). O referido 

documento será encaminhado à Câmara de Vereadores e ao Conselho 

Municipal de Saúde da Cidade do Paulista para análise. Será solicitado um 

momento para apresentação em ambos os órgãos, conforme preconiza a lei 

141/2012 e Resolução do Conselho Nacional de Saúde n° 453 /2012.  

 

3. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE 

 

3.1 População estimada por sexo e faixa etária 

 

Os dados apresentados abaixo são referentes ao ano de 2015 (último ano 

no qual foram divulgadas as estimativas populacionais por faixa etária): 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 11.927 11.245 23.172 

5 a 9 anos 12.381 11.685 24.066 

10 a 14 anos 13225 12778 26003 

15 a 19 anos 12829 13066 25895 

20 a 29 anos 24744 25977 50721 

30 a 39 anos 26627 29458 56085 

40 a 49 anos 20994 24411 45405 

50 a 59 anos 16124 19945 36069 

60 a 69 anos 9952 13382 23334 
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70 a 79 anos 3044 5480 8524 

80 anos e mais 967 2502 3469 

Total 152814 169929 322743 
           Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE 

(DataSUS/tabnet) 
            Data da consulta: 19/05/2019 
 
 

 
 

3.1 Nascidos Vivos 
 
   Número de nascidos vivos por residência da mãe 
 

Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Paulista 4.027 4.145 4.316 4.313 3.987 4.123 4.135 786 
           Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos vivos (SMS/SVS/SINASC) 
           Data da Consulta: 07/05/2019 
          *Dados referente ao período de Janeiro a Abril de 2019, factível de alterações. 

 
3.2 Principais Causas de Internação 

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

CID-10           2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

I. Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

1.221 1.258 1.484 1.270 1.202 219 

II. Neoplasias 
(tumores) 

1.414 1.625 1.733 1.810 1.676 274 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 

imunitár 
138 118 187 171 194 38 

IV. Doenças 
endócrinas 

nutricionais e 
metabólicas 

263 239 251 252 225 39 

V. Transtornos 
mentais e 

comportamentais 
496 428 407 258 283 50 

VI. Doenças do 
sistema nervoso 

333 421 382 441 435 85 

VII. Doenças do olho e 
anexos 

112 121 166 158 143 8 

VIII.Doenças do 
ouvido e da apófise 

mastóide 
21 34 35 19 26 5 

IX. Doenças do 
aparelho circulatório 

1.849 1.802 1.879 2.127 1.973 338 

X. Doenças do 
aparelho respiratório 

1.141 972 1.046 1.076 1.086 177 

XI. Doenças do 1.495 1.309 1.516 1.574 1.636 255 
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aparelho digestivo 

XII. Doenças da pele e 
do tecido subcutâneo 

2.744 1.299 573 646 606 92 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec 

conjuntivo 
649 578 535 524 556 88 

XIV. Doenças do 
aparelho geniturinário 

1.126 984 934 1.049 1.044 170 

XV. Gravidez parto e 
puerpério 

2.796 2.769 2.706 2.947 2.810 461 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 

perinatal 
422 423 448 458 399 76 

XVII.Malf cong 
deformid e anomalias 

cromossômicas 
140 97 121 131 148 16 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex clín e 

laborat 
301 279 332 454 437 55 

XIX. Lesões enven e 
alg out conseq causas 

externas 
2.130 1.917 1.934 2.033 1.986 334 

XX. Causas externas 
de morbidade e 

mortalidade 
3 2 0 0 0 0 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

413 376 396 425 380 69 

CID 10ª Revisão não 
disponível ou não 

preenchido 
0 0 0 0 0 0 

Total 19.207 17.051 17.065 17.823 17.245 2.849 
            Fonte: Sistema de Internações Hospitalares (SIH) 
            Data da Consulta:30/04/2019. 

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

           *Dados referente ao período de Janeiro a Fevereiro de 2019, factível de alterações. 
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3.3 Mortalidade por grupo de causas 
 

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10. 
 

CID-10           2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

I. Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

117 98 119 106 128 88 

II. Neoplasias 
(tumores) 

272 301 264 321 343 327 

III. Doenças sangue 
órgãos hemat e transt 

imunitár 

6 7 7 7 11 9 

IV. Doenças 
endócrinas nutricionais 

e metabólicas 

114 146 98 125 135 136 

V. Transtornos mentais 
e comportamentais 

16 16 7 13 17 9 

VI. Doenças do sistema 
nervoso 

30 30 45 50 59 58 

VII. Doenças do olho e 
anexos 

0 0 0 0 0 0 

VIII.Doenças do ouvido 
e da apófise mastóide 

0 1 1 0 0 0 

IX. Doenças do 
aparelho circulatório 

558 508 556 603 617 605 

X. Doenças do 
aparelho respiratório 

267 269 269 284 313 298 

XI. Doenças do 
aparelho digestivo 

99 96 109 223 163 147 

XII. Doenças da pele e 
do tecido subcutâneo 

13 8 11 10 24 22 

XIII.Doenças sist 
osteomuscular e tec 

conjuntivo 

5 10 8 9 22 19 

XIV. Doenças do 
aparelho geniturinário 

61 50 55 71 79 73 

XV. Gravidez parto e 
puerpério 

5 2 6 3 1 3 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 

perinatal 

73 62 65 78 78 61 

XVII.Malf cong 
deformid e anomalias 

cromossômicas 

20 16 23 23 19 20 

XVIII.Sint sinais e 
achad anorm ex clín e 

34 51 50 36 28 18 
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laborat 

XIX. Lesões enven e 
alg out conseq causas 

externas 

0 0 0 0 0 0 

XX. Causas externas 
de morbidade e 

mortalidade 

217 203 248 247 253 320 

XXI. Contatos com 
serviços de saúde 

0 0 0 0 0 0 

XXII.Códigos para 
propósitos especiais 

0 0 0 0 0 0 

Total 1.907 1.874 1.941 2.109 2.290 2.213 

           Fonte Sistema de Informações sobre mortalidade (SMS/SVS/SIM) 
           Data da Consulta:19/05/2019 
         *Dados preliminares factível de alterações. 

 

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de 

Morbimortalidade 

 

Ao considerar a população atual estimada pelo IBGE para 2018 (329.117 

habitantes), o município do Paulista ocupa a sexta posição com maior aporte 

populacional do estado de Pernambuco. Quanto à estratificação da população 

por sexo, destaca-se maior frequência populacional no sexo feminino (52,7%) 

quando comparado ao masculino (47,3%). Na análise por faixa etária destaca-

se maiores frequências na população adulta e adolescente representando uma 

razão de 3 adultos (58,3%) para cada adolescente (16,1%). Em relação ao 

número de nascidos vivos, no período de 2012 a 2018, observa-se um aumento 

de 2,7%, algo que difere do perfil nacional que apresenta redução da taxa de 

fecundidade, através da utilização de métodos anticoncepcionais e esterilização 

das mulheres de 15 a 49 anos de idade. 

No quadro de morbidade hospitalar por grupo de causas, o município do 

Paulista apresentou no período de Janeiro a Fevereiro de 2019, como principal 

causa de internação: a gravidez, parto e puerpério, seguidas de doenças do 

aparelho circulatório e lesões por envenenamento e algumas consequências de 

causas externas. Segundo a tabela de mortalidade por grupo de causas a maior 

causa de óbito no referido município foram às doenças do Aparelho Circulatório 

seguida de Neoplasias e Causas Externas, algo que converge com o padrão de 
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mortalidade nacional. Os dados referentes a março e abril não estão 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde até o momento. 

 

4. DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 

4.1 Produção de Atenção Básica 
 
Complexidade: Atenção Básica 
 

Grupo de procedimentos 

Sistema de Informações Ambulatoriais 

Quantidade Aprovada 

01 Ações de promoção e prevenção 
em saúde 

49044 

02 Procedimentos com finalidade 
diagnóstica 

921 

03 Procedimentos clínicos 
2512 

04 Procedimentos cirúrgicos 
529 

08 Ações complementares da 
atenção à saúde 

- 

Total 53006 

Fonte:SistemasdeInformaçõesAmbulatoriaisdoSUS (SIA/SUS) 
 Data da consulta:07/05/2019. Dados de Janeiro a Fevereiro 2019 
 

4.2 Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos 

 
Caráter de atendimento:Urgência 
 

Grupo 

de procedimentos 

Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Sistema de Informações 

Hospitalares 

Quantidade 

Aprovada 

Valor 

Aprovado 

AIH  

Pagas 

Valor  

Total 

01 Ações de promoção e 
prevenção em saúde 

- 0,00 0 0,00 

02 Procedimentos com 
finalidade diagnóstica 

- 
0,00 

0 0,00 
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03 Procedimentos 
clínicos 

4 22,60 81 39.265,41 

04 Procedimentos 
cirúrgicos 

  - - 

05 Transplantes de 
orgãos, tecidos e células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses e 
materiais especiais 

- - - - 

08 Ações 
complementares da 
atenção à saúde 

- - - - 

Total 
4 22,60 81 39.265,41 

Fonte:SistemasdeInformaçõesAmbulatoriaisdoSUS (SIA/SUS) e Sistemas de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS) 
Data da consulta:07/05/2019. Dados de Janeiro a Fevereiro 2019 
 
 
 

4.3 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização 
 

Grupo 

de procedimentos 

Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Sistema de Informações 

Hospitalares 

Quantidade 

Aprovada 

Valor 

Aprovado 

AIH  

Pagas 

Valor  

Total 

01 Ações de 
promoção e 

prevenção em saúde 

- - - - 

02 Procedimentos 
com finalidade 

diagnóstica 

- - - - 

03 Procedimentos 
clínicos 

4485 2.223,60 - - 

04 Procedimentos 
cirúrgicos 

- - - - 

05 Transplantes de 
orgãos, tecidos e 

células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses 
e materiais especiais 

- - - - 
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08 Ações 
complementares da 

atenção à saúde 

- - - - 

Total 4485 2.223,60 - - 

Fonte:SistemasdeInformaçõesAmbulatoriaisdoSUS (SIA/SUS) e Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta:07/05/2019. Dados de Janeiro a Fevereiro 2019 

 

4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de 

procedimentos 

Grupo 

de procedimentos 

Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Sistema de Informações 

Hospitalares 

Quantidade 

aprovada 

Valor 

aprovado 

AIH  

Pagas 

Valor  

Total 

01 Ações de promoção 
e prevenção em saúde 

51.104 1420,20 - - 

02 Procedimentos com 
finalidade diagnóstica 

105.223 734.026,66 - - 

03 Procedimentos 
clínicos 

29.803 145.880,65 81 39.265,91 

04 Procedimentos 
cirúrgicos 

634 38.485,17 - - 

05 Transplantes de 
orgãos, tecidos e 

células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses e 
materiais especiais 

- - - - 

08 Ações 
complementares da 

atenção à saúde 

- - - - 

Total 
186.764 919.812,68 81 39.265,41 

Fonte:SistemasdeInformaçõesAmbulatoriaisdoSUS (SIA/SUS) e Sistemas de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS) 
Data da consulta:07/05/2019.Dados de Janeiro a Fevereiro 2019 
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4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de procedimentos 

Grupo de procedimentos 

Sistema de Informações 

Ambulatoriais 

Quantidade 

Aprovada 

Valor 

Aprovado 

01 Ações de promoção e prevenção em 
saúde 

1534 0,00 

02 Procedimentos com finalidade 
diagnóstica 

- 0,00 

Total 1534 0,00 

Fonte:SistemasdeInformaçõesAmbulatoriaisdoSUS(SIA/SUS) 
Data da consulta:19/05/2019. Dados de Janeiro a Fevereiro 2019 

 

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS 

 

Em relação aos dados sobre a produção dos serviços da rede SUS, 

ressalta-se que só estão disponibilizados pelo Ministério da Saúde os dados de 

janeiro à fevereiro de 2019. No município do Paulista, destaca-se a produção 

ambulatorial da atenção básica com 53006 procedimentos aprovados, sendo 

92,5% (49044) ações de promoção e prevenção em saúde, algo que está em 

conformidade com a Portaria GM/MS nº 4.279, de 31 de dezembro de 2010, que 

reforça em seu escopo a atenção primária a saúde como coordenadora do 

cuidado e ordenadora da rede, podendo ser um mecanismo de superação da 

fragmentação do cuidado em saúde, devido a sua capacidade de fazer face aos 

atuais desafios do cenário socioeconômico, demográfico, epidemiológico e 

sanitário.  

No tocante a produção de urgência e emergência, observa-se tanto no 

âmbito ambulatorial quanto no hospitalar maior frequência de aprovação dos 

procedimentos clínicos, contabilizando um valor de R$39.288,01. Sobre a 
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atenção psicossocial identifica-se a predominância dos procedimentos clínicos 

no âmbito ambulatorial com um custo de R$ 2.223,60. 

Com relação à atenção ambulatorial especializada e hospitalar, nota-se 

que 56,3% correspondem aos procedimentos ambulatoriais com finalidade 

diagnóstica, seguidos das ações de promoção e prevenção em saúde 

procedimentos clínicos (27,4%). Quanto a produção hospitalar identifica-se a 

prevalência dos procedimentos clínicos com custo de R$ 39265,91. O grupo 

referente à vigilância em saúde registrou 1534 procedimentos. 

