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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Informações Territoriais 

Fonte: IBGE.  
Dados de área e densidade- censo 2010; população – estimativa de 2020.  
Data da consulta: 09/09/2020 

 

1.2 Secretaria de Saúde 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Superintendência de Planejamento e 
Gestão/SMS/ Paulista –PE. 
Data da consulta: 09/09/2020 

 

1.3 Informações da Gestão 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 09/09/2020 

 

1.4 Fundo de Saúde 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e Superintendência 
Administrativa e Financeira (SMS/Paulista). 
Data da consulta: 09/09/2020

UF Pernambuco 

Município Paulista 

Região de Saúde I Região em Saúde 

Área 97km2 

População 334.376 

Densidade 3.087,66  

Nome de Órgão Secretaria de Saúde do Paulista 

Número do CNES 6463541 

CNPJ 09.251.115/0001-23 

Endereço 
Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222 – Maranguape I – Paulista-
PE – CEP: 53.444-490. 

E-mail gabsaude@paulista.pe.gov.br 

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 

mailto:gabsaude@paulista.pe.gov.br
mailto:fabianabernart@hotmail.com


7 
 

 

1.5 Plano de Saúde 

Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão/SMS/ Paulista. 
Data da consulta: 09/09/2020 

 

1.6 Informações sobre Regionalização 
 

Região de Saúde: I  
 

Município 
Área (km2) 

2010 
População (hab) 

2020 
Densidade 

2010 

Abreu e Lima 126,193 100.346 748,29 

Araçoiaba 96,381 20.733 188,38 

Cabo de Santo Agostinho 448,735 208.944 412,33 

Camaragibe 51,257 158.899 2.818,46 

Chã Grande 70,192 21.815 237,33 

Chã de Alegria 48,453 13.556 255,50 

Glória do Goitá 231,185 30.751 125,17 

Fernando de Noronha 17,017 3.101 154,55 

Igarassu 305,560 118.370 333,88 

Ipojuca 527,317 97.669 152,98 

Ilha de Itamaracá 67,0 26.672 328,17 

Itapissuma 74,249 26.900 320,19 

Jaboatão dos Guararapes 258,694 706.867 2.491,82 

Moreno 195,603 63.294 289,16 

Olinda 41,681 393.115 9.063,58 

Paulista 97,0 334.376 3.087,66 

Pombos 207,656 27.148 118,35 

Recife 218,435 1.653.461 7.039,64 

São Lourenço da Mata 264,346 114.079 392,57 

Vitória de Santo Antão 335,942 139.583 348,80 

Fonte: IBGE  
Data da consulta: 09/09/2020 

 

 

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) e Superintendência de 
Planejamento e Gestão (SMS/Paulista). 
Ano de referência: 2020 

 
 

Considerações 
 

O município do Paulista está localizado ao norte da capital pernambucana, 

a uma distância de 12,74 km, e faz parte da Região Metropolitana do Recife, no 

estado de Pernambuco. Possui uma área territorial de 97 km2 (IBGE, 2019), 

população total estimada pelo IBGE para o ano de 2020, de 334.376 habitantes e 

uma densidade demográfica de 3.087,66 habitantes por quilômetro quadrado 

(IBGE, 2010). É limítrofe com as cidades de Paudalho, Abreu e Lima, Igarassu, 

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

arquipélago de Fernando de Noronha que compõe a I Região de Saúde do Estado, 

possui a 6ª maior população do Estado, sendo a 83ª no Brasil, e ocupa a 3ª posição 

como o município com maior densidade demográfica de Pernambuco (IBGE, 2020). 

Paulista apresenta todos os requisitos legais citados no Artigo 4° da Lei 8142/1990 

para transferência de recursos do fundo de saúde. Estes requisitos visam 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 9. 9877 - 5125 

Nome do Presidente Jailson Ferreira da Silva 

Número de Conselheiros 
por segmento 

Usuários: 20 

Trabalhadores: 10 

Gestão: 06 

Prestadores: 04 

mailto:conselho.m.s.paulista@gmail.com


9 
 

 

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 2020 (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 roteiro parametrizado pelo 

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

Único de Saúde – SUS, sistema instituído pelo Ministério da Saúde através da 

portaria nº 750 de 29 de abril de 2019. O mesmo será disponibilizado no referido 

sistema quando forem sanados todos os entraves do sistema ministerial.   

O relatório traz 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, passíveis 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 Maio a Agosto 

de 2020, devem ser discutidos de modo a permitir a avaliação e recomendações 
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para o próximo ano e, caso necessário, sejam feitos ajustes no planejamento da 

Secretaria de Saúde, considerando que o processo cogestão participativa exercida 

pelo Conselho Municipal de Saúde, possibilite promover assim, uma maior eficácia 

na execução das metas elencadas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e a 

melhor prestação dos serviços de saúde à população paulistense. 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 

2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) (Portaria 

nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020). 

Considerando o Decreto nº 48.989, de 14 de março de 2020, do Estado de 

Pernambuco, que regulamenta no estado de Pernambuco, medidas temporárias 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional, decorrente do coronavírus e o Decreto Municipal nº 024/2020 de 16 

de março de 2020, que decreta a situação de emergência em saúde pública no 

município do Paulista e dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento da 

pandemia provocada pelo Novo Coronavírus (COVID – 19), desde o 1º Relatório 

Quadrimestral de 2020 (entregue em maio/2020) a gestão optou por incluir em seu 

escopo a versão atualizada do Plano Municipal de Contingência para Infecção pelo 

Coronavírus (Covid-19), bem como o monitoramento de execução do referido 

plano, informes e boletins referente ao período de pandemia para o referido 

acompanhamento por parte do Conselho Municipal. 

O Ministério da Saúde lançou Nota Técnica nº 5/2020-CGFIP/DGIP/SE/MS 

de 05/06/2020, sobre a necessidade de registro no Plano de Saúde (PS) das ações 

decorrentes do enfrentamento à pandemia da COVID 19. 

Visando incluir as metas de enfrentamento situação de emergência em 

saúde pública COVID-19 no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e Programação 

Anual de Saúde do ano corrente, foram solicitadas as inclusões ao Conselho 

Municipal de Saúde, bem como, ajustes a Programação Anual de Saúde 2020 

aprovada antes do início da pandemia. Tais inclusões e alterações foram aprovadas 
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através das resoluções nº 14 e nº 16 de 08 de setembro de 2020 do Conselho 

Municipal de Saúde.  

Vale salientar que, mesmo as aprovações ocorrendo após o período de 

referência do quadrimestre deste relatório, optamos por já dispor as alterações em 

seu escopo por prezar a organização e clareza nos instrumentos de gestão.  

Além disso, o referido relatório também contará com o monitoramento do 

Plano Municipal de Contingência para Infecção pelo Coronavírus (Covid-19). 