 
 

5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS 

 

5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão 

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos 

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total 

Farmácia - - - - 

Unidade movel de nivel pre-
hospitalar na area de urgencia 

- - 5 5 

Centro de saude/unidade basica - - 58 58 

Telessaude - - - - 

Centro de atencao psicossocial - - 2 2 

Hospital geral 2 1 5 8 

Central de regulacao medica das 
urgencias 

- - - - 

Laboratorio de saude publica - - - - 

Central de notificacao,captacao e 
distrib de orgaos estadual 

- - - - 

Hospital especializado - - - - 

Unidade de apoio diagnose e 
terapia (sadt isolado) 

- - 20 20 

Unidade mista - - - - 

Laboratorio central de saude 
publica lacen 

- - - - 

Posto de Saúde - - - - 

Unidade movel terrestre -  1 1 

Centro de atencao hemoterapia e 
ou hematologica 

- - - - 

Consultorio isolado - - 26 26 

Central de gestao em saude - - - - 

Pronto socorro geral - - - - 
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Cooperativa ou empresa de cessao 
de trabalhadores na saude 

- - - - 

Clinica/centro de especialidade 1 1 43 45 

Unidade de vigilancia em saude - - 1 1 

Centro de apoio a saude da familia -  3 3 

Polo academia da saude - - 4 4 

Policlinica - - 5 5 

Pronto atendimento - 1 - 1 

Central de regulacao do acesso - - - 0 

Unidade de atencao a saude 
indigena 

- - - 0 

Secretaria de Saúde - - 1 1 

Total 3 3 174 180 

Fonte:CadastroNacionaldeEstabelecimentosdeSaúde(CNES)  
Data da consulta:30/04/2019 
 

 

5.2  Por Natureza Jurídica 

  Período 2019 

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza Jurídica 

Natureza Jurídica Dupla Estadual Municipal Total 

ADMINISTRACAO PUBLICA 

Órgão público do poder 
Executivo federal 
 

 

1 2 - 3 

Município 

 

- - 85 85 

Órgão público do poder executivo 
municipal  

- - - - 

Órgão público do poder executivo 
estadual ou do distrito federal  

- - - - 

Autarquia federal      

Autarquia estadual ou do distrito 
federal  

- - - - 

ENTIDADES EMPRESARIAIS 

 

Sociedade anônima fechada  - - 1 1 

Sociedade Empresária limitada 1 - 53 54 

Sociedade simples limitada  - - 8 8 

Empresa individual de 
responsabilidade limitada (de 
natureza empresaria)  

- 1 7 8 

Sociedade simples pura  - - - - 

Sociedade anônima fechada  - - - - 

Empresário (individual)  - - 6 6 
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ENTIDADES  SEM FINS LUCRATIVOS 

Organização Social (OS)     

Associação Privada 1 - 3 4 

Entidade Sindical - - 1 1 

PESSOAS FÍSICAS 

Empresa individual imobiliaria  - - - - 

Pessoas físicas  - - 10 10 

Total  3 3 174 180 

Fonte:CadastroNacionaldeEstabelecimentosdeSaúde(CNES)  
Data da consulta:30/04/2019 
 
 

5.3 Consórcios em Saúde- O município do Paulista não participa de 

consórcios em saúde. 

Nome do Consórcio:  

CNPJ:  

Área de Atuação  

Data de Adesão:  

Natureza Jurídica: (    ) Direito Público  

 (    ) Direito Privado 

Obs: Caso o ente não participe de consócios em saúde, não há necessidade 
de preenchimento desse dado. 
 

 

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços 

ao SUS 

 

A rede básica de saúde do município é composta 40 Unidades de Saúde 

da Família (USF) (estruturas físicas), com 43 Equipes de Saúde da Família, 22 

Equipes de Saúde Bucal, 08 Programas de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), 04 Polos de Academia da Saúde, 29 Polos do Programa Saúde em 

movimento, 03 Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-

AB) e 05 Centros de Saúde. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, referente aos indicadores de 

pactuação interfederativa, para o período de Janeiro a Abril de 2019, a cobertura 

populacional estimada pelas equipes de atenção básica foi de 50%. Para o 
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mesmo quadrimestre a cobertura estimada de saúde bucal pela Atenção Básica 

apresentou um percentual de 36,73%. Estes dados demonstram o esforço da 

gestão da saúde no fortalecimento e qualificação da Atenção Básica no 

município. 

De forma integrada à atenção básica, o município do Paulista conta com 

a Atenção Especializada. Essa é composta por 02 Centros de Atenção 

Psicossocial (01 CAPS AD e 01 CAPS III transtorno mental); 03 residências 

terapêuticas; 01 Centro de reabilitação; 01 Prontoclínica; 06 Policlínicas, sendo 

uma especializada para saúde da mulher; 01 Centro de testagem e 

aconselhamento (CTA); 01 Serviço de Assistência Especializada (SAE), 01 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com quatro ambulâncias habilitadas 

(01 UTI móvel e 03 para suporte básico), 01 motolância e 02 ambulâncias de 

reserva técnica; 01 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Compõe 

ainda a rede especializada: 01 Núcleo de Atenção à saúde do adolescente 

(NASA); 01 Centro de Endemias e Análises Médicas do Paulista (CEAMP). Além 

desses serviços, o município conta com uma rede complementar que presta 

exames em patologia clínica, hematológicos, de hemostasia, sorológicos, 

imunológicos, coprológicos, uroanálise, hormonais, toxicológicos, 

microbiológicos, ultrassonografia, mamografia, densitometria 

óssea,audiológicos, oftalmológicos, anatomia patológica e citopatológica e 

serviços de hidroterapia. 

O termo “gestão dupla” significa que o estabelecimento possui duas 

gestões simultâneas- estadual e municipal- e oferece atendimentos de atenção 

básica, média e alta complexidade. As unidades em dupla gestão se configuram 

por prestar serviços aos dois entes federativos (Estado e Município). Paulista 

possui 01 Hospital Privado (Hospital Nossa Senhora do Ó), 01 Hospital Estadual 

(Hospital da Mirueira Sanatório Padre Antônio Manoel) e 01 Clínica/centro de 

especialidade (PREVIMAGEM). 

Quanto à natureza jurídica dos estabelecimentos de saúde do município 

destaca-se a administração pública com 48,9% (88). O município do Paulista não 

participa de consórcios em saúde. 
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6 PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS 

   Período:2019 

 
POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS, POR OCUPAÇÃO E FORMA DE CONTRATAÇÃO  

ADM. DO 
ESTABELECIMENTO  

FORMAS DE 
CONTRATAÇÃO  

CBOS  
MÉDICOS  

CBOS  
ENFERM
EIROS 

CBOS (OUTROS) 
NÍVEL SUPERIOR  

CBOS 
(OUTROS) 
NÍVEL 
MÉDIO  

Pública (NJ grupo 1, 
ou 201-1, 

203-8) 

Estatutários e 
empregados 
públicos (0101, 
0102)  

43 76 124 1.129 

Autônomos 
(0209, 0210)  

    

Residentes e 
estagiários (05, 
06)  

  
05 Residentes 

18 Estagiários 
09 

Estágiarios  

Bolsistas (07)      

Intermediados 
por outra 
entidade (08)  

    

Informais (09)      

Contratos 
temporários e 
cargos em 
comissão 
(010301, 0104)  

12 38 
372 

 

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

Celetistas (0105)      

Autônomos 
(0209, 0210)  

    

Residentes e 
estagiários (05, 
06)  

    

Bolsistas (07)      

Intermediados 
por outra 
entidade (08)  

    

Informais (09)      

Servidores 
públicos cedidos 
para a iniciativa 
privada (10)  

    

Contratos 
temporários e 
cargos em 
comissão 
(010302, 0104)  

    

Fonte:Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde/SMS/Paulista. 
Data da consulta:19/05/2019. 
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Análises e Considerações sobre Profissionais de saúde trabalhando 

no SUS 

 

No ano de 2018 a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Paulista 

passou por um processo de transição em relação à forma de vínculo 

empregatício dos profissionais de saúde.  Atrelado a já identificada necessidade 

de recursos humanos e a solicitação realizada pelo Ministério Público (MP), o 

Município do Paulista realizou concurso público. Para não comprometer as 

ações/atividades realizadas na rede, foi autorizado pelo MP um período de 03 

meses de transição.  

O cenário em abril do ano de 2019, considerando o período de transição, 

conta com 1794 profissionais exercendo suas funções. Além de 37 médicos 

bolsistas do Programa Mais Médicos e 27 estagiários devidamente 

regulamentados pela Lei nº 11.788/2008, sendo 18 de nível superior de diversas 

áreas e 09 de nível médio. Durante o período de Janeiro a Abril de 2019 a SMS 

também conta com a colaboração de 05 residentes de Saúde Coletiva, programa 

estadual e o repasse da bolsa para os integrantes é feito pelo estado, ou seja, 

não há contrapartida municipal. 

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Paulista está 

atualizando o banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) devido à mesma ter realizado concurso público conforme Portaria 

GP N°188 de 27 de abril de 2018. 
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7 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE-PAS 

 

7.1 Diretrizes, objetivos, metas e indicadores 

DIRETRIZ Nº 1 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 
 

Objetivo: Assegurar à população as ações e os serviços básicos de saúde. 

Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha 
de 

Base 
Meta 2019 

Unidade 
de Medida 

Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

% Meta alcançada 

1. Ampliar e 
Fortalecer a 
cobertura da 

Atenção Básica em 
todos os territórios.  

Número de Equipes de 
Saúde da Família (ESF) 

ampliadas 
- 01 ESF ampliada 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

08 ESF ampliadas. 
Número 
Absoluto 

Sem apuração. 
Considerando o limite 

de equipes 
credenciadas pelo 

Ministério da Saúde 
para o município (45), 
temos a possibilidade 

de solicitação de custeio 
para mais uma equpe 
após a implantação. 

Estamos aguardando o 
início do exercício de 

profissionais 
convocados pelo 

concurso  público para 
que possamos realizar  

essa implantação. 

2.Construir, reformar 
ou ampliar unidades 
de saúde da família 

(USF),  
visando garantir 

estrutura qualificada 
para o atendimento 
na Rede de Atenção 
Básica, substituindo 

as unidades de 
saúde que 

Número de Unidades de 
Saúde da Família 

construídas/reformadas/
ampliadas. 

- 

02 USF 
construídas/ 
reformadas/ 
ampliadas. 

Número 
Absoluto 

100% 

08 
USFconstruídas/ref

ormadas/ 
ampliadas. 

Número 
Absoluto 

100% 
Reforma da USF Nossa 
Senhora da Conceição I 

em 30/01/2019 e 
Reforma da USF 

Mirueira (concluída – 
previsão de 

Inauguração em 
junho/2019). 

O município possui 06 
obras de construção de 
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funcionam em 
imóveis alugados. 

unidades de saúde em 
andamento:  

UBS Jurandir Freire, 
UBS Paratibe, UBS 
Nossa Prata, UBS 

Miguel Rufino, UBS 
Maranguape I B e São 

Pedro. 

3.Garantir a 
transformação de 

todos os Programas 
de Agentes 

Comunitários de 
Saúde (PACS) em 

Estratégia de Saúde 
da Família. 

Número de Programas 
de Agentes 

Comunitários de Saúde 
(PACS) transformados 

em Estratégia de Saúde 
da Família. 

- 
01 PACS 

transformado em 
ESF 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

08 PACS 
transformados em 

Estratégia de 
Saúde da Família 

. 

Número 

Absoluto 

 
Sem apuração 

Considerando o limite 
de equipes 

credenciadas pelo 
Ministério da Saúde 

para o município (45), 
temos a possibilidade 

de solicitação de custeio 
para mais uma equpe 
após a implantação. 

Estamos aguardando o 
início do exercício de 

profissionais 
convocados pelo 

concurso  público para 
que possamos realizar  

essa implantação. 
 

4.Realizar 
manutenções 

semestrais nas 
unidades de saúde. 

Número de 
manutenções 

semestralmente por 
unidades de saúde 

realizadas. 

- 

01 manutenção 
semestral 

realizada por USF 
realizada. 

Número 
Absoluto 

48 
manutenção 

semestral 
realizada por 

USF realizada. 

320 
Manutenções 

semestrais nas 
USFrealizadas. 

Número 

Absoluto 

100% 
Realizou 48 

manutenções (40 USF e 
8 PACS) e já tem 

diversas programadas. 
A manutenção de 

unidades de saúde é 
uma atividade contínua. 

5. Garantir a 
ampliação da oferta 
de cartão SUS nas 
unidades de saúde. 

Número de unidades de 
saúde com oferta de 

cartão SUS 

- 
05 unidades de 

saúde com oferta 
de cartão SUS 

Número 
Absoluto 

36 unidades 
de saúde com 

oferta de 
cartão SUS 

15 unidades de 
saúde com oferta 
de cartão SUS. 

Número 

Absoluto 
100% 



28 

 

 

6. Implantar  
Prontuário Eletrônico 

do Cidadão (PEC) 
em todas as 

Unidades de Saúde 
da Família (USF).  