 

Análises e Considerações sobre Introdução 

 

A referida Introdução traz em seu escopo a estruturação do Relatório Anual 

de Gestão, referente ao exercício de 2019 da Secretaria de Saúde da Cidade do 

Paulista, conforme orientações e modelo disponibilizado pela Superintendência 

Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco e Nota Técnica do Ministério da 

Saúde Nº 02/2019- CGAIG/DAI/SE/MS de 14/03/2019. Além do acréscimo de 

informações referentes as ações de combate à Infecção pelo Coronavírus (Covid-

19). 
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3. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE 

 

3.1 População estimada por sexo e faixa etária 

 
Tabela 1- População residente do município do Paulista por faixa etária e sexo, 2020. 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

Menor 1 ano 2.275 2.239 4.514 

1 a 4 anos 9.324 8.766 18.090 

5 a 9 anos 12.591 11.996 24.587 

10 a 14 anos 14.243 13.834 28.077 

15 a 19 anos 13.728 13.820 27.548 

20 a 29 anos 28.358 30.863 59.221 

30 a 39 anos 26.465 30.160 56.625 

40 a 49 anos 21.424 25.685 47.109 

50 a 59 anos 15.702 19.730 35.432 

60 a 69 anos 8.799 11.332 20.131 

70 a 79 anos 3.456 5.554 9.010 

80 anos e mais 1.249 2.782 4.031 

Total 157.614 176.761 334.375 

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo IBGE (TABNET- PE). 
Data da consulta de dados: 09/09/2020. 

 

3.2  Nascidos Vivos 
 

Tabela 2 – Números de nascidos vivos por residência da mãe. Paulista, 2015 a 2020* 

 

Município 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Paulista 4.314 3.987 4.123 4.139 3.927 2.533 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SMS/SVS/SINASC). 

Data da consulta de dados: 08/09/2020 

*Dados sujeitos à alteração. 
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3.3  Principais Causas de Internação 
 

Tabela 3 – Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10. Paulista, 2015 a 
2020*. 

 

CID-10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

1.268 1.451 1.250 1.214 1.339 1.098 

II. Neoplasias (tumores) 1.635 1.747 1.761 1.667 1.883 842 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 
transt imunitár 

124 184 161 194 221 115 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

249 241 255 221 301 127 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

292 318 211 220 218 107 

VI. Doenças do sistema nervoso 419 383 442 440 458 175 

VII. Doenças do olho e anexos 121 170 154 142 153 73 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise 
mastóide 

35 36 17 26 30 14 

IX. Doenças do aparelho circulatório 1.826 1.888 2.066 1.978 2.056 913 

X. Doenças do aparelho respiratório 965 1.015 1.087 1.113 1.253 413 

XI. Doenças do aparelho digestivo 1.317 1.524 1.565 1.638 1.622 669 

XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

1.309 576 631 607 548 261 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

282 253 268 325 310 105 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 997 926 1.043 1.048 1.043 408 

XV. Gravidez parto e puerpério 2.748 2.679 2.932 2.823 2.862 1.512 

XVI. Algumas afec originadas no 
período perinatal 

438 429 449 395 402 221 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

103 120 129 145 146 52 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín 
e laborat 

286 337 448 434 379 168 

XIX. Lesões enven e alg out conseq 
causas externas 

1.896 1.874 1.998 1.930 1.899 912 

XX. Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

1 - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde 359 393 421 387 409 125 

Total 16.670 16.544 17.288 16.947 17.532 8.310 

Fonte: Sistema de Internações Hospitalares (SIH/DATASUS)  
Data da consulta de dados: 09/09/2020. 
*Dados sujeitos à alteração. 
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3.4 Mortalidade por grupo de causas 
 

Tabela 4 - Mortalidade de residentes, segundo capítulo da CID-10. Paulista, 2015 a 2020*. 

 

CID-10 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

I. Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

106 125 91 100 120 401 

II. Neoplasias (tumores) 321 343 329 378 409 199 

III. Doenças sangue órgãos hemat 
e transt imunitár 

7 11 9 8 13 2 

IV. Doenças endócrinas 
nutricionais e metabólicas 

125 135 139 118 130 103 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

13 17 9 15 12 18 

VI. Doenças do sistema nervoso 50 59 58 52 61 32 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - - - 

VIII.Doenças do ouvido e da 
apófise mastóide 

- - - 2 - - 

IX. Doenças do aparelho 
circulatório 

604 617 608 662 621 328 

X. Doenças do aparelho 
respiratório 

284 313 292 230 255 154 

XI. Doenças do aparelho digestivo 123 163 147 126 132 62 

XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

10 24 23 19 15 17 

XIII.Doenças sist osteomuscular e 
tec conjuntivo 

9 22 19 16 14 6 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

71 79 73 82 66 57 

XV. Gravidez parto e puerpério 3 1 3 3 1 1 

XVI. Algumas afec originadas no 
período perinatal 

36 33 27 31 22 19 

XVII.Malf cong deformid e 
anomalias cromossômicas 

19 17 17 24 15 6 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex 
clín e laborat 

36 28 18 14 12 51 

XIX. Lesões enven e alg out 
conseq causas externas 

- - - - - - 

XX. Causas externas de 
morbidade e mortalidade 

247 253 322 279 222 139 

XXI. Contatos com serviços de 
saúde 

- - - - - - 

XXII.Códigos para propósitos 
especiais 

- - - - - - 

Total 2.064 2.240 2.184 2.159 2.120 1.595 

Fonte Sistema de Informações sobre Mortalidade (SMS/SVS/SIM). 

Data da Consulta: 08/09/2020 

*Dados sujeitos à alteração. 
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Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade 

 

Ao considerar a população estratificada por sexo, destaca-se uma maior 

frequência populacional no sexo feminino (52,8%) quando comparado ao 

masculino (47,2%). No tocante a faixa etária, observa-se maiores frequências nas 

faixas etárias da população de 20 a 29 anos (59.221) e 30 a 39 anos (56.625) 

(tabela 1).  

Observa-se maiores proporções de pessoas do sexo masculino com idade 

entre 1 e 29 anos; uma equiparação entre os sexos nas faixas etárias de 30 a 39 

anos e 60 a 69 anos, e nas demais faixas etárias as maiores frequências são do 

sexo feminino, com destaque para a população com idade de 80 anos ou mais, 

onde o sexo feminino representa 69,0% da população nessa faixa (Tabela 1). 

Em relação ao número de nascidos vivos, no período de 2015 a 2019, 

observa-se uma redução de 9%. Considerando os dados do SINASC até o 

momento (os mesmos são passíveis de alterações), observa-se que o número de 

nascidos vivos até o momento representa 64,5% do total de 2019. (Tabela 2).  

Na tabela 3 os dados de morbidade hospitalar por grupo de causas, segundo 

a CID-10, o município do Paulista apresentou, em 2019, como principal grupo de 

internação o Capítulo XV Gravidez, Parto e Puerpério (16,3%), seguido por: 

Capítulo IX Doenças do Aparelho Circulatório (11,7%),  Capítulo XIX Lesões, 

envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas (10,8%), 

Capítulo II Neoplasias (10,7%) e o Capítulo XI Doenças do Aparelho Digestivo 

(9,3%).  

Em relação ao ano de 2020, os principais grupos de internação foram: 

Capítulo XV Gravidez, Parto e Puerpério (18,2%), Capítulo I Algumas Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (13,2%), Capítulo IX Doenças do Aparelho Circulatório e 

o Capítulo XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de 

causas externas, com 11,0% cada, e o Capítulo II Neoplasias (10,1%) (Tabela 3). 

Com destaque para o aumento, entre os anos de 2019 e 2020, nas 

internações relacionadas ao grupo de causas do Capítulo I Algumas Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (acréscimo de 73,0%). Salienta-se que os dados do ano 

de 2020 são preliminares e correspondem ao período de janeiro a junho.  
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No que tange a mortalidade por grupo de causas, as principais causas de 

óbito no período de janeiro a agosto de 2020 foram: algumas doenças infecciosas 

e parasitárias, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho 

respiratório e causas externas (Tabela 4). 

Observa-se também na Tabela 4, um aumento do número de óbitos pelo 

grupo de causa algumas doenças infeciosas e parasitárias quando comparado 

entre os anos de 2019 e 2020.  
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4.  DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS 

 

4.1 Produção de Atenção Básica 
 
Complexidade: Atenção Básica 
Município do Estabelecimento/Município Gestor: Paulista 
Esfera Administrativa/Natureza jurídica: Municipal/município 

 
Tabela 5 – Produção ambulatorial dos serviços de atenção básica. Paulista, maio a julho de 
2020. 

   

Grupo de procedimentos 
Sistema de Informações Ambulatoriais 

Quantidade aprovada 

01 Ações de promoção e prevenção 
em saúde 

43.640 

02 Procedimentos com finalidade 
diagnóstica 

715 

03 Procedimentos clínicos 1.591 

04 Procedimentos cirúrgicos 342 

08 Ações complementares da 
atenção à saúde 

0 

Total 46.288 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - DATASUS/MS. 
Dados de Maio à Julho de 2020. 
Dados passíveis de alteração.  
Data da consulta de dados: 09/09/2020 

 

4.2 Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos 

 
SIA 
Caráter de atendimento: Urgência 
Local de Atendimento/Município Gestor: Paulista 
Natureza Jurídica/Esfera Administrativa: Município/Administração Pública 
Municipal.  
 
SIH 
Caráter de atendimento: Urgência 
Município Gestor: Paulista 
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Tabela 6 – Produção ambulatorial dos serviços de urgência e emergência registrados no 
SIA e SIH. Paulista, maio a julho de 2020. 

 

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 

1 - - - 

02 Procedimentos com 
finalidade diagnóstica 

5 73,77 - - 

03 Procedimentos 
clínicos 

14 89,32 145 168.896,17 

04 Procedimentos 
cirúrgicos 

1 - - - 

05 Transplantes de 
orgãos, tecidos e células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses e 
materiais especiais 

- - - - 

08 Ações complementares 
da atenção à saúde 

- - - - 

Total 21 163,09 145 168.896,17 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistemas de Informações 
Hospitalares (SIH/SUS) – DATASUS/MS.  
Dados de maio à julho de 2020.  
Data da consulta de dados: 09/09/2020. 
 

4.3 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização 
 

SIA 
Forma de organização: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial 
Local de Atendimento/Município Gestor: Paulista 
Natureza Jurídica/Esfera Administrativa: Município/Administração Pública 
Municipal.  
 

SIH 
Forma de Organização: 030317 Tratamento dos transtornos mentais e 
comportamentais 
Município de Internação/Município Gestor: Paulista 
Gestão: Municipal/Municipal plena assistência.  
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Tabela 7 – Produção ambulatorial e internações de Atendimento/Acompanhamento 
psicossocial. Paulista, maio a julho de 2020. 

 

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 

2.093 400,35 - - 

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 5.818 2.430,15 30 16.820,77 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – DATASUS/MS. 
Dados maio a julho de 2020.  
Data da consulta de dados: 10/09/2020. 
 

4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo 

de procedimentos 

 
SIA 
Local de Atendimento/Município Gestor: Paulista 
Natureza Jurídica/Esfera Administrativa: Município/Administração Pública 
Municipal.  
 
SIH 
Município de Internação: Paulista 
Gestão: Municipal/Municipal plena assistência.  
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Tabela 8 – Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de 

procedimentos. Paulista, maio a julho de 2020. 

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 

45.173 32,40 - - 

02 Procedimentos com 
finalidade diagnóstica 

73.602 572.521,32 - - 

03 Procedimentos 
clínicos 

26.713 122.226,18 146 170.396,17 

04 Procedimentos 
cirúrgicos 

534 138.142,01 - - 

05 Transplantes de 
orgãos, tecidos e células 

- - - - 

06 Medicamentos - - - - 

07 Órteses, próteses e 
materiais especiais 

- - - - 

08 Ações complementares 
da atenção à saúde 

- - - - 

Total 146.022 832.921,91 146 170.396,17 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistemas de Informações Hospitalares 
(SIH/SUS) – DATASUS/MS. 
Dados maio a julho de 2020.  
Data da consulta de dados: 09/09/2020 

 
 
 
 
 
 

4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de procedimentos 

 

Município do estabelecimento: Paulista 
Financiamento: Vigilância em Saúde 
Esfera Jurídica/Tipo de Gestão: Administração Pública Municipal/Municipal 
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Tabela 9 – Produção ambulatorial da vigilância em saúde. Paulista, maio a julho de 2020. 
 

Grupo de procedimentos 

Sistema de Informações 
Ambulatoriais 

Quantidade 
aprovada 

Valor 
Aprovado 

01 Ações de promoção e prevenção em 
saúde 

1.521 - 

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica - - 

Total 1.521 - 

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) – DATASUS/MS. 
Dados de maio a julho de 2020.  
Data da consulta de dados: 09/05/2020 

  
     

 Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS 
 
 

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

disponibilizados pelos Sistemas de Informação até o momento são até o mês de 

julho de 2020.  

Dessa forma, com relação à produção do período de maio a julho, no 

município do Paulista, destacamos a produção ambulatorial da atenção básica com 

46.288 procedimentos, sendo 94,3% (43.640) ações de promoção e prevenção em 

saúde, reforçando 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 e importância das ações de promoção e prevenção, devido 

a sua capacidade de fazer face aos atuais desafios do cenário socioeconômico, 

demográfico, epidemiológico e sanitário (Tabela 5).    

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

âmbito ambulatorial como no hospitalar, o registro de procedimentos clínicos em 

sua maioria (95,8%), e na produção da atenção psicossocial em sua totalidade. Isso 

se deve ao perfil de ambos os tipos de serviço, com o principal objetivo o 

acolhimento dos usuários, intervindo em sua situação clínica, garantindo a 

resolubilidade da atenção, por intermédio da contra referência para os demais 

pontos da rede de atenção, proporcionando continuidade e integralidade no 

tratamento (Tabelas 6 e 7). 
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A tabela 8, referente à atenção ambulatorial especializada e hospitalar, 

elenca a produção por todos os grupos de procedimentos, sem destacar caráter de 

atendimento diferencial (ex.: urgência, atenção básica, atendimento psicossocial, 

etc.). No período de maio a julho de 2020, verifica-se o registro de 146.168 

procedimentos, sendo 50,4% correspondente à procedimentos com finalidade 

diagnóstica, seguido de ações de promoção e prevenção em saúde (30,9%), 

procedimentos clínicos (18,3%) e procedimentos cirúrgicos (0,4%). Quanto à 

produção hospitalar identifica-se em sua totalidade a realização de procedimentos 

clínicos, conforme característico do tipo de serviço.  