 

Proporção de Unidades 
de Saúde da Família 

(USF) com o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão 

(PEC) implantado. 

- 
25% das USF 
Com o PEC 
implantado. 

Proporção 
5% das USF 
Com o PEC 
implantado. 

100% das USF 
com o PEC 
implantado. 

Proporção 

5% 
Duas Unidades de 

Saúde da Família com 
PEC implatada. 
Nota técnica: O 

Ministério da Saúde 
instituiu o Programa de 

Informatização das 
Unidades Básicas de 

Saúde, através da 
Portaria nº 2.920, de 31 
de outubro de 2017 e 
abriu credenciamento 

para os municípios com 
o objetivo de contratar 

empresas para 
implantação de 

prontuário eletrônico 
nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). 
O município do Paulista 
fez o credenciamento 
em abril/2018 através 

do sistema 
informatizado SIUBS. 

No entanto, o programa 
foi suspenso através de 
uma medida cautelar do 
Tribunal de Contas da 

União (TCU). 
O município está 
elaborando uma 
proposta para 
implantação 

independentemente do 
programa ministerial. 
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7. Ampliar polos de 
Saúde em 

Movimento em todo 
território. 

Número de polos de 
“Saúde em Movimento” 

ampliados. 
- 

02 polos de 
“Saúde em 
Movimento” 
ampliado. 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

Ampliar 06 polos de 
“Saúde em 

Movimento”. 

Número 

Absoluto 

50% 
Criado 01 novo pólo do 
saúde em movimento. 

 
Previsão de criação dos 

polos nos bairros de 
Jardim Velho e Pau 
Amarelo. Está em 

avaliação a  
adequação de espaço 
físico para realização 

das atividades. 

8. Criar o Plano 
Municipal de 

Atenção à Saúde da 
Pessoa Idosa. 

Número de Plano 
Municipal de Atenção à 
Saúde da Pessoa Idosa 

Criado 

- 

01 Plano 
Municipal de 

Atenção à Saúde 
da Pessoa Idosa 

Criado 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

01 Plano Municipal 
de Atenção à 

Saúde da Pessoa 
Idosa Criado 

Número 
Absoluto 

Sem apuração. 
Está agendada para 
junho dia 06/06 uma 
reunião intersetorial 

para iniciar a discussão 
da criação do plano. 

9. Realizar ações 
que fortaleçam a 

Política de Saúde da 
Pessoa Idosa. 

Número de ações para 
fortalecimento da 

Política de Saúde da 
Pessoa Idosa 

realizadas. 

- 

01 ação para 
fortalecimento da 
Política de Saúde 
da Pessoa Idosa 

realizada. 

Número 
Absoluto 

5 ações para o 
fortalecimento 
da Política de 

Saúde da 
Pessoa Idosa 

realizadas  

04 ações para 
fortalecimento da 
Política de Saúde 
da Pessoa Idosa 

realizadas. 

Número 
Absoluto 

500% 
Dia Mundial da 

Atividade Física – 
Parque das Paineiras, 
Carnaval do Programa 
Saúde em Movimento; 

Reuniões com as 
equipes de saúde da 

família para discussão 
da política de saúde do 

idoso; 
 Ação de combate a 

hipertensão na Unidade 
de Saúde da Família 

(USF) Aurora; 
 Ação de matriciamento 
com as casas de abrigo 

de idosos. 

10.Realizar ações 
que fortaleçam a 

política de saúde da 

Número de ações para 
fortalecimento da 

Política de Saúde da 
- 

01 ação para 
fortalecimento da 
Política de Saúde 

Número 
Absoluto 

04 ações para 
o 

fortalecimento 

04 açõespara 
fortalecimento da 
Política de Saúde 

Número 
Absoluto 

400% 
Reuniões com as 

equipes de saúde sobre 
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pessoa com 
deficiência. 

Pessoa com Deficiência 
realizadas. 

da Pessoa com 
Deficiência 
realizada. 

da Política de 
Saúde da 

Pessoa com 
Deficiência 
realizadas 

da Pessoa Idosa 
realizadas. 

o desenvolvimento da 
Política da Pessoa com 

Deficiência; 
Proposta de articulação 

com as ONGS do 
município que trabalham 

com a temática; 
Debate com a USF 

Maranguape I B sobre 
acolhimento a pessoa 

com deficiência; 
Elaboração de um 
projeto piloto sobre 

atividade física 
adaptada. 

11.Criar a Política de 
Saúde LGBTTI no 

município. 

Número de Política de 
Saúde LGBTTI criada 

no município. 
- 

01 Política de 
Saúde LGBTTI 

criada no 
município. 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

01 Política de 
Saúde LGBTTI 

criada. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração 
Será criado um grupo 

de trabalho intrasetorial 
para discussão e 

criação da política. 

12. Realizar ações 
que de fortaleçam e 
ampliem as práticas 

integrativas nos 
territórios de Saúde. 

Número de ações de 
práticas integrativas 

realizadas nos territórios 
de Saúde realizadas. 

- 

04 ações de 
práticas 

integrativas e 
complementares 
nos territórios de 
saúde realizadas. 

Número 
Absoluto 

04 ações de 
práticas 

integrativas e 
complementar

es nos 
territórios de 

saúde 
realizadas 

16ações realizadas 
de práticas 

integrativas e 
complementares 
nos territórios de 
Saúderealizadas. 

Número 
Absoluto 

100% 
04 ações nos territórios I 
e IV (Auriculoterapia e 

integração na 
comunidade). 

13.Implantar a 
estratégia 

“Amamenta e 
Alimenta Brasil” nas 

USF. 

Número de Unidades de 
Saúde da Família (USF) 

com a estratégia 
“Amamenta e Alimenta 

Brasil” implantada. 

- 

02 USF com a 
estratégia 

“Amamenta e 
Alimenta Brasil” 

implantada. 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

10 USF com a 
estratégia 

“Amamenta e 
Alimenta Brasil” 

implantada. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração. 
Houve o primeiro 

módulo do curso para 
formação de tutores da 

estratégia. O estado tem 
promovido ações 
voltadas para o 

fortalecimento da 
estratégia e, a partir 

disso, iniciar as oficinas 
para a certificação das 
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unidades dos 
municípios.  

Realizada a primeira 
oficina em 28/05/2019 

com USF Maranguape I-
A. 

14.Realizar 
acompanhamento 

anual do 
Acompanhamento do 
Programa Nacional 

NutriSUS 

Número de 
Acompanhamento do 
Programa Nacional 
NutriSUS no ano. 

- 

01 
acompanhamento

Programa 
Nacional 
NutriSUS 

realizado no ano. 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração. 

 

04 
Acompanhamentos 

do Programa 
Nacional NutriSUS 

realizados. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração. 
O acompanhamento é 
realizado  anualmente 
atraves de dois ciclos 

(Janeiro a Junho;  Julho 
a Dezembro) nas 3 três 

creches municipais 
quanto consumo do 

chacê de 
micronutrientes. 

15.Aderir ao 
Programa “Saúde na 
Escola”, sempre que 
disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde. 

Número de Adesão ao 
“Programa Saúde na 
Escola”, sempre que 
disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde 

- 

01 Adesão ao 
“Programa Saúde 

na Escola”, 
sempre que 

disponibilizado 
pelo Ministério da 

Saúde 

Número 
Absoluto 

01 Adesão ao 
“Programa 
Saúde na 
Escola”, 

sempre que 
disponibilizado 
pelo Ministério 

da Saúde 

01 Adesão ao 
“Programa Saúde 

na Escola”, sempre 
que disponibilizado 
pelo Ministério da 

Saúde 

Número 
Absoluto 

100%  
No mês de janeiro foram 

incluídas 52 unidades 
de ensino na adesão do 

MS para o PSE. 

16. Realizar ações 
que fortaleçam a 

Política de Saúde do 
Homem no 
município. 

Número de ações da 
Política de Saúde do 
Homem no município 

realizadas. 

- 

01 ação da 
Política de Saúde 

do Homem no 
município 
realizada. 

Número 
Absoluto 

Sem 
apuração 

 

04ações da Política 
de Saúde do 

Homem realizada 
no município 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração. 
Será criado um grupo 

de trabalho intrasetorial 
para criação da política 

17. Realizar ações 
que fortaleçam o 

Programa Municipal 
de Imunizações. 

Número de ações para 
fortalecimento do 

Programa Municipal de 
Imunizações realizadas. 

- 

01 ação para o 
fortalecimento do 

Programa 
Municipal de 
Imunizações 

realizada. 

Número 
Absoluto 

02 ações para 
o 

fortalecimento 
do Programa 
Municipal de 
Imunização 
realizada. 

04 Ações para o 
fortalecimento do 

Programa 
Municipal de 
Imunizações 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

200% 
Treinamento para os 

enfermeiros e técnicos 
de enfermagem com 

intuito de aperfeiçoar as 
práticas da imunização 

e campanha de 
vacinação contra a gripe 
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18. Ampliar da oferta 
de pequenas 
cirurgias com 

descentralização 
para a Atenção 

Básica. 

Número de Unidades de 
Saúde da Família com 

oferta de pequenas 

cirurgias. 

- 
01USF com oferta 

de pequenas 
cirurgias. 

Número 
Absoluto 

01USF com 
oferta de 
pequenas 
cirurgias. 

02 USF com oferta 
de pequenas 

cirurgias. 

Número 
Absoluto 

100% 
Atualmente estamos 

com a USF José Borges 
II realizando pequenas 

cirurgias para seu 
território adstrito. 

19. Ampliar as cotas 
de exames 

laboratoriais na Rede 
de Saúde Municipal. 

Percentual de cotas de 
exames laboratoriais na 

Rede de Saúde 
Municipal. 

- 

20% de cotas de 
exames 

laboratoriais 
ampliadas na 

Rede de Saúde 
Municipal. 

Percentual 

35,7% de 
cotas de 
exames 

laboratoriais 
ampliadas na 

Rede de 
Saúde 

Municipal 

20% de cotas de 
exames 

laboratoriais 
ampliadas na Rede 

de Saúde 
Municipal. 

Percentual 

100% 
Cotas ampliadas desde 

novembro de 2018. 
 

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DAS METAS ANUALIZADAS COM A SUBFUNÇÃO 
 

Subfunções da Saúde 
 
 
 

Descrição das Metas por Subfunção Meta Programada para o Exercício 

301-Atenção Básica 
Ampliar e Fortalecer a cobertura da Atenção 

Básica nos territórios 
01 ESF ampliada 

301-Atenção Básica 

Construir, reformar e ampliar unidades de 
saúde da família (USF), visando garantir 

estrutura qualificada para o atendimento na 
Rede de Atenção Básica. 

02 USF 
Construídas /reformadas/ 

Ampliadas. 

301-Atenção Básica 

Garantir a transformação de todos os 
Programas de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) em Estratégia de Saúde da 
Família 

01 PACS transformado em ESF 

301-Atenção Básica 
Realizar manutenções semestrais nas 

unidades de saúde. 
40 manutenções semestraisnas unidades de 

saúderealizadas.. 

122-Administração Geral 
Garantir a ampliação da oferta de cartão SUS 

nas unidades de saúde. 
05 unidades de saúde com oferta de cartão SUS 

301-Atenção Básica 

Implantar  
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em 

todas as Unidades de Saúde da Família 
(USF). 

25% das USF 
com o PEC implantado. 
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301-Atenção Básica 
Ampliar polos de Saúde em Movimento em 

todo território. 
02 polo de “Saúde em Movimento” ampliado. 

301-Atenção Básica 
Criar o Plano Municipal de Atenção à Saúde 

da Pessoa Idosa. 
01 Plano Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 

Criado 

301-Atenção Básica 
Realizar ações que fortaleçam a Política de 

Saúde da Pessoa Idosa. 
01 ação para fortalecimento da Política de Saúde da 

Pessoa Idosa realizada. 

301-Atenção Básica 
Realizar ações que fortaleçam a política de 

saúde da pessoa com deficiência. 
01 ação para fortalecimento da Política de Saúde da 

Pessoa com Deficiência. 

301-Atenção Básica 
Criar a Política de Saúde LGBTTI no 

município. 
01 Política de Saúde LGBTTI criada no município. 

301-Atenção Básica 
Realizar ações que de fortaleçam e ampliem 

as práticas integrativas nos territórios de 
Saúde. 

04 Ações de práticas integrativas e complementares nos 
territórios de Saúde no ano realizadas. 

301-Atenção Básica 
Implantar a estratégia “Amamenta e Alimenta 

Brasil” nas USF. 
02 USF com a estratégia “Amamenta e Alimenta Brasil” 

implantada. 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
 

Realizar acompanhamento anual Programa 
Nacional NutriSUS. 

01 Acompanhamento do Programa Nacional NutriSUS 
realizado no ano. 

Sem Custo 
Aderir ao Programa “Saúde na Escola”, 

sempre que disponibilizado pelo Ministério da 
Saúde 

01 Adesão ao “Programa Saúde na Escola”, sempre que 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde 

301-Atenção Básica 
Realizar ações que fortaleçam a Política de 

Saúde do Homem no município. 
01 ação da Política de Saúde do Homem no município 

realizada. 