Com relação à produção da vigilância em saúde, verifica-se o registro de 

1.521 procedimentos do grupo de ações de promoção e prevenção em saúde 

(Tabela 9). 
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5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS 

 

5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão 

 

Tabela 10- Quantidade de esbelecimentos por tipo de gestão segundo tipo de estabelecimento. 

Paulista, julho de 2020.    

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos 

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total 

ACADEMIA DA SAÚDE - - 5 5 

CENTRO DE APOIO A SAÚDE DA 
FAMÍLIA-CASF* 

- - 3 3 

CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL- CAPS 

- - 2 2 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE 
BASICA DE SAUDE 

- - 58 58 

CLINICA 
ESPECIALIZADA/AMBULATORIO 

ESPECIALIZADO 
1 1 43 45 

CONSULTORIO - - 24 24 

FARMACIA - - 1 1 

HOSPITAL GERAL 2 1 4 7 

POLICLINICA - - 6 6 

PRONTO ANTEDIMENTO - 1 - 1 

SECRETARIA DE SAUDE - - 1 1 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO 
DE DIAGNOSE E TERAPIA** 

- 1 25 26 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM 
SAUDE 

- - 1 1 

UNIDADE MISTA - - 1 1 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-
HOSP-URGENCIA/EMERGENCI 

- - 5 5 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE - - 3 3 

Total 3 4 182 189 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - DATASUS/MS 
Dados de julho de 2020.  
Data da consulta de dados: 09/09/2020. 
*CASF - Equipes de  
**Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 
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5.2  Por Natureza Jurídica 

    

Tabela 11- Quantidade de estabelecimentos por Tipo de Gestão segundo Natureza Jurídica 

Paulista, julho de 2020.    

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza Jurídica 

Natureza Jurídica Dupla Estadual Municipal Total 

1. Administração Pública 

102-3 Órgão Público do Poder Executivo 
Estadual ou do Distrito Federal 

1 2 - 3 

124-4 Município - - 90 90 

2. Entidades Empresariais 

204-6 Sociedade Anônima Aberta - - 4 4 

206-2 Sociedade Empresária Limitada 1 2 53 56 

213-5 Empresário (Individual) - - 8 8 

224-0 Sociedade Simples Limitada - - 6 6 

230-5 Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (de Natureza Empresária) 

- - 10 10 

3. Entidades sem Fins Lucrativos 

399-9 Associação Privada 1 - 2 3 

4. Pessoas Físicas 

Pessoas Físicas - - 10 10 

Total 3 4 183 190 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – DATASUS/MS. 
Dados de julho de 2020. 
Data da consulta de dados: 09/09/2019 
 
 
 

5.3 Consórcios em Saúde –  

 

O município do Paulista não participa de consórcios em saúde. 
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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 44 Equipes de Saúde da Família, 03 

Equipes de Atenção Primária, 26 Equipes de Saúde Bucal, 08 Programas de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 05 Academias da Saúde, 34 Polos do 

Programa Saúde em movimento, 03 Núcleos Ampliados de Saúde da Família e 

Atenção Básica (Nasf- AB), 05 Centros de Saúde e 01 Consultório na rua. 

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 03 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 da rede própria, o município conta com uma rede complementar 

que presta exames em patologia clínica, ultrassonografia, exames de RX, 

mamografia móvel, densitometria óssea, audiometria tonal e vocal, oftalmologia, 

citopatologia e serviços de hidroterapia. 

Com relação aos estabelecimentos por tipo de gestão segundo tipo de 

estabelecimento (Tabela 10), vale ressaltar que, os dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), englobam os estabelecimentos de diversas 

naturezas jurídicas e não apenas a natureza de administração pública municipal.  

 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). 
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Os dados da rede física da administração pública municipal de saúde são 

atualizados de forma rotineira através do sistema ministerial CNES, buscando a 

qualificação das informações.  

No item referente aos estabelecimentos de saúde, foram priorizados na 

consolidação os referentes à administração pública. Dessa forma, observa-se 90 

estabelecimentos do município (Tabela 11). 

O município do Paulista não participa de consórcios em saúde. 
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6. PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS PERÍODO: MAIO À 

AGOSTO 2020 

 

POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS, POR OCUPAÇÃO E FORMA DE CONTRATAÇÃO 

ADM. DO 
ESTABELECIMENTO 

FORMAS DE 
CONTRATAÇÃO 

CBOS 
MÉDICOS 

CBOS 
ENFERMEIROS 

CBOS 
(OUTROS) 

NÍVEL 
SUPERIOR 

CBOS 
(OUTROS) 

NÍVEL 
MÉDIO 

TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pública (NJ grupo 1, 
ou 201-1, 

203-8) 
 
 
 
 
 

Estatutários e 
empregados 
públicos (0101, 
0102) 

46 110 172 1109 

Autônomos (0209, 
0210) 

0 0 0 0 

Residentes e 
estagiários (05, 
06) 

0 0 04 0 

Bolsistas (07) 39 0 0 0 

Intermediados por 
outra entidade (08) 

0 0 0 0 

Informais (09) 0 0 0 0 

Contratos 
temporários e 
cargos em 
comissão (010301, 
0104) 

33 7 357 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: 2020 
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Análises e Considerações sobre Profissionais de saúde trabalhando no SUS 

 

Iniciamos o segundo quadrimestre de 2020 com provimento de profissionais 

de várias especialidades para compor o Hospital de Campanha do Paulista, 

destinado a atendimento de pacientes acometidos da COVID-19. Abrimos processo 

seletivo em maio para 93 profissionais para atuação, dentre eles Médicos, 

Enfermeiros, Fisioterapeutas respiratórios, Técnicos de enfermagem, maqueiros e 

auxiliares de rouparia e de farmácia. Além disso, considerando a alta rotatividade 

de médicos nos serviços de urgência realizamos edital para provimento de médicos 

plantonistas, razão essa que justifica aumento no quantitativo de profissionais com 

vínculos temporários. 

 A SMS também conta com a colaboração de 4 (quatro) residentes de Saúde 

Coletiva, programa estadual e o repasse da bolsa para os integrantes, esses são 

custeados pelo Estado, ou seja, não há contrapartida municipal. 

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

em atualização continua e sistematizada do banco de dados do Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (CNES) devido à aos ingressos de novos 

profissionais na rede. 
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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 BÁSICA 

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

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha de 
Base 

Meta 2020 
Unidade de 

Medida 
Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do Plano 
(2018-2021) 

Unidade de 
Medida 

% Meta alcançada 

1.1.1 

Ampliar e Fortalecer a 
cobertura da Atenção 
Básica em todos os 

territórios. 
 