301-Atenção Básica 
305- Vigilância Epidemiológica 

Realizar ações que fortaleçam o Programa 
Municipal de Imunizações. 

Número de Ações para fortalecimento do Programa 
Municipal de Imunizações realizadas. 

301-Atenção Básica 
Ampliar da oferta de pequenas cirurgias com 

descentralização para a Atenção Básica. 
01USF com oferta de pequenas cirurgias. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Ampliar as cotas de exames laboratoriais na 

Rede de Saúde Municipal. 
20% de cotas de exames laboratoriais ampliadas na Rede 

de Saúde Municipal. 

 
 

DIRETRIZ Nº 2 - APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

Objetivo: Garantir a continuidade do cuidado e da dispensação de insumos e medicamentos em saúde 

Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha de 
Base 

Meta 2019 
Unidade 

de Medida 
Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do Plano 
(2018-2021) 

Unidade 
de Medida 

% Meta alcançada 

1. Realizar ações que 
qualifiquem a rede de 

Número de ações 
realizadas para 

- 
01 ação realizada 
para qualificação 

Número 
Absoluto 

02 ações 
realizadas 

04 ações 
realizadas para 

Número 
Absoluto 

200% 
Discussão com as 
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cuidado à saúde da 
criança e do 
adolescente. 

qualificação da Rede de 
cuidado à saúde da 

criança e do adolescente 
qualificada. 

da Rede de 
cuidado à saúde 
da criança e do 

adolescente. 

para 
qualificação da 

Rede de 
cuidado à 
saúde da 

criança e do 
adolescente 

qualificação da 
Rede de 

cuidado à saúde 
da criança e do 

adolescente. 

equipes de saúde 
sobre a politica de 

saúde da criança e do 
adolescente; 

 
Semana 02.04 à 07.04 
de conscientização de 

autismo.  
 
 

2. Adquirir aparelhos de 
eletrocardiograma para 

os serviços 
especializados. 

Número de aparelhos de 
eletrocardiograma 

adquiridos. 
- 

01 aparelho de 
eletrocardiogram

a adquirido. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

01aparelho de 
eletrocardiogra
ma adquirido. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 
Aguardando a 

conclusão do processo 
licitatório de materiais 

e equipamentos 
médico-hospitalares. 

3. Readequar a sala de 
curativo da Policlínica 

Adolpho Speck. 

Número de Sala de 
curativo da Policlínica 

Adolpho Speck 
readequada. 

- 

01 sala de 
curativo da 
Policlínica 

Adolpho Speck 
readequada. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

01 sala de 
curativo da 
Policlínica 

Adolpho Speck 
readequada. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 

Aguardando a 

conclusão do processo 

licitatório de material 

de construção, assim 

como a do processo 

licitatório de materiais 

e equipamentos 

médico-hospitalares 

4. Fortalecimento dos 
testes de triagem 

neonatal no município 
com a implantação do 

teste da orelhinha. 

Número de teste da 
orelhinha implantado no 

município 
- 

01 teste da 
orelhinha 

implantado no 
município 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

 01 teste da 
orelhinha 

implantado no 
município 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 
 Equipamento está em 
fase de conclusão na 

licitação. 
Está sendo avaliado o 

profissional 
fonodiologo que 

realizará o teste e a 
viabilização do 

treinamento para 
realização do teste. 
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5. Ampliar o serviço de 
fisioterapia. 

Número de serviço de 
fisioterapia ampliado 

- 
01 serviço de 

fisioterapia 
ampliado 

Número 
Absoluto 

01 serviço de 
fisioterapia 
ampliado 

01 serviço de 
fisioterapia 
ampliado 

Número 
Absoluto 

100%  
Serviço de Fisioterapia 
Pediátrica  implantado 

na USF Arthur 
Lundgren II Baixo. 

6. Realizar ações que 
fortaleçam os serviços 
da Rede Urgência e 

Emergência. 

Número de ações de 
fortalecimento dos 
serviços da Rede 

Urgência e Emergência 
realizadas. 

- 

01 ação de 
fortalecimento 

dos serviços da 
Rede Urgência e 

Emergência 
realizada. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

04 ações de 
fortalecimento 

dos serviços da 
Rede Urgência 

e 
Emergênciareali

zadas. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 

Preenchimento da 

escala de serviço do 

SAMU com a 

convocação de 

profissionais médicos, 

enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e 

condutores aprovados 

no concurso público. 

7. Aumentar a oferta de 
procedimentos na Rede 

Especializada. 

Número de 
procedimentos da Rede 

Especializada. 
- 

5.000 
procedimentos 
ofertadas na 

Rede 
Especializada 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

20.000 
procedimentos 
ofertadas na 

Rede 
Especializada 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 
Está sendo realizada 

pela Secretaria de 
Saúde a análise das 

produções para 
identificar a 

fragilidades na 
produções e registro 

das mesmas. Além de 
convocação de novos 
profissionais para a 

rede. 

8. Realizar ações que 
fortaleçam a Rede de 

Saúde Mental. 

Número de ações de 
fortalecimento a Rede 

de Saúde 
Mentalrealizadas. 

- 

01 ação de 
fortalecimento da 
Rede de Saúde 

Mental realizada. 

Número 
Absoluto 

04 ações de 
fortalecimento 

da Rede de 
Saúde Mental 

realizadas 

04 açõesde 
fortalecimento 
da Rede de 

Saúde Mental 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

400% 
Foram realizadas as 

seguintes ações: 
Matriciamento com as 

equipes de saúde; 
Participação das 

discussões Estaduais 
sobre o processo de 

desinstitucionalização 
como prática 
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alternativa para 
desconstrução das 

práticas manicomiais; 
Articulação de espaço 

para discussão da 
rede regionalizada de 
atenção psicossocial 
com a gerência de 
Saúde Mental do 

Estado; 
Atividade sobre a 

importância da 
ressocialização e os 

cuidados com a saúde 
mental, em alusão ao 
Janeiro Branco com 

usuários do Centro de 
Atenção Psicossocial 

Álcool e outras Drogas 
(CAPs-AD) na Orla do 

Janga. 

9. Implantar Protocolo 
de referência para 

mulheres com lesões 
sugestivas de câncer de 

colo de útero e de 
câncer de mama. 

Número de Protocolo de 
referência para mulheres 
com lesões sugestivas 
de câncer de colo de 
útero e de câncer de 
mama implantado. 

- 

01 Protocolo de 
referência para 
mulheres com 

lesões sugestivas 
de câncer de colo 

de útero e de 
câncer de mama 

implantado. 

Número 
Absoluto 

01 Protocolo 
de referência 
para mulheres 

com lesões 
sugestivas de 
câncer de colo 
de útero e de 

câncer de 
mama 

implantado 

01 Protocolo de 
referência para 
mulheres com 

lesões 
sugestivas de 
câncer de colo 
de útero e de 

câncer de 
mama 

implantado. 

Número 
Absoluto 

100% 
Protocolo construído. 
Está passando por 

revisão para ser 
divulgado. 

10. Criar Protocolos 
clínicos de acesso à 
Rede Especializada 

Número de Protocolo 
clínicos de acesso à 
Rede Especializada 

criados. 

- 

01 Protocolo 
clínicos de 

acesso à Rede 
Especializada 

criados. 

Número 
Absoluto 

08 Protocolos 
clínicos de 

acesso à Rede 
Especializada 

criados. 

08 Protocolos 
clínicos de 

acesso à Rede 
Especializada 

criados. 

Número 
Absoluto 

100% 
Foram criados: 
-Protocolo de 
Hidroterapia; 
-Protocolo de 
Fisioterapia; 

-Protocolo de Fraldas; 
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-Protocolo de fitas 
para Hemoglucoteste 
e outros insumos para 

diabetes; 
-Protocolo de 

Fonoaudiologia; 
-Protocolo de Nutrição; 

-Protocolo de 
Psicologia; 

-Protocolo de Saúde 
Mental.    

11. Implantar o 
Consultório na Rua. 

Número de Consultório 
na Rua implantado 

- 
01 Consultório na 
Rua implantado 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

01 Consultório 
na Rua 

implantado 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Aguardando a 

apresentação dos 
profissionais 
solicitados no 
concurso para 

completar a equipe 
(prevista para 
11/06/2019). 

Esta equipe será 
formada por 

Psicólogo, Assistente 
social e técnico de 

enfermagem. 

12. Ampliar da oferta de 
atendimentos 

oftalmológicos no 
município 

Percentual de ampliação 
dos atendimentos 

oftalmológicos. 
- 

5% de 
atendimentos 
oftalmológicos 

ampliados 

Percentual 
Sem 

Apuração 

10% de 
atendimentos 
oftalmológicos 

ampliados 

Percentual 

Sem Apuração 
Sem perspectiva até 

final de 2019 devido a 
questão financeira. 

13. Implantar 
brinquedotecas nos 
serviços da rede de 
saúde com pediatria 

ambulatorial. 

Número de 
brinquedotecas 
implantadas nos 

serviços da rede de 
saúde com pediatria 

ambulatorial. 

- 

02 
brinquedotecas 
implantada nos 
serviços da rede 
de saúde com 

pediatria 
ambulatorial. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

05 
brinquedotecas 
implantadas nos 
serviços da rede 

de saúdecom 
pediatria 

ambulatorial. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 
As unidades foram 
selecionadas e está 
sendo realizada a 

escolha dos materiais 
para posterior 
instalação da 

brinquedoteca. 

14. Realizar ações que 
fortaleçam e 

Número de ações de 
Fortalecimento e 

- 
01 ação de 

Fortalecimento e 
Número 
Absoluto 

02 ações de 
Fortalecimento 

04 Ações de 
Fortalecimento 

Número 
Absoluto 

200% 
Foram realizadas as 
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modernizem o 
Programa “Remédio em 

Casa”. 

modernização do 
Programa “Remédio em 

Casa” realizadas. 

modernização do 
Programa 

“Remédio em 
Casa” realizada. 

e 
modernização 
do Programa 
“Remédio em 

Casa” 
realizada 

e modernização 
do Programa 
“Remédio em 

Casa” 
realizadas. 

seguintes ações: 
Mudança de sistema 
para melhorar o fluxo 

do programa e garantir 
agilidade e segurança 

nas entregas dos 
medicamentos e 
atualização do 

cadastro em todos os 
territórios.  

15. Informatizar as 
farmácias das 

Policlínicas municipais. 

Número de policlínicas 
municipais com 

farmácias 
informatizadas. 

- 

02 Policlínica 
municipal com 

farmácia 
informatizada. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

07 Policlínicas 
municipais com 

farmácias 
informatizadas. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Unidades inicialmente 

abordadas Manoel 
Caldas e Josino 
Guerra e rede 
disponível para 
implantação de 

sistema informatizado 
de gestão de estoque. 
Estamos em fase de 
aquisição do sistema, 

avaliação dos 
profissionais 

elencados para 
realizar a gestão de 

estoque para que seja 
realizado o 

treinamento dos 
mesmos.  

16. Ampliar a oferta de 
exames de imagem. 

Número de exames de 
imagem ampliados. 

- 
30 exames de 

imagem 
ampliados. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

80 exames de 
imagem 

ampliados 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 
Novo processo 

licitatório em curso 
com ampliação do 

valor atual em 25%das 
ultrassonografias. 

17. Implantar os 
exames cardiológicos e 
implantação da oferta 
de exames gástricos 

Número de exames 
cardiológicos e gástricos 

implantados 
- 

120 exames (60 
ecocardiograma; 

60 teste 
ergométrico) 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

120 exames (60 
ecocardiograma

; 60 teste 
ergométrico) 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração. 
Processo licitatório em 
curso após aprovação 
de valores além tabela 
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cardiológicos e 
60 exames 

(endoscopia) 
gástricos 

implantados 

cardiológicos e 
60 exames 

(endoscopia)  
gástricos 

implantados 

SUS pelo conselho de 
saúde. 

18. Ampliar o número 
de atendimentos do 

Programa “Olhar 
Paulista”. 

Número de 
atendimentos do 
Programa “Olhar 

Paulista” 

- 

20 atendimentos 
ampliados do 

Programa “Olhar 
Paulista”. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

40 atendimentos 
ampliados do 

Programa 
“Olhar Paulista”. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Sem perspectiva para 
o alcance desta meta, 

uma vez que o 
programa tem um 

absenteísmo de 30% 
por mês das consultas 

marcadas. 

19. Garantir consulta de 
retorno com 

especialistas aos 
usuários. 

Número de unidades 
especializadas de Saúde 

que garantam a 
marcação de consulta 

de retorno para 
especialista. 

- 

01unidades 
especializadas de 
Saúde garantam 
a marcação da 

consulta de 
retorno para 
especialista. 

Número 
absoluto 

Sem 
Apuração 

01 unidades 
especializadas 

de 
Saúdegarantam 
a marcação da 

consulta de 
retorno para 
especialista. 

Número 
absoluto. 

Sem Apuração 
Sem perspectiva para 
o alcance desta meta. 