Número de Equipes de 
Saúde da Família (ESF) 
ou Equipes de Atenção 

Primária (EAP) 
ampliadas. 

 

- 
 
 
 
 
 

01 ESF ou EAP 
ampliada. 

 

Número 
Absoluto 

03 
08 ESF ou EAP 

ampliadas. 
 

Número 
Absoluto 

 

300% 

 

03 EAP implantadas. 

 

Implantação em agosto/2020 de 03 equipes de 

Atenção Primária no município: EAP Nobre 

(vinculada ao C.S. Nobre), EAP João Abimael 

(vinculada ao C.S. João Abimael), EAP 

Francisco Medeiros Dantas (vinculada ao C.S. 

Francisco Medeiros Dantas).  

Considerando a nova proposta de 

financiamento da Atenção Básica (portaria 

ministerial nº 2979 de 12/11/2019) e a 

modalidade instituída pelo Ministério da Saúde 

de equipe – Equipe de Atenção Primária (EAP) 
- portaria ministerial nº 2539 de 26/07/2019, o 

município além da ampliação de ESF, o 

município do Paulista solicitou o 

credenciamento de 03 EAPs no ano de 2019. O 

credenciamento foi homologado através da 

Portaria Ministerial nº 517, de 24 de março de 

2020.  

Também foi solicitado no ano de 2019, o 

credenciamento de uma nova Equipe de Saúde 

da Família para o município visando a 

Implantação do Programa Ministerial Saúde na 

Hora na USF Nossa Senhora dos Prazeres I e 

II, sendo o mesmo homologado através 

Portaria nº 510 de 24/03/2020. O Programa 

Saúde na hora teve condições alteradas pela 

portaria a Portaria nº 397 de 16 de Março de 

2020. Com a atual situação provocada pela 
pandemia COVID-19 e prerrogativas da 

portaria a implantação será adiada. 

O município também visa a implantação de 
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uma nova equipe de saúde da família na 

comunidade Nossa Prata até o final de 2020. 

 

Também foi solicitado ao Ministério da Saúde 

01 novo credenciamento de equipe de atenção 

primária com equipe de saúde bucal em 

27/12/2019 (ID 2348926001661). No entanto, o 

mesmo ainda está em análise pelo orgão. 

1.1.2 

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 funcionam 

em imóveis alugados. 
 

 
 
 

Número de Unidades de 
Saúde da Família 

construídas/reformadas/ 
ampliadas. 

 
 
 
 
- 

 
 

02 USF 
construídas/ 
reformadas/ 
ampliadas. 

 
 
 
 

Número 
Absoluto 

 

 
 

04 
 

 
08 USF 

construídas/ 
reformadas/ 
ampliadas. 

 
 

Número 
Absoluto 

 

 
250% 

 
05 USFs.  

 
Reforma e ampliação do Centro de Saúde João 

Abimael em 10/06/2020, Reforma da USF Fragoso 
II em 14/07/2020, Inauguração de 03 construções 
de unidades básicas de saúde: UBS Miguel Rufino 
em 20/08/2020 e Maranguape I em 21/08/2020 e 

USF Paratibe em 16/09/2020. 
Estão em andamento 03 construções de unidades 
de saúde: UBS Jurandir Freire, UBS Nossa Prata e 

UBS São Pedro e 02 construções de Academias 
da Saúde: Aurora e Arthur Lundgreen II Baixo.  

Além disso, também está em andamento a 
ampliação do Centro de Saúde Manoel Caldas. 

 

1.1.3 

Garantir a transformação 
de todos os Programas de 
Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) em 
Estratégia de Saúde da 
Família ou Equipe de 

Atenção Primária (EAP). 
 

Número de Programas de 
Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) 
transformados em 

Estratégia de Saúde da 
Família. 

Número de Programas de 
Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) 
transformados em 

Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) ou Equipe 

de Atenção Primária 
(EAP). 

- 

03 PACS 
transformados em 

ESF ou EAP. 
 

Número 
Absoluto 

02 

08 PACS 
transformados 

em Estratégia de 
Saúde da 
Família ou 
Equipes de 

Atenção 
Primária. 

. 

Número 
Absoluto 

 
67% 

 
02 EAPs. 

 
02 equipes de PACS do município foram 

credenciadas como EAPS, a partir da solicitação 
municipal, homologada através da Portaria 

Ministerial nº 517, de 24 de março de 2020. No 
entanto, o processo de trabalho para 

funcionamento como EAP está em fase de 
organização. 

 
 
 

1.1.4 

Ampliar a cobertura de 
saúde bucal no município. 

 
 

Número de equipes de 
saúde bucal implantadas 

no município. 
- 

02 equipes de 
saúde bucal 
implantadas. 

Número 
Absoluto 

03 
04 equipes de 
saúde bucal 
implantadas. 

Número 
Absoluto 

 
150% 

 
Realizada a ampliação de 03 ESB: USF Fragoso 

II, USF Miguel Rufino e USF Maranguape I A.  
Foi solicitado o credenciamento de duas novas 

Equipes de Saúde da Família visando a 
Implantação do Programa Ministerial Saúde na 

Hora na USF Nossa Senhora dos Prazeres I e II. 
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O referido credenciamento por parte do Ministério 
da Saúde foi homologado através Portaria nº 510 

de 24/03/2020. 
 

O Programa Saúde na hora teve condições 
alteradas pela portaria a Portaria nº 397 de 16 de 

Março de 2020. 
Com a atual situação provocada pela pandemia 

COVID-19 e prerrogativas da portaria a 
implantação foi adiada. 

Também foi solicitado ao Ministério da Saúde 01 
credenciamento de equipe de atenção primária 
com equipe de saúde bucal em 27/12/2019. No 
entanto, o mesmo ainda está em análise pelo 

órgão.  

1.1.5 

 
 

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 

 
100% 

 
 

320 
Manutenções 

semestrais nas 
USF realizadas. 

 
 

Número 
Absoluto 

 
100% 

 
A manutenção de  

Unidades de saúde é uma atividade contínua.  
A atuação da equipe de manutenção acontece de 
acordo com a demanda das unidades de saúde.  

 

1.1.6 

 
 

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. 

- 
50% das USF com 
o PEC implantado. 

 
Proporção 

34% das USF 
com o PEC 
implantado 

100% das USF 
com o PEC 
implantado. 

Proporção 

 
68% 

 
15 das 44 equipes com Prontuário Eletrônico 

implantado. 
 Edgar Alves I, Arthur Lundgreen I, Maranguape I 
A, Maranguape I B, Aurora, Nossa Senhora da 

Conceição I, José Borges de Souza II, 
Maranguape II B, São Pedro, Maria Farinha, 

Nossa Senhora Aparecida, Miguel Rufino, Fragoso 
II e Dom Helder e Elzanir Ferreira.  

 

1.1.7 
Ampliar polos de Saúde 
em Movimento em todo 

território. 

Número de polos de 
“Saúde em Movimento” 

ampliados. 
- 

02 polos de 
“Saúde em 
Movimento” 
implantados. 

Número 
Absoluto 

02 
Ampliar 06 polos 

de “Saúde em 
Movimento”. 