Foi realizada uma 
avaliação pela área 

técnica e foi verificado 
que a garatia da 

consulta de retorno 
diminuíra o acesso no 

momento.  
Estamos aguardando 

o início do exercício de 
novos profissionais 

para avaliar a 
possibilidade dessa 

realização.  

20.Realizar marcação 
de encaminhamento 
para especialista em 

USF. 

Número de Unidades de 
Saúde da Família que 
realizam marcação de 
encaminhamento para 

especialista. 

- 

05 USF que 
realizam 

marcação de 
encaminhamento 
para especialista. 

Número 
absoluto 

Sem 
Apuração 

20 USF que 
realizam 

marcação de 
encaminhament

o para 
especialista. 

Número 
absoluto 

40% 
Realização da 
marcação de 

Ginecologista e 
Pediatria, aguardando 

a estabilização da 
rede após o início de 
exercício de novos 
profissionais para 
novas regulações.  
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21.Garantia de fitas, 
lancetas e glicosímetro 

para controle de 
diabetes tipo I, de 

acordo com o protocolo 
municipal. 

Proporção de diabéticos 
tipo I cadastrados nos 
serviços de saúde com 

fitas, lancetas e 
glicosímetro. 

- 

100% dos 
diabéticos tipo I 
cadastrados nos 

serviços de 
saúde com fitas, 

lancetas e 
glicosímetro, de 
acordo com o 

protocolo 
municipal. 

Proporção 
Sem 

Apuração. 

100% dos 
Diabéticos Tipo 
I cadastrados 

nos serviços de 
saúde com fitas, 

lancetas e 
glicosímetros, 
de acordo com 

o protocolo 
municipal. 

Proporção 

Sem Apuração 
A aquisição e 

distribuição dos 
insumos são regulares 
(exceto monitores). Os 
insumos permanecem 

disponíveis em 
processos de licitação, 

inclusive 
glicosímetros, que 

voltarão a ser 
distribuídos a partir do 
mês de junho/2019. 

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DAS METAS ANUALIZADAS COM A SUBFUNÇÃO 

Subfunções da Saúde 
 

Descrição das Metas por Subfunção Meta Programada para o Exercício 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Realizar ações que qualifiquem a rede de 
cuidado à saúde da criança e do adolescente. 

01 ação realizada para qualificação da Rede de cuidado à 
saúde da criança e do adolescente. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Adquirir aparelhos de eletrocardiograma para 
os serviços especializados. 

01 aparelho de eletrocardiograma adquirido. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Readequar a sala de curativo da Policlínica 
Adolpho Speck 

01 sala de curativo da Policlínica Adolpho Speck 
readequada. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Fortalecimento dos testes de triagem neonatal 
no município com a implantação do teste da 

orelhinha. 
01 teste da orelhinha implantado no município 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Ampliar o serviço de fisioterapia. 01 serviço de fisioterapia ampliado 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Realizar ações que fortaleçam os serviços da 
Rede Urgência e Emergência. 

01 ação de fortalecimento dos serviços da Rede Urgência 
e Emergênciarealizada. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Aumentar a oferta de procedimentos na Rede 
Especializada. 

5.000 procedimentos ofertadas na Rede Especializada 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Realizar ações que fortaleçam a Rede de 
Saúde Mental. 

01 ação de fortalecimento da Rede de Saúde Mental 
realizada. 

Sem custo 
Implantar Protocolo de referência para 

mulheres com lesões sugestivas de câncer de 
colo de útero e de câncer de mama. 

01 Protocolo de referência para mulheres com lesões 
sugestivas de câncer de colo de útero e de câncer de 

mama implantado. 

Sem custo 
Criar Protocolos clínicos de acesso à Rede 

Especializada 
01 Protocolo clínicos de acesso à Rede Especializada 

criados. 
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301-Atenção Básica Implantar o Consultório na Rua. 01 Consultório na Rua implantado 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Ampliar da oferta de atendimentos 
oftalmológicos no município 

5% de atendimentos oftalmológicos ampliados 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Implantar brinquedotecas nos serviços da rede 
de saúde com pediatria ambulatorial. 

02brinquedoteca implantada nos serviços da rede de 
saúde com pediatria ambulatorial. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Realizar ações que fortaleçam e modernizem 
o Programa “Remédio em Casa”. 

01 ação de Fortalecimento e modernização do Programa 
“Remédio em Casa” realizada. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Informatizar as farmácias das Policlínicas 
municipais. 

02 Policlínica municipal com farmácia informatizada. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Ampliar a oferta de exames de imagem. 30 exames de imagem ampliados. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Implantar os exames cardiológicos e 
implantação da oferta de exames gástricos 

120 exames (60 ecocardiograma; 60 teste ergométrico) 
cardiológicos e 60 exames (endoscopia) gástricos 

implantados 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Ampliar o número de atendimentos do 
Programa “Olhar Paulista”. 

20 atendimentos ampliados do Programa “Olhar Paulista”. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Garantir consulta de retorno com especialistas 
aos usuários. 

01 unidades especializadas de Saúdegarantam a 
marcação da consulta de retorno para especialista. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Realizar marcação de encaminhamento para 
especialista em USF. 

05 USF que realizam marcação de encaminhamento para 
especialista. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
 

Garantia de fitas, lancetas e glicosímetro para 
controle de diabetes tipo I, de acordo com o 

protocolo municipal. 

100% dos diabéticos tipo I cadastrados nos serviços de 
saúde com fitas, lancetas e glicosímetro, de acordo com o 

protocolo municipal. 

 
 
 
 
 

DIRETRIZ Nº 3 - CONSOLIDAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 
 

Objetivo: Promover as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças, saúde ambiental e sanitária. 

Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha de 
Base 

Meta 2019 
Unidade 

de Medida 
Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do 
Plano (2018-

2021) 

Unidade 
de Medida 

% Meta alcançada 

1.Realizar Ações do 
Centro de Testagem e 

Aconselhamento 

Número de ações do 
Centro de Testagem e 

- 
12 Ações do 

Centro de 
Testagem e 

Número 
Absoluto 

3 Ações do do 
Centro de 

Testagem e 

48 ações do 
Centro de 

Testagem e 

Número 
Absoluto 

25% 
Foi  realizada uma ação 

com TJ-PE  em 
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itinerante. Aconselhamento 
itinerante. 

Aconselhamento 
itinerante 

realizadas. 

Aconselhamen
to itinerante 
realizadas. 

Aconselhamen
to itinerante 
realizadas. 

Fevereiro para 
aconselhamento, 

testatagem e 
distribuição de planfeto 

e preservativo; Uma 
ação no carnaval na 

praça das três rodas no 
bloco do Bacalhau na 

Vara em Paratibe; Ação 
em Paratibe com 
parceira das USF 

Albertin Sabin I e II. 

2. Ampliar a realização 
de coleta de 

baciloscopia de 
tuberculose em 

unidades de saúde. 

Número de Unidades de 
Saúde com coleta de 

baciloscopia de 
Tuberculose. 

- 

05 unidades de 
saúde com coleta 
de baciloscopia 
de Tuberculose. 

Número 
Absoluto 

12 unidades 
de saúde com 

coleta de 
baciloscopia 

de 
Tuberculose 

20 unidades 
de saúde com 

coleta de 
baciloscopia 

de 
Tuberculose. 

Número 
Absoluto 

220% 
As unidades de saúde 

com coleta de 
baciloscopia de 

tuberculose 
são:Território I: USF 
Jardim Paulista Alto; 
Arthur Lungdren II 

alto;Território II: USF 
Sítio Fragoso II; USF 
Miruieira;Território III 
USF Nossa Senhora 

dos Prazeres I e II; USF 
José Borges de Souza 
II; Território IV: USF 

São Pedro; USF 
Loteamento Conceição “ 

Chega Mais” 
Policlínicas: José 
Correia Mandu; 

Severino Josino Guerra; 
Willian Nascimento; 

CEAMP. 

3. Implantar a cultura de 
BK (tuberculose) no 

Laboratório Municipal 

Número de Cultura de 
BK implantada 

- 
01 cultura de BK 
implantada no 

Laboratório 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

01 cultura de 
BK implantada 
no Laboratório 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
A implantação de 

cultura de BK depende 
da instalação da Capela 
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que está em fase de 
tobamento. Também 

será necessária a 
adequação do espaço 

físico. 
Por enquanto, a análise 

continua sendo 
realizada pelo 

Laboratório Central do 
estado (LACEN). 

4. Ampliar a realização 
de Teste rápido de 
HIV/sífilis em USF. 

Número de Unidades de 
Saúde da Família (USF) 

que realizam teste 
rápido de HIV/sífilis. 

- 

05 USF que 
realizam teste 

rápido de 
HIV/sífilis. 

Número 
Absoluto 

18 USF que 
realizam teste 

rápido de 
HIV/sífilis. 

30 USF que 
realizam teste 

rápido de 
HIV/sífilis. 

Número 
Absoluto 

360% 
As USF que realizam 

teste rápido de 
HIV/sífilis são: 

Território I: USF Jardim 
Paulista Baixo III; Arthur 
Lundgren II Baixo; USF 

Albert Sabin I; Albert 
Sabin II; USF ParatibeII; 

USF Elzanir Ferreira; 
Território II: USF 

Mirueira; Centro de 
Saúde Nobre;Território 

III: USF Nª SRª dos 
Prazeres II; USF 

Maranguape I-A; USF 
Maranguape I-B; 

Território IV: USF 
Edgar Alves I; USF 
Edgar Alves II; USF 

Francisco Marcelo Dias; 
USF Nossa Senhora 

Aparecida; USF Quirino 
Ribeiro de Figueiredo 
(Nossa Senhora da 

Conceição II) USF Dom 
Helder (PACS Tururu). 

5. Descentralizar o 
tratamento com 

Número de Unidades de 
Saúde da Família que 

- 
04 USF que 

realizam 
Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

16 USF que 
realizam 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Aguardando aquisição 
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penicilina benzatina em 
USF. 

realizam tratamento com 
penicilina benzatina. 

tratamento com 
penicilina 
benzatina. 

tratamento 
com penicilina 

benzatina. 

do Kit de emergência  
para USF. 

6. Realizar campanha 
de pós vacinação 

antirrábica nas áreas de 
baixa cobertura. 

Número de campanhas 
pós vacinação nas áreas 

de baixa cobertura 
realizadas. 

- 

01 campanha de 
pós vacinação 
nas áreas de 

baixa cobertura 
realizada. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

04 campanha 
de pós 

vacinação nas 
áreas de baixa 
coberturarealiz

ada. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Não ocorreu nenhuma 
campanha nacional. A 
mesma está prevista 
para o final do ano. 

7. Realizar Bloqueios 
vacinais nos casos 

confirmados de raiva 
animal. 

Proporção de casos 
confirmados de raiva 
animal com Bloqueios 
vacinais realizados. 

- 

100% dos casos 
confirmados de 

raiva animal com 
Bloqueios 
vacinais 

realizados. 

Proporção 
Sem 

Apuração 

100% dos 
casos 

confirmados 
de raiva 

animal com 
Bloqueios 
vacinais 

realizados 

Proporção 

Sem Apuração 
Não ocorreu nenhum 
nenhum caso até o 

momento. Dessa forma, 
não houve a 

necessidade de 
bloqueio. 

8. Realizar ações que 
fortaleçam a Saúde do 

Trabalhador. 

Número de açõesde 
fortalecimento da Saúde 

do trabalhador 
realizadas. 

- 

01 ação de 
fortalecimento da 

Saúde do 
Trabalhador 
realizada. 

Número 
Absoluto 

02 ações de 
fortalecimento 
da Saúde do 
Trabalhador 
realizada. 

04 ações de 
fortalecimento 
da Saúde do 
Trabalhador 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

200% 
Foram realizadas 

reuniões com CEREST 
Recife e reuniões 

internas para criação do 
fluxo da rede de 
atendimento no 

município. 

9. Realizar atividades 
de Educação popular 
sobre hanseníase e 

tuberculose nas USF. 

Número de atividades de 
educação popular sobre 

hanseníase e 
tuberculose realizadas 

nas USF. 

- 

01 atividade de 
educação popular 
sobre hanseníase 

e tuberculose 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

04 atividade 
de educação 
popular sobre 
hanseníase e 
tuberculose 
realizadas. 

04 atividades 
de Educação 
popular sobre 
hanseníase e 
tuberculose 
realizadas 

Número 
Absoluto 

400% 
Foram realizadas as 
seguintes atividades 

populares: uma 
caminhada sobre 

hanseníase (janeiro 
roxo) nas ruas do bairro 

da Mirueira; duas 
palestras sobre 

tuberculose na Escola 
Municipal Miguel Arraes 
de Alencar e na Casa 

Herbert de Souza; 
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Palestra sobre 
hanseníase na Paróquia 

Nossa Senhora do Ó, 
em parceria com 
a Coordenação 

Estadual de 
Hanseníase, o Centro 

Social da Mirueira, com 
Movimento de 

Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela 

Hanseníase e a 
Paróquia Nossa 

Senhora do Ó em Pau 
Amarelo em 21/01/2019. 

10. Realizar ação 
educativa de Vigilância 

em Saúde. 