Número 
Absoluto 

100% 
Criado mais um polo do Programa Saúde em 

movimento no 1º quadrimestre de 2020: 33º no 
Forte de Pau Amarelo em 21/01/2020 e 34º 

Conjunto Beira Mar. 

1.1.8 

Institucionalização da 
política municipal da 

pessoa idosa. 
 

Número de Política 
Municipal de Atenção à 
Saúde da Pessoa Idosa 

Institucionalizada. 
 

 
 
- 

01 política 
municipal da 
pessoa idosa 

Institucionalizada. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 
 

 
01 política 

municipal da 
pessoa idosa 

Institucionalizada
. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração %* 
Política Municipal de Atenção à Saúde do Idoso 

em fase de análise final pela área técnica. 
 

https://bit.ly/2TZdijt
https://bit.ly/2TZdijt
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1.1.9 
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 

Sem apuração* 
 

04 ações para 
fortalecimento da 

Política de 
Saúde da 

Pessoa Idosa 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

200% 
 

1) Realizada ação de ação de carnaval voltada ao 
público idoso - O bloco “As Poderosas do Janga” 

em 11/02/2020 e Bloco “Acorda Aurora” em 
20/02/2020.  

 
2) Realizadas ações de promoção à saúde e 

interação social através do Programa Saúde em 
Movimento. No entanto, com a atual situação de 
pandemia COVID-19 as aulas de atividade física 
estão sendo realizadas de forma remota online. 

1.1.10 

Realizar ações que 
fortaleçam a política de 
saúde da Pessoa com 

deficiência. 

Número de ações para 
fortalecimento da Política 
de Saúde da Pessoa com 

Deficiência realizadas. 

 
- 

01 ação para 
fortalecimento da 
Política de Saúde 
da Pessoa com 

Deficiência 
realizada. 

Número 
Absoluto 

01 

04 ações para 
fortalecimento da 

Política de 
Saúde da 

Pessoa com 
Deficiência 
realizadas 

Número 
Absoluto 

100% 
 

Garantia de acessibilidade das unidades de saúde 
construídas ou reformadas/ampliadas: rampa de 

acesso, piso tátil, banheiros acessíveis.  

1.1.11 

Criar a Política de Saúde 
LGBTTI (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, 
Transgêneros e 

Intersexos) 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 %* 
Ações específicas voltadas a essa política serão 

programadas para o período após pandemia 
COVID-19. Elaborado protótipo da Política. Em 

fase de avaliação pela área técnica.  

1.1.12 

 
Realizar ações que 

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 

03 

16 ações 
realizadas de 

práticas 
integrativas e 

complementares 
nos territórios de 

Saúde 
realizadas. 

 

Número 
Absoluto 

 

75% 
Foram realizadas práticas de auricoterapia e 
ventosas em ações no Programa Saúde nos 

bairros do Nobre e Janga, bem como no Viva Orla. 

1.1.13 

Número de Unidades de 
Saúde da Família (USF) 

com a estratégia 
“Amamenta e Alimenta 

Brasil” implantada 

Número de Unidades de 
Saúde da Família (USF) 

com a estratégia 
“Amamenta e Alimenta 

Brasil” implantada 

- 

03 USF com a 
estratégia 

“Amamenta e 
Alimenta Brasil” 

implantada. 
 

Número 
Absoluto 

03 

10 USF com a 
estratégia 

“Amamenta e 
Alimenta Brasil” 

implantada. 
 

Número 
Absoluto 

100% 
Realizadas nos dias 20/01/2020 na USF Jardim 
Paulista Baixo III e 12/02/2020 nas equipes de 

saúde da família USF Prazeres I e II. 

1.1.14 

 
 

Realizar 
acompanhamento anual 
do Programa Nacional 

NutriSUS. 

 
 

Número de 
Acompanhamento do 
Programa Nacional 
NutriSUS no ano. 

- 

01 
acompanhamento 

do Programa 
Nacional NutriSUS 
realizado no ano. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 

04 
Acompanhament
os do Programa 

Nacional 
NutriSUS 

realizados. 
 

Número 
Absoluto 

 
Sem apuração %* 

A Estratégia NutriSUS ocorre por meio de dois 
ciclos de fortificação planejados dentro de um ano 
letivo em creches públicas do município e consiste 

na fortificação da alimentação infantil com 
micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó.  
O acompanhamento é realizado anualmente 

através de dois ciclos (Janeiro a Junho; Julho a 
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Dezembro em creches municipais. 
O monitoramento é realizado através da 
distribuição dos insumos nas creches, 

monitoramento do uso dos insumos e inclusão de 
dados no sistema de informação ministerial.   
No ano de 2020 até o presente momento o 

município não recebeu os insumos do programa.  

1.1.15 

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* 

04 ações da 
Política de 
Saúde do 
Homem 

realizada no 
município 

realizadas. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 
Ações específicas voltadas a essa política serão 

programadas para o período após pandemia 
COVID-19. Porém, as ações voltadas para esse 

público são realizadas em todos os níveis de 
atenção.  

1.1.16 

Realizar ações que 
fortaleçam o Programa 

Municipal de Imunizações. 
 

Número de ações para 
fortalecimento do 

Programa Municipal de 
Imunizações 

 

 

01 ação para o 
fortalecimento do 

Programa 
Municipal de 
Imunizações 

realizada. 
 

Número 
Absoluto 

03 

04 ações para o 
fortalecimento 
do Programa 
Municipal de 
Imunizações 
realizadas. 

 

Número 
Absoluto 

 
300% 

 
Aquisição e implantação de Câmaras Frias nas 

salas de vacina de todas as unidades básicas de 
saúde; 

Realização de treinamentos para as equipes; 
Realização das campanhas de vacinação nas 

unidades de saúde e também de forma itinerante, 
aumentando a cobertura vacinal dos municípes de 

Paulista. 

1.1.17 

Realizar ações que 
qualifiquem a rede de 
cuidado à saúde da 

criança e do adolescente. 
 

Número de ações 
realizadas para 

qualificação da Rede de 
cuidado à saúde da 

criança e do adolescente 
qualificada. 

 

01 ação realizada 
para qualificação 

da Rede de 
cuidado à saúde 
da criança e do 

adolescente. 

Número 
Absoluto 

03 

04 ações 
realizadas para 
qualificação da 

Rede de cuidado 
à saúde da 
criança e do 
adolescente. 

 

Número 
Absoluto 

300% 
 

Foram realizadas oficinas e reuniões com equipes 
e familiares dos familiares dos usuários do Núcleo 
de Atenção da Criança e do Adolescente (NASA), 

objetivando o fortalecimento dos vínculos e 
melhorar a qualidade do atendimento a saúde 
mental dessas crianças e adolescentes no 1º 

quadrimestre. 
Elaborado Projeto Arquitetônico para implantação 

de um CAPS infantil. 
Em fase de reforma do prédio onde funcionará o 

CAPS infantil. 

 

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 ou EAP 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. 
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301 Atenção Básica 
Garantir a transformação de todos os Programas de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) em Estratégia de Saúde da Família 
03 PACS transformados em ESF ou EAP. 