Número de Ações 
educativas de Vigilância 
em Saúde realizadas. 

- 

05 ação 
educativa de 
Vigilância em 

Saúde realizada. 

Número 
Absoluto 

01 ação 
educativa de 
Vigilância em 

Saúde 
realizada 

04 Ação 
educativa de 
Vigilância em 

Saúde 
realizada. 

Número 
Absoluto 

500%  
Foi realizada no período 

de 28/01 a 01/02 na 
UNINABUCO na 

Semana de Integração 
da Saúde com os 

profissionais efetivos 
recém convocados do 

concurso; 
Entrega dos tablets aos 
agentes de combate de 

endemias e 
sensibilização sobre a 
importância da nova 
ferramenta para o 

processo de trabalho 
em 15/02/2019; 

Formação sobre manejo 
clínico da Sífilis 

realizada em 14/03 para 
profissionais da rede de 

saúde; 
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Atualização para 
enfermeiros e médicos 
da rede sobre combate 

à tuberculose em alusão 
ao Dia Mundial da 

Tuberculose em 22/03; 

 
Treinamento sobre 

hanseníase em 25/03 e 
26/03. 

 

11. Atualizar o Código 
Sanitário Municipal. 

Número de Código 
Sanitário Municipal 

- 

1 Código 
Sanitário 
Municipal 
atualizado 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

1 Código 
Sanitário 
Municipal 
atualizado 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Na análise da área 

técnica com a 
assessoria jurídica foi 

observado que não será 
necessário a 

atualização do código 
sanitário. Será 

acrescentado uma 
portaria de processo 
administrativo para 

valorar as penalidades 
(multas).  

12.Realizar 300 
análises de qualidade 

da água por ano 

Número de análises de 
qualidade da água por 

ano. 
- 

300 análises de 
qualidade da 

água realizadas 
por ano. 

Número 
Absoluto 

174 análises 
de qualidade 

da água 
realizadas por 

ano. 

1200 análises 
de qualidade 

da água 
realizadas por 

ano 

Número 
Absoluto 

58% 
Como a meta anual é de 

300 análises por ano. 
Por mês a área técnica 

tem que realizar 25 
análises. No 

quadrimestre a área têm 
que realizar 100 

análises. Dentro desses 
parâmetros 

ultrapassamos a meta 
para o referido 
quadrimestre. 
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13. Realizar ações que 
fortaleçam a Política 

IST/AIDS 

Número de ações que 
fortaleçam a Política 

IST/AIDS 
- 

01 ação que 
fortaleça a 

Política IST/AIDS 

Número 
Absoluto 

03 ações que 
fortaleçam a 

Política 
IST/AIDS 

04 ações que 
fortaleça a 

Política 
IST/AIDS 

Número 
Absoluto 

300% 
Foi realizado durante a 

Semana da Saúde 
treinamento com 

formação prática e 
teorica em Teste rápido 
e prevenção combinada 

para enfermeiros e 
dentista; Formação em 

manejo clinico e 
terapeutico para sifilis 
na Joaquim Nabuco, 
Auditório da SMS, 

Oficina de prevenção 
combinada com a 

profissionais da rede 
com especificidade para 
os profissionais do sexo. 

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DAS METAS ANUALIZADAS COM A SUBFUNÇÃO 

Subfunções da Saúde Descrição das Metas por Subfunção Meta Programada para o Exercício 

305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar ações do Centro de Testagem e 

Aconselhamento itinerante. 
12 ações do Centro de Testagem e Aconselhamento 

itinerante realizadas. 

305- Vigilância Epidemiológica 
Ampliar a realização de coleta de baciloscopia 

de tuberculose em unidades de saúde. 
05 unidades de saúde com coleta de baciloscopia de 

Tuberculose. 

305- Vigilância Epidemiológica 
Implantar a cultura de BK (tuberculose) no 

Laboratório Municipal 
01 cultura de BK implantada 

305- Vigilância Epidemiológica 
Ampliar a realização de Teste rápido de 

HIV/sífilis em USF. 
05 USF que realizam teste rápido de HIV/sífilis. 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
 

Descentralizar o tratamento com penicilina 
benzatina em USF. 

04 USF que realizam tratamento com penicilina benzatina. 

305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar campanhas de pós vacinação nas 

áreas de baixa cobertura. 
01 campanha de pós vacinação nas áreas de baixa 

cobertura realizada. 

305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar bloqueios vacinais nos casos 

confirmados de raiva animal. 
100% dos casos confirmados de raiva animal com 

Bloqueios vacinais realizados. 

305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar ações que fortaleçam a Saúde do 

Trabalhador. 
01 ação de fortalecimento da Saúde do Trabalhador 

realizada. 

301- Atenção Básica 
305- Vigilância Epidemiológica 

Realizar atividades de Educação popular 
sobre hanseníase e tuberculose nas USF 

01 atividade de Educação popular sobre hanseníase e 
tuberculose realizadas nas USF. 
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305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar ação educativa de Vigilância em 

Saúde. 
01 ação educativa de Vigilância em Saúde realizada. 

Sem Custo Atualizar o Código Sanitário Municipal 1 Código Sanitário Municipal atualizado 

305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar 300 análises de qualidade da água 

por ano. 
300 análises de qualidade da água realizadas por ano. 

305- Vigilância Epidemiológica 
Realizar ações que fortaleçam a Política 

IST/AIDS 
01 ação que fortaleça a Política IST/AIDS 

 
 

DIRETRIZ Nº 4 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL 
 

Objetivo:Desenvolver suporte operacional e administrativo, qualificação da gestão do trabalho e do controle social 

Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha de 
Base 

Meta 2018 
Unidade 

de Medida 
Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do 
Plano (2018-

2021) 

Unidade 
de Medida 

% Meta alcançada 

1.Realizar atividades de 
educação continuada 

para os/as profissionais 
de saúde. 

Número de atividades 
realizadas de educação 
continuada para os/as 
profissionais de saúde 

realizadas. 

- 

02 atividades 
de educação 
continuada 
para os/as 

profissionais 
de saúde 

realizadas. 

Número 
Absoluto 

01 atividades 
de educação 
continuada 
para os/as 

profissionais 
de saúde 
realizada. 

02 
atividadesde 

educação 
continuada/ 

ano para 
os/as 

profissionais 
de saúde 

realizadas. 

Número 
Absoluto 

50% 
 

1.Curso de Atendimento 
Pré-Hospitalar do Município 

do Paulista 
Do dia 21/01 a 30/01 na 

FENSG 
 

2.Realizar atividade de 
educação continuada 

para os/as conselheiros 
(as) de saúde. 

Número de atividades de 
educação continuada 

para os/as conselheiros 
(as) de saúde 

realizadas.  

- 

01 atividadede 
educação 
continuada 
para os/as 

conselheiros 
(as) de saúde 

realizada. 

Número 
Absoluto 

01 atividadede 
educação 
continuada 
para os/as 

conselheiros 
(as) de saúde 

realizada. 

01 atividade 
de educação 
continuada/ 

ano para 
os/as 

conselheiros 
(as) de saúde 

realizada. 

Número 
Absoluto 

100%. 
Curso do TCE 20 e 21 de 

fevereiro. 
 

3. Realizar ações que 
Fortaleçam o controle 

social na Política 
IST/AIDS e Hepatites 

Virais com participação 

Número de ações para 
fortalecimento do o 
controle social na 

Política IST/AIDS e 
Hepatites Virais com 

participação do 

- 

01 ação para 
fortalecimento 
do o controle 

social na 
Política 

IST/AIDS e 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

 

04 ações para 
fortalecimento 
do o controle 

social na 
Política 

IST/AIDS e 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
Esta ação deverá ser 

planejada por uma 
comissão do CMS. 
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do Conselho Municipal 
de Saúde e da Gestão. 

Conselho Municipal de 
Saúde e da Gestão 

Hepatites 
Virais com 

participação 
do Conselho 
Municipal de 
Saúde e da 

Gestão 

Hepatites 
Virais com 

participação 
do Conselho 
Municipal de 
Saúde e da 

Gestão 

4. Garantir aplicação de 
15% da receita 

municipal na saúde. 

Percentual de aplicação 
da receita municipal na 

saúde. 
- 

15% de 
aplicação da 

receita 
municipal na 

saúde. 

Percentual 

12,80% de 
aplicação na 

receita 
municipal da 

saúde 

15% de 
aplicação da 

receita 
municipal na 

saúde. 

Percentual 85,3% 

5. Realizar anualmente 
a “Semana da Saúde”. 

Número de “Semana da 
Saúde” realizadas/ano. 

- 
01 “Semana 
da Saúde” 

realizada/ano. 

Número 
absoluto 

01 “Semana 
da Saúde” 

realizada/ano. 

01 “Semana 
da Saúde” 

realizada/ano. 

Número 
absoluto 

100% 
Realizada no período de 

28/01 a 01/02 na 
UNINABUCO 

6. Realizar anualmente 
capacitações aos/as 
profissionais da Rede 
de Atenção à Saúde 

direcionada ao 
atendimento da 

população LGBTTI. 

Número de capacitações 
aos/as profissionais da 

Rede de Atenção à 
Saúde direcionada ao 

atendimento da 
população LGBTTI 

realizadas/ano. 

- 

01 
capacitação 

aos/as 
profissionais 
da Rede de 
Atenção à 

Saúde 
direcionada ao 
atendimento 
da população 

LGBTTI. 

Número 
absoluto 

Sem 
Apuração. 

01 
capacitação/a

aos/as 
profissionais 
da Rede de 
Atenção à 

Saúde 
direcionada ao 
atendimento 
da população 
LGBTTI/ano 

realizada. 

Número 
absoluto 

Sem Apuração. 
Estamos buscando 

parceiros para apoiar a 
formação. Prevista para o 

segundo semestre 

7. Realizar divulgação 
dos Programas de 

saúde do Município. 

Número de divulgações 
dos Programas de 

saúde do município. 
- 

01 divulgação 
dos 

Programas de 
saúde do 
Município. 

Número 
absoluto 

01 divulgação 
dos 

Programas de 
saúde do 
Município. 

01 divulgação 
dos 

Programas de 
saúde do 
Município. 

Número 
absoluto 

100% 
Esta ação foi realizada em 

Janeiro de 2019. 

8.Realizar formação 
anual sobre 

Humanização e 
Equidade no 

acolhimento para os/as 

Número de formações 
sobre Humanização e 

Equidade no 
acolhimento. 

- 

01 
formação/ano 

sobre 
Humanização 
e Equidade no 
acolhimento 

Número 
absoluto 

01 
formação/ano 

sobre 
Humanização 
e Equidade no 
acolhimento 

01 
formação/ano/

ano sobre 
Humanização 
e Equidade no 
acolhimento 

Número 
absoluto 

100% 
Formação para os 

profissionais recepcionistas 
da rede de saúde 

“Atendimento ao público na 
perspectiva do acolhimento 
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profissionais da Rede 
Municipal de Saúde. 

para os/as 
profissionais 

da Rede 
Municipal de 

Saúde 

para os/as 
profissionais 

da Rede 
Municipal de 

para os/as 
profissionais 

da Rede 
Municipal de 

Saúde. 

e humanizada” realizadas 
nos dias 19/03; 21/03; 

26/03; 28/03 e 04/04 no 
SENAC. 

9. Elaborar os 
Instrumentos de gestão 

preconizados em lei. 

Proporção de 
elaboração dos 

instrumentos de gestão 
preconizados em lei. 

- 

100% dos 
Instrumentos 

de gestão 
preconizados 

em lei 
elaborados. 

Proporção 

60% dos 
Instrumentos 

de gestão 
preconizados 

em lei 
elaborados 

100% dos 
Instrumentos 

de gestão 
preconizados 

em lei 
elaborados. 

Proporção 

60%  
Foi elaborado e entregue o 

RDQA (Stembro a 
Dezembro) em 2018 de 

Fevereiro de 2019 ao CMS 
e a Câmara de Vereados; o 

RAG em 29 de Março de 
2019 ao CMS; TCE e 

Câmara de Vereadores e o 
presente RDQA. 

10. Cumprir as Leis e 
Portarias no que se 

referem ao uso de EPI. 

Proporção de 
Cumprimento das Leis e 

Portarias no que se 
referem ao uso de EPI. 

- 

100% de 
Cumprimento 

das Leis e 
Portarias no 

que se 
referem ao 
uso de EPI. 

Proporção 
Sem 

Apuração. 

100% de 
Cumprimento 

das Leis e 
Portarias no 

que se 
referem ao 
uso de EPI. 

Proporção 

Sem Apuração. 
Entrega de camisas UV’s 

para 30 ACS que ainda não 
tinham recebido 

anteriormente devido não 
estarem presentes no 

momento das entregas nas 
unidades. 

11. Fornecer aos 
profissionais de saúde 

fardamento e 
instrumentos de 

identificação. 

Proporção de 
profissionais de saúde 

que receberam 
fardamento e 

instrumentos de 
identificação. 

- 

100% dos 
profissionais 

com 
fardamento e 
instrumentos 

de 
identificação. 

Proporção 
Sem 

Apuração. 

100% dos 
profissionais 

com 
fardamento e 
instrumentos 

de 
identificação. 

Proporção 

Sem Apuração. 
Foi entregue a 12 ACS DA 

USF Conceição I e está 
previsto a entrega dos 

fardamentos dos ACS da 
USF Mirueira e PACS Hélio 

Inácio. 

12.Realizar 
capacitações aos/as 

profissionais das USF. 

Número de capacitações 
aos/as profissionais das 
Unidades de Saúde da 

Família realizadas. 

- 

02 
capacitações 

aos/as 
profissionais 

das USF 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

02 
capacitações/

ano aos/as 
profissionais 

das USF 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
 

1.Curso de formação em 
preceptoria nos dias 23/05; 
06/06 e demais previstos 
para 11/06 13/06 e 18/06. 

 
2. Em elaboração de um 
momento formativo sobre 
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planejamento na rede de 
atenção básica. Planejado 

para o 19/06. 

13. Readequar o 
Conselho Municipal de 
Saúde, considerando 

espaço físico, transporte 
e assessorias jurídica, 

contábil e de 
comunicação. 

Número de Conselho 
Municipal de Saúde 

readequado, 
considerando espaço 

físico, transporte e 
assessorias jurídica, 

contábil e de 
comunicação. 

- 

01 Conselho 
Municipal de 

Saúde 
readequado, 
considerando 
espaço físico, 
transporte e 
assessorias 

jurídica, 
contábil e de 
comunicação 

Número 
Absoluto 

50% 

01 Conselho 
Municipal de 

Saúde 
readequado, 
considerando 
espaço físico, 
transporte e 
assessorias 

jurídica, 
contábil e de 
comunicação 

Número 
Absoluto 

50% 
A SMS vem ofertando 
desde de Abril de 2019 

assessoria juridíca e 
contábil para as análises 

dos instrumentos de gestão 
através do corpo técnico da 

Secretaria de Saúde. 
 Em 22 de Abril de 2019 a 

SMS ofertou um 
retroproetor ao CMS. 

Desde fevereiro a SMS 
oferta veículo nas terças e 

quintas ao CMS. 

14. Realizar audiência 
pública para as 
organizações da 
sociedade civil. 

Número de audiências 
públicas para as 
organizações da 
sociedade civil. 

- 

01 audiência 
pública para 

as 
organizações 
da sociedade 

civil. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração. 

01 audiência 
pública/ano 

para as 
organizações 
da sociedade 

civil. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
 A SMS aguarda retorno da 
Câmara de Vereadores do 
Paulista para apresentação 

do RDQA a Sociedade 
Civil. 

15. Realizar inserção no 
site da Prefeitura da Lei 
e Regimento interno do 
Conselho Municipal de 

Saúde 

Número de inserção no 
site da Prefeitura da Lei 
e Regimento interno do 
Conselho Municipal de 

Saúde 

- 

01 inserção no 
site da 

Prefeitura da 
Lei e 

Regimento 
interno do 
Conselho 

Municipal de 
Saúde 

Número 
Absoluto 

01 inserção no 
site da 

Prefeitura da 
Lei e 

Regimento 
interno do 
Conselho 

Municipal de 
Saúde 

01 inserção no 
site da 

Prefeitura da 
Lei e 

Regimento 
interno do 
Conselho 

Municipal de 
Saúde 

Número 
Absoluto 

100% 
Esta ação foi realida em 

Dezembro de 2018. 
 

 

16.Implantar o 
Programa “Maria da 

Penha vai à Saúde” em 
unidades de saúde. 

Número de unidades de 
saúde com o Programa 
“Maria da Penha vai à 
Saúde” implantado. 

- 

02 unidade de 
saúde com o 

Programa 
“Maria da 

Penha vai à 
Saúde” 

implantado. 

Número 
Absoluto 

Sem 
Apuração 

04 unidades 
de saúde com  
o Programa 
“Maria da 

Penha vai à 
Saúde” 

implantado. 

Número 
Absoluto 

Sem Apuração 
A previsão de realização é 
no segundo semestre. O 
processo licitatório já foi 
concluído e estamos na 
fase de assinatura de 
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contrato com a empresa 
que irá facilitar a formação. 

DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DAS METAS ANUALIZADAS COM A SUBFUNÇÃO 

Subfunções da Saúde Descrição das Metas por Subfunção Meta Programada para o Exercício 

301- Atenção Básica 
 

Realizar atividades de educação continuada 
para os/as profissionais de saúde. 

02 atividades de educação continuada para os/as 
profissionais de saúde realizadas. 

122 – Administração Geral 
 

Realizar atividade de educação continuada 
para os/as conselheiros (as) de saúde. 

01 atividade de educação continuada para os/as 
conselheiros (as) de saúde realizada. 

305 – Vigilância Epidemiológica 
122 – Administração Geral 

 

Realizar ações que fortaleçam o controle 
social na Política IST/AIDS e Hepatites Virais 
com participação do Conselho Municipal de 

Saúde e da Gestão 

01 ação para fortalecimento do controle social na Política 
IST/AIDS e Hepatites Virais com participação do Conselho 

Municipal de Saúde e da Gestão 

122 – Administração Geral 
 

Garantir aplicação de 15% da receita 
municipal na saúde. 

15% de aplicação da receita municipal na saúde. 

301- Atenção Básica Realizar “Semana da Saúde” 01 “Semana da Saúde” realizada. 

301- Atenção Básica 
 

Realizar capacitações aos/as profissionais da 
Rede de Atenção à Saúde direcionada ao 

atendimento da população LGBTTI 

01 capacitação/ano aos/as profissionais da Rede de 
Atenção à Saúde direcionada ao atendimento da 

população LGBTTI. 

122 – Administração Geral 
 

Realizar divulgação dos Programas de saúde 
do Município 

01 divulgação dos Programas de saúde do Município. 

301- Atenção Básica 
 

Realizar formação/ano sobre Humanização e 
Equidade no acolhimento para os/as 

profissionais da Rede Municipal de Saúde 

01 formação/ano sobre Humanização e Equidade no 
acolhimento para os/as profissionais da Rede Municipal de 

Saúde. 

122 – Administração Geral 
 

Elaborar os Instrumentos de gestão 
preconizados em lei 

100% dos Instrumentos de gestão preconizados em lei 
elaborados. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

542 – Controle Ambiental 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

Cumprir as Leis e Portarias no que se referem 
ao uso de EPI 

100% de Cumprimento das Leis e Portarias no que se 
referem ao uso de EPI. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

Fornecer aos profissionais de saúde 
fardamento e instrumentos de identificação 

100% dos profissionais de saúde que receberam 
fardamento e instrumentos de identificação. 

301- Atenção Básica 
Realizar capacitações aos/as profissionais das 

USF. 
02 capacitações aos/as profissionais das USF realizadas. 
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122 – Administração Geral 
 

Readequar o Conselho Municipal de Saúde, 
considerando espaço físico, transporte e 

assessorias jurídica, contábil e de 
comunicação. 

01 Conselho Municipal de Saúde readequado, 
considerando espaço físico, transporte e assessorias 

jurídica, contábil e de comunicação 

Sem custo 
Realizar audiência pública para as 
organizações da sociedade civil. 

01 audiência pública para as organizações da sociedade 
civil. 

122 – Administração Geral 
 

Realizar inserção no site da Prefeitura da Lei e 
Regimento interno do Conselho Municipal de 

Saúde 

01 inserção no site da Prefeitura da Lei e Regimento 
interno do Conselho Municipal de Saúde 

122 – Administração Geral 
 

Implantar o Programa “Maria da Penha vai à 
Saúde” em unidades de saúde. 

02 unidade de saúde com o Programa “Maria da Penha vai 
à Saúde” implantado. 
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Análises e Considerações sobre a Programação Anual de Saúde 

 

No tocante a Programação Anual de Saúde (PAS) do ano 2019, documento que operacionaliza as intenções expressas 

no plano de saúde, detalhando as ações, metas e recursos financeiros para o mesmo, assim como os indicadores para 

avaliação, informamos que das 69 ações previstas, 27 (39,1%) foram totalmente realizadas e 42(60,9%) ainda não foram 

realizadas neste quadrimestre (Janeiro a Abril de 2019). Destaca-se que das 19 ações previstas na primeira diretriz: 

Fortalecimento e Qualificação da atenção básica 10 (52,6%) foram realizadas. Na segunda diretriz: Aperfeiçoamento da 

Atenção especializada e da assistência farmacêutica 6 (28,6%) ações foram realizadas das 21 previstas, já a terceira diretriz: 

Consolidação da Vigilância em Saúde obteve como resultado 6 (46,2%) ações executadas das 13 previstas. A quarta diretriz: 

Aprimoramento da gestão do SUS e do Controle Social obteve 31,3% (5) das 16 ações previstas. 

Além das ações previstas na PAS, do exercício de 2019, foram realizadas no âmbito da Primeira diretriz, no primeiro 

quadrimestre, pela Superintendência de Atenção à Saúde, ações de educação em saúde bucal na USF Nobre e no Núcleo de 

Atenção à Saúde do Adolescente; realização do Vila Orla com a oferta de exames e prática de atividade física; Realização de 

ação do Projeto Agar no bairro de Sitio Fragoso na USF Sitio Fragoso II para gestantes e puérperas. Quanto a Segunda diretriz 

destaca-se as ações realizadas pela Superintendência de Regulação Assistencial: entrega de 57 óculos para os alunos da rede 

municipal através do Programa Olhar Paulista; oferta de exames de mamografia através do Amigo do Peito em ações das USF; 

PACS e alguns locais específicos (Terminal de ônibus de Maranguape I; Instituto Costa Azul; Secretaria de Mulher; Escola 

Municipal Professora Margarida Sampaio) e pela Superintendência de Assistência Farmacêutica que realizou uma reunião 

sobre desempenho do Programa Remédio em Casa, em 2018, para os profissionais da Central de Abastecimento 

Farmacêutica. 
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 Na terceira diretriz foram realizadas, pela Superintendência de Vigilância em Saúde; Ação para alertar a população sobre 

os riscos das arboviroses (Dengue, Zika e Chukungunya), na Praça João XXIII, com os Agentes de Combate às Endemias 

(ACEs) conscientizando o público para a importância de adotar alguns cuidados simples para evitar a proliferação do mosquito 

Aedes aegypti; Realização do bloco carnavalesco “Os dengosos” pelas ruas do Centro do Paulista para conscientização 

referente à prevenção das arboviroses e uma ação de fiscalização pela equipe da vigilância sanitária no Mercado Público do 

Centro. Em relação à quarta diretriz destacam-se a realização de uma oficina de Planejamento das Ações da Secretaria 

Municipal de Saúde referente ao ano de 2019 e a IX Conferência Municipal de Saúde em 04 e 05 de Abril de 2019 na Faculdade 

Joaquim Nabuco pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria de Saúde. 

No demonstrativo da programação de despesas com a saúde, verifica-se um valor de R$ 9.521.764,86 na atenção 

básica, representando 40,8 % do total de despesas. Na assistência hospitalar e ambulatorial a despesa foi de R$ 4.895.966,03 

equivalendo a 21%. Nas demais subfunções foram aplicados R$ 8.939.179,13 relativo a 38,2% das despesas realizadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

8 INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 

 
N INDICADOR TIPO META 

ANO 2019 
RESULTADO  DO 
QUADRIMESTRE 

% 
ALCANÇADO 

DA META 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

1 Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) 
pelo conjunto das 4 principais DCNT 

(doenças do aparelho circulatório, câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas) 

U 376 Sem Apuração* - Número 

2 Proporção de óbitos de mulheres em 
idade fértil (10 a 49 anos) investigados. 

E 65% 32% 49,2% Percentual 

3 Proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida 

U 99% 100% 101% Percentual 

4 Proporção de vacinas selecionadas do 
Calendário Nacional de Vacinação para 

crianças menores de dois anos de idade - 
Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-

valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e 
Tríplice viral 1ª dose - com cobertura 

vacinal preconizada 

U 95% Sem Apuração* - Percentual 

5 Proporção de casos de doenças de 
notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerrados em até 60 dias após 
notificação. 

U 80% 0% 0% Percentual 

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

coortes 

U 80% Sem Apuração* - Percentual 

7 Número de Casos Autóctones de Malária E  Sem Apuração* - Número 

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

idade 

U 19 Sem Apuração* - Número 

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

U 0 Sem Apuração* - Número 

10 Proporção de análises realizadas em U 90% Sem Apuração* - Percentual 
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amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, 

cloro residual livre e turbidez 

11 Razão de exames citopatológicos do colo 
do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de determinado local 

e a população da mesma faixa etária 

U 0,19 0,02 10,5 Razão 

12 Razão de exames de mamografia de 
rastreamento realizados em mulheres de 
50 a 69 anos na população residente de 

determinado local e população da mesma 
faixa etária. 