301 Atenção Básica Ampliar a cobertura de saúde bucal no município 02 equipes de saúde bucal implantadas. 

301 Atenção Básica Realizar manutenções semestrais nas unidades de saúde. 
40 manutenções semestrais nas unidades de saúde 

realizadas. 

301 Atenção Básica 
Implantar Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em todas as Unidades de Saúde 

da Família (USF). 
50% das USF 

com o PEC implantado 

301 Atenção Básica Ampliar polos de Saúde em Movimento em todo território. 02 polos de “Saúde em Movimento” ampliado. 

301 Atenção Básica Institucionalização da política municipal da pessoa idosa. 
01 política municipal da pessoa idosa 

Institucionalizada 

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. 
03 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. 

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 
305 

Atenção Básica 
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 
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. 
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Ação extra solicitada pelo Conselho Municipal de Saúde na 2ª Reunião Ordinária de 2020 em 04/02/2020 para registro na programação: 

 
Realizar ações que fortaleçam a Atenção à Saúde da Mulher: 

- Construído o protocolo de planejamento reprodutivo, estando em fase de validação pela Superintendência de Regulação Assistencial; 
- Acompanhamento das informações das gestantes da rede de saúde por parte da coordenação municipal; 

- Realizado rastreamento com as unidades dos resultados de exames de citopatológicos alterados (acompanhamento realizado pela coordenação através de relatório de prestador). 
 

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES REALIZADAS 

DIRETRIZ Nº 1 - FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 

Realização do Programa Saúde nos Bairros na USF Rural II em 07/01/2020 e em Pau Amarelo em frente à Escola Municipal Pescador José Reis em 12/03/2020. 

Capacitação em saúde bucal para os profissionais dentistas e técnicos/auxiliarem em saúde bucal no auditório da Secretaria de Saúde em 08/01/20. 

Fornecimento de ações e serviços de saúde na 2ª edição do Programa Viva Orla que aconteceu na orla do Janga do dia 31 janeiro até 14 de fevereiro. 

Implantação do Programa Farmácia nos Bairros em 05/03/2020. 
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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 

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha de 
Base 

Meta 2020 
Unidade de 

Medida 
Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do Plano 
(2018-2021) 

Unidade de 
Medida % Meta alcançada 

2.1.1 

Ampliar as equipes 
técnicas dos Centros de 

Atenção Psicossocial 
(CAPS) considerando o 

estabelecido nas 
normativas ministeriais. 

 

Número de equipes 
técnicas dos CAPS 

adequadas de acordo 
com o preconizado pelas 

portarias ministeriais. 
 

- 

02 equipes 
técnicas dos CAPS 

adequadas de 
acordo com o 

preconizado pelas 
portarias 

ministeriais. 

Número 
Absoluto 

 

50% 
 

02 equipes 
técnicas dos 

CAPS 
adequadas de 
acordo com o 
preconizado 

pelas portarias 
ministeriais. 

Número 
Absoluto 

 

50% 
As equipes técnicas são compostas considerando 

as normativas ministeriais. 
Porém até o momento não foi possível realizar 

ampliação das equipes. 

2.1.2 

Fortalecer os 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 

 

META 
EXCLUÍDA 
PELO CMS 

01 teste da 
orelhinha 

implantado no 
município. 

Número 
Absoluto 

 

 
META EXCLUÍDA DA PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DE SAÚDE DE 2020 E REPROGRAMADA PARA 

2021.  
 

A referida meta foi excluída da Programação Anual 
de Saúde pelo pleno do Conselho Municipal de 

Saúde através da Resolução nº 16 de 08 de 
setembro de 2020.  

Além da dificuldade já sinalizada em captar 
profissional fonoaudiólogo com experiência para 
realização do procedimento, conforme informado 

no quadrimestre anterior; 
 Com a suspenção da realização de 

procedimentos eletivos por conta da pandemia 
COVID-19, não se justifica a abertura desse tipo 
de serviço nesse momento por se tratar de um 

procedimento de característica eletiva. 
 

A meta deverá compor a Programação Anual 
de 2021.   

2.1.3 

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 

 
06 

04 ações de 
fortalecimento 

dos serviços da 
Rede Urgência e      

Emergência 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

 

 
600% 

A Prontoclínica Torres Galvão e o SAMU são 
importantes serviços de referência. 

- Com a atual situação de pandemia COVID-19, 
ambos serviços receberam reforço no quadro de 

pessoal, estrutura e equipamentos. 
- Aquisição de 03 novas ambulâncias para o 

SAMU para renovação da Frota; 
-Elaboração manual de procedimentos 

operacionais para manejo dos pacientes suspeitos 
e confirmados COVID-19; 

- Monitoramento diário dos atendimentos 
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prestados pela PTG e SAMU nesse período de 
pandemia. 

- Implantação do Prontuário Eletrônico 
informatizando todo atendimento na PTG; 

- Implantação da Classificação de Risco na PTG. 

2.1.4 
Aumentar a oferta de 

procedimentos na Rede 
Especializada. 

 
Número de 

procedimentos da Rede 
Especializada. 

 
 
 

- 

5.000 
Procedimentos 

ofertadas na Rede 
Especializada 

 
Número 
Absoluto 

 
 
 

META 
EXCLUÍDA 
PELO CMS 

20.000 
Procedimentos 

ofertadas na 
Rede 

Especializada 

Número 
Absoluto 

 
META EXCLUÍDA DA PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DE SAÚDE DE 2020 E REPROGRAMADA PARA 

2021.  
 

A referida meta foi excluída da Programação Anual 
de Saúde pelo pleno do Conselho Municipal de 

Saúde através da Resolução nº 16 de 08 de 
setembro de 2020.  

Apesar de haver fortalecimento da rede 
especializada com incremento de profissionais 

especialistas, com a suspenção da realização de 
procedimentos eletivos, por conta da pandemia 

COVID-19, atrelada as modificações no processo 
de trabalho dos profissionais realizadas pelos 
Conselhos Profissionais, com a redução por 

exemplo de atendimento de pacientes, 
impossibilitam o aumento de procedimentos da 

rede especializada municipal. 
 

A meta deverá compor a Programação Anual 
de 2021.   

2.1.5 

Fortalecer a Rede de 
Urgência municipal com a 

implantação da 
classificação de risco. 

Número de serviço de 
Urgência municipal com a 

classificação de risco 
implantada. 

- 

01 serviço de 
Urgência municipal 

com a 
classificação de 
risco implantada. 

Número 
Absoluto 

01 
 

01 serviço de 
Urgência 

municipal com a 
classificação de 
risco implantada. 

Número 
Absoluto 

100% 
 

- Implantado na Prontoclínica Tores Galvão no 
mês de agosto/2020. 

2.1.6 
Realizar ações que 

fortaleçam a Rede de 
Saúde Mental. 

Número de ações de 
fortalecimento a Rede de 
Saúde Mental realizadas. 

 
 
- 

01 ação de 
fortalecimento da 
Rede de Saúde 

Mental realizada. 