U 0,40 0,05 12,5 Razão 

13 Proporção de parto normal no Sistema 
Único de Saúde e na Saúde Suplementar 

U 40% 54% 135% Percentual 

14 Proporção de gravidez na adolescência 
entre as faixas etárias 10 a 19 anos 

U 14% Sem Apuração* - Percentual 

15 Taxa de mortalidade infantil 
 

U 14 Sem Apuração* - Número 

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

U 3 0 100% Número 

17 Cobertura populacional estimada pelas 
equipes de Atenção Básica 

U 51% 50% 98% Percentual 

18 Cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF) 

U 65% Sem Apuração* - Percentual 

19 Cobertura populacional estimada de 
saúde bucal na atenção básica 

U 29,74% 36,73% 123,5% Percentual 

20 Percentual de municípios que realizam no 
mínimo seis grupos de ações de 
Vigilância Sanitária consideradas 

necessárias a todos os municípios no ano 

U 100% Sem Apuração* - Percentual 
 

21 Ações de matriciamento sistemático 
realizadas por CAPS com equipes de 

Atenção Básica 

E 60% Sem Apuração* - Percentual 
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22 Número de ciclos que atingiram mínimo 
de 80% de cobertura de imóveis visitados 

para controle vetorial da dengue 

U 4 0 0% Número 

23 Proporção de preenchimento do campo 
ocupação nas notificações de agravos 

relacionados ao trabalho. 

U 95% 100% 105,3% Percentual 

    OBS: Procedimentos para a pactuação conforme Resolução CIT 08, de 24 de novembro de 2016. 
    *Os referidos Indicadores não são factiveis de apuração Quadrimestralmente. 
  

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa 

A Secretaria de Saúde da cidade do Paulista, atingiu 45,5% (5) dos 11 indicadores Interfederativos pactuados, factíveis 

de apuração no Quadrimestre - Janeiro a Abril de 2019.Esses achados reforçam o desafio da gestão em implementar uma sala 

de situação para monitoramento e avaliação desses indicadores. 
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9 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

9.1 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa 
 
 
.  
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9.2 Indicadores Financeiros 

 

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

              Data da consulta: 19/03/2019 
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9.3  Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 
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FONTE: SIOPS, data e hora da homologação dos dados pelo gestor:  
           1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do 

exercício.  
2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo 
apresentado no "total j". 3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último 
bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".  

              4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na 
Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  

              5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. 6 - No último 
bimestre, será utilizada a fórmula [VII(h+i) - (12 x IVb)/100] 
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9.4 Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos 
fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho 

BLOCO DE 

FINANCIAMENTO 

PROGRAMAS DE 

TRABALHO  

 

Valor 

Transferido em 

2019 (Fonte: 

FNS)  

Valor 

Executado em 

Janeiro a Abril 

de 2019 

 

CUSTEIO 

1030129003501- 

EXPANSÃO E 

APRIMORAMENTO DA 

INFRAESTRUTURA DA 

ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE 

6.190.272,07 

 

25.123,66 

1030129004503- 

MANUTENÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DA REDE 

BÁSICA DE SAÚDE 

3.513.987,89 

1030129004506- 

FORTALECIMENTO E 

AMPLIAÇÃO DA SAÚDE 

BUCAL 

136.915,76 

1030129004512-

MANUTENÇÃO DO 

CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

ODONTOLÍGICAS-CEO 

1.751,06 

1030229044511- 

DESENVOLVIMENTO E 

QUALIFICAÇÃO DA REDE 

ESPECIALIZADA 

PRÓPRIA DE SAÚDE 

6.324.251,67 

1.292.650,64 

1030229044513- 

FORTALECIMENTO DA 

REDE DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

148.726,06 

1030229044514- OFERTA 

DE PROCEDIMENTOS DE 

MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E 

HOSPITALAR-REDE 

1.941.06629 
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COMPLEMENTAR 

1030229044515- 

MANUTENÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO MÓVEL 

DE URGÊNCIA-SAMU 

199.482,43 

1030329034510- 

DESENVOLVIMENTO DA 

POLÍTICA DA 

ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

605.597,40 453.406,92 

1030429054517- 

FORTALECIMENTO DAS 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

893.304,07 

37.858,11 

1030529054518- 

DESENVOLVIMENTO DAS 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

241.935,71 

1054229054520- 

FORTALECIMENTO DAS 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA 

AMBIENTAL 

657.878,24 

BLOCO DE 

FINANCIAMENTO 

Programas de trabalho  

 

Valor 

Transferido em 

2019 (Fonte: 

FNS)  

Valor 

Executado em 

Janeiro a Abril 

de 2019 

 

 

1030129003501- 

EXPANSÃO E 

APRIMORAMENTO DA 

INFRAESTRUTURA DA 

ATENÇÃO BÁSICA DE 

SAÚDE 

199.920,00 173.655,24 

RENDIMENTOS DE 

APLICAÇÃO FINANCEIRA 

DOS RECURSOS DO SUS 

FNS  

128.267,35  

TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA FUNDO A 
FUNDO 14.213.345,21 8.824.438,01 

TOTAL GERAL CUSTEIO 14.013.425,21 8.650.782,77 
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TOTAL GERAL INVESTIMENTO 199.920,00 173.655,24 

TOTAL GERAL CUSTEIO + INVESTIMENTO 14.213.345,21 8.824.438,01 

              FONTE: FNS  
               

 
 

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira 

Quanto as despesas liquidadas por fonte de recurso, observa-se no 

Município do Paulista uma despesa em saúde de R$ 23.356.910,02 deste 38% 

(R$ 8.870.787,71) foram liquidadas por recursos do SUS (União e Estado) e 62% 

(R$ 14.486.122,31) com recursos de receitas e transferências de impostos. O 

financiamento descentralizado do SUS remete a uma complexa relação de 

interdependência fiscal das três esferas de governo. A participação % das 

Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da 

União para o Município foi 24,35 % em Janeiro a Abril 2019. O estreitamento da 

relação entre o município e o estado no financiamento da saúde se dá em 

decorrência do ICMS (24,7%) e não por meio de mecanismos de transferência 

Fundo a Fundo, condicionada a finalidade do gasto.  De Janeiro a Abril 2019, o 

Município arrecadou de ICMS R$ 27.911.207,74 de uma Receita total ASPS de 

R$ 113.149.626,74. 

Em relação aos indicadores financeiros destaca-se como de maior 

frequência, entre as despesa empenhadas totais, a do grupo com pessoal e 

encargos sociais com 73,9 %, seguido pelo de prestação de serviços com 14,1%. 

O percentual elevado das Despesas com Pessoal e Encargos, pode ser 

justificado pelas especificidades da produção no setor saúde, que acontece 

majoritariamente na forma de trabalho coletivo multiprofissional e em 

cooperação, por meio de ações fragmentadas, com alto grau de dependência 

entre os trabalhadores e elevada dependência de inserção de mão de obra 

humana.  

No caso das receitas de impostos e transferências vinculadas a ações e 

serviços públicos de saúde foram aplicados 12,80 % de recursos próprios do 

município neste quadrimestre, com o objetivo de alcançar os 15% de aplicação 

mínima no final do ano de 2019, conforme preconiza a Lei Complementar 141/12. 
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10- AUDITORIAS 

Nº DO PROCESSO  
 

   
DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁV
EL PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDADE  
 

STATUS  
 

N° 01/2019 
 

Superintendênci
a de regulação 
assistencial 
(SRA) 

Apoio técnico 
de controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Laboratório 
de análises 
clínicas 
Albert 
Sabin Ltda. 
- me (Albert 
Sabin) 

Verificar a 
existência de 
inconformidad
es entre os 
procedimentos 
realizados 
pelos 
prestadores e 
os relatórios 
financeiros 
apresentados 
pelos mesmos 
à SRA 

Realizada 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhamentos  Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO PROCESSO  DEMANDAN
TE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 02/2019 Superintend
ência de 
regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Serviços de 
diagnóstico 
laboratorial 
Ltda. 
(DEOLAB) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhamentos  Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO PROCESSO  DEMANDAN
TE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 03/2019 Superintend
ência de 
regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Laboratório 
análises 
clínica do ó 
Ltda. (lab. 
Do ó) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 

Realizada 
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pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhamentos Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO PROCESSO  DEMANDAN
TE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 04/2019 Superintend
ência de 
regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Centro 
diagnóstico 
laboratorial 
de Olinda 
Ltda. 
(PREVLAB) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações:          Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhamentos:  Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 05/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Laboratório 
de análises 
clínicas 
Albert 
Sabin Ltda. 
- me (Albert 
Sabin) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 
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Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 06/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Serviços de 
diagnóstico 
laboratorial 
Ltda. 
(DEOLAB) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA 

Realizada 

Recomendações Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhament
os  

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 07/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Laboratório 
análises 
clínica do ó 
Ltda. (lab. 
Do ó) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
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N° 08/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Centro 
diagnóstico 
laboratorial 
de Olinda- 
Ltda. 
(PREVLAB) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações:  Glosa dos exames inconsistentes. 
 

Encaminhamentos:  Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 09/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Clinica elo 
Ltda.- me 
(clínica elo) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhamentos: Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 10/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria.  

Clínica 
radiológica 
nossa 
Senhora do 
Carmo- 
Ltda. 
(amigo do 
peito) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 

Realizada 
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e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 11/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Policlínica 
geral do 
paulista - 
Ltda. (poli. 
Geral) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA 

Realizada 

Recomendações Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os  

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 12/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Clínica de 
Fisioterapia 
EIRELI - 
ME  
(HIDROSA
ÚDE) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Realizada 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 
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Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 13/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Centro 
diagnóstico 
laboratorial 
de Olinda- 
Ltda. 
(PREVLAB) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Em andamento 

Recomendações:  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhamentos:  Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 14/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Laboratório 
de análises 
clínicas 
Albert 
Sabin Ltda. 
- me (Albert 
Sabin) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Em andamento 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 15/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Clinica elo 
Ltda.- me 
(clínica elo) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen

Em andamento 
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tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Recomendações Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os  

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 16/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Serviços de 
diagnóstico 
laboratorial 
Ltda. 
(DEOLAB) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Em andamento 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 17/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Laboratório 
análises 
clínica do ó 
Ltda. (lab. 
Do ó) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 

Em andamento 
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Fonte: SMS- Paulista 

Data da consulta:19/05/2019 

 

Análises e Considerações sobre Auditorias 

Em relação as auditorias realizadas/encerradas referente ao período de 

Janeiro a Abril de 2019, no município, constam 09 serviços auditados que 

obtiveram como encaminhamento a geração do Boletim de Diferença de 

Pagamento (BPD). O BPD é realizado ao verificar, na análise financeira, 

inconformidades entre os procedimentos realizados pelos prestadores de 

serviços e os relatórios financeiros apresentados pelos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

mesmos à 
SRA. 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhamentos:  Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 

Nº DO 
PROCESSO  

DEMANDANTE  
 

ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
AUDITÓRIA  

UNIDADE 
AUDITADA  
 

FINALIDA
DE  
 

STATUS  
 

N° 18/2019 Superintendênci
a de regulação 
assistencial 

Apoio técnico de 
controle, 
avaliação e 
auditoria. 

Policlínica 
geral do 
paulista - 
Ltda. (poli. 
Geral) 

Verificar a 
existência 
de 
inconformid
ades entre 
os 
procedimen
tos 
realizados 
pelos 
prestadores 
e os 
relatórios 
financeiros 
apresentad
os pelos 
mesmos à 
SRA. 

Em andamento 

Recomendações  Glosa dos exames inconsistentes. 

Encaminhament
os 

Geração do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP) 
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11. ANALISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Com compromisso de fortalecer a rede de atenção à saúde, o percentual 

da receita própria aplicada em ações e serviços de saúde foi de 12,80% de forma 

a atender no final do ano de 2019 a exigência de 15% de aplicação mínima de 

recursos na saúde, conforme o Artigo 7° da Lei Complementar N° 141, de 13 de 

Janeiro de 2012. A Secretaria de Saúde do município do Paulista investiu em 

saúde o equivalente a R$ 71,13 por Habitantes. No que se refere as subfunções, 

cabe destacar, após análise das despesas totais com a saúde do município, os 

seguintes percentuais: atenção básica 40,8%, seguida de outras subfunções 

com 33,4%. A maior destinação de recursos na atenção básica reforça o 

compromisso da gestão na estruturação da rede de atenção à saúde(RAS), 

salientando a atenção primária como ordenadora e coordenadora do cuidado no 

território, assim como a importância de investimentos nas ações de promoção e 

prevenção da saúde de forma integrada com as curativas, conforme apresentado 

nos dados de produção dos serviços da rede de atenção básica do município 

92,5% (49.044).  

Em relação aos indicadores de pactuação interfederativa, cujo resultado 

parcial foi de 45,5% (5) dos 11 indicadores Interfederativos pactuados, factíveis 

de apuração no Quadrimestre - Janeiro a Abril de 2019, destacamos o desafio 

da gestão em implementar uma sala de situação para monitoramento e avaliação 

desses indicadores. 

Quanto ao percentual de ações previstas na PAS-2019 foram totalmente 

realizadas 27 das 69 ações anualizadas, contabilizando um percentual de 

execução no quadrimestre de 39,1%. Estes achados ratificam o esforço das 

áreas técnicas da gestão saúde em garantir o direito a um SUS universal e 

equânime a população paulistense. 

 

FABIANA DAMO BERNART 

Secretário(a) de Saúde, 

Paulista, 30/05/2019- PE-2019 