Número 
Absoluto 

 
03 
 

04 ações de 
fortalecimento da 
Rede de Saúde 

Mental 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

300% 
 

- Ação em alusão ao “Janeiro Branco” -Realização 
de palestra para profissionais que atuam nos 
serviços voltados à saúde mental, objetivando 

estimular o bem estar e o cuidado com o 
emocional desses servidores que atendem os 
usuários da rede municipal em 24/01/2020 no 

auditório da Secretaria de Saúde; 
- Produção de cartilha pela equipe do NASF: 

“Como cuidar da Saúde Mental em tempos de 
Pandemia?” 

- Implantação de atendimento telefônico de 
psicologia no período de pandemia COVID-19. 
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2.1.7 

Implantar brinquedotecas 
nos serviços da rede de 

saúde com pediatria 
ambulatorial. 

Número de 
brinquedotecas 

implantadas nos serviços 
da rede de saúde com 
pediatria ambulatorial. 

- 

03 brinquedotecas 
implantada nos 

serviços da rede 
de saúde com 

pediatria 
ambulatorial. 

 

Número 
Absoluto 

META 
EXCLUÍDA 
PELO CMS 

 

05 
brinquedotecas 
implantada nos 

serviços da rede 
de saúde com 

pediatria 
ambulatorial. 

Número 
Absoluto 

 
META EXCLUÍDA DA PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DE SAÚDE DE 2020 E REPROGRAMADA PARA 

2021.  
 

A referida meta foi excluída da Programação Anual 
de Saúde pelo pleno do Conselho Municipal de 

Saúde através da Resolução nº 16 de 08 de 
setembro de 2020.  

 
Com a atual situação de pandemia COVID-19, a 

implantação de brinquedotecas nos serviços ainda 
no ano de 2020 é inadequada, considerando que 

estimula um maior contato entre crianças e 
manuseio comum de objetos, propiciando um risco 

de contágio da COVID-19. 
 

A meta deverá compor a Programação Anual 
de 2021.   

2.1.8 

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 glicosímetros, de 

acordo com o 
protocolo 
municipal. 

Proporção 
 

100% 

100% dos 
diabéticos tipo I 
cadastrados nos 

serviços de 
saúde com fitas, 

lancetas e 
glicosímetro, de 
acordo com o 

protocolo 
municipal. 

Proporção 
 

100% 
 

Aquisição regular de insumos e monitores. Os 
itens estão sendo dispensados regularmente nas 

policlínicas. 
 

2.1.9 

Realizar ações que 
fortaleçam e modernizem 
o Programa “Remédio em 

Casa”. 

Número de ações de 
Fortalecimento e 
modernização do 

Programa “Remédio em 
Casa” realizadas. 

- 

01 ação de 
Fortalecimento e 
modernização do 

Programa 
“Remédio em 

Casa” realizada. 

Número 
Absoluto 

02 

04 Ações de 
Fortalecimento e 
modernização do 

Programa 
“Remédio em 

Casa” realizadas. 

Número 
Absoluto 

 
200% 

 
- Manutenção de sistema para melhorar o fluxo do 

programa e garantir agilidade e segurança nas 
entregas dos medicamentos; 

 
- Inclusão durante o período de pandemia COVID-
19 de entregas domiciliares de medicações para 
atender aos pacientes de COVID-19 e H1N1 com 
fluxo estabelecido junto às áreas técnicas e rede 

de saúde; 
 

 - Está em fase de conclusão a versão Beta do 
aplicativo do Programa Remédio em Casa. Esta 

versão proporcionará aos usuários acompanharem 
em tempo real as entregas dos pedidos e à Central 

de Abastecimento e Farmácia (CAF) monitorar 
todas as entregas gerando relatórios de consumo 
médio por pacientes proporcionando um melhor 

transparência do programa. 
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2.1.10 
Informatizar as farmácias 

das Policlínicas 
municipais. 

Número de policlínicas 
municipais com farmácias 

informatizadas. 
- 

02 Policlínicas 
municipais com 

farmácias 
informatizadas. 

Número 
Absoluto 

07 

07 Policlínicas 
municipais com 

farmácias 
informatizadas 

Número 
Absoluto 

350% 
 

- Todas as farmácias da rede especializada 
(Policlínicas Adolfo Speck, Correia Mandu, Josino 

Guerra, Hélio Inácio, William Nascimento e 
Policlínica da Mulher + Prontoclínica Torres 

Galvão) estão equipadas com computadores, 
qualificando o processo de trabalho que 

anteriormente era feito manualmente. Está em 
fase de implantação o software de Gerenciamento 
e Controle de estoque, que possibilitará um melhor 

gerenciamento do estoque das Unidades de 
Saúde. 

 

2.1.11 
Ampliar a oferta de 
exames de imagem. 

Número de exames de 
imagem ampliados. 

- 
30 exames de 

imagem 
ampliados. 

Número 
Absoluto 

Apuração em 
percentual* 

 

80 exames de 
imagem 

ampliados 

Número 
Absoluto 

100% 
Houve aumento de acesso a USG de mama 

+100%, próstata 70%, Pélvica +100%, obstétrica 
+100%, ortopédica 80%, Abdome superior e total. 
No entanto, devido a atual situação de pandemia 

COVID-19, apenas as USG obstétricas foram 
atendidas, os demais procedimentos eletivos 

foram temporariamente suspensos, mas 
atualmente já retornaram. 

2.1.12 

Ampliar os exames 
cardiológicos e 

implantação da oferta de 
exames gástricos. 

Número de exames 
cardiológicos ampliados e 
implantação da oferta de 

exames gástricos. 

- 

120 exames (60 
ecocardiogramas; 

60 testes 
ergométrico) 

cardiológicos e 60 
exames 

(endoscopia) 
gástricos 

implantados. 

Número 
Absoluto 

META 
EXCLUÍDA 
PELO CMS 

120 exames (60 
ecocardiogramas

; 60 testes 
ergométricos) 

cardiológicos e 
60 exames 

(endoscopia) 
gástricos 

implantados. 

Número 
Absoluto 

 
META EXCLUÍDA DA PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DE SAÚDE DE 2020 E REPROGRAMADA PARA 

2021.  
 

A referida meta foi excluída da Programação Anual 
de Saúde pelo pleno do Conselho Municipal de 

Saúde através da Resolução nº 16 de 08 de 
setembro de 2020.  

 
Existe um fluxo para encaminhar cardiologia e 

ergométricos para UPA-E e Hospital das Clínicas. 
 

Com a suspensão da realização de procedimentos 
eletivos por conta da pandemia COVID-19 e 
suspensão dos processos licitatórios que não 
estão voltados para a COVID-19 (conforme 
recomendação dos órgãos de controle ficou 
impossibilitado o aumento da oferta desses 

procedimentos. 
A meta deverá compor a Programação Anual 

de 2021.   

2.1.13 

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 

30 

40 atendimentos 
ampliados do 

Programa “Olhar 
Paulista”. 

Número 
Absoluto 

150% 
As escolas continuam sendo contempladas pelo 

Programa.  
- O programa retornou dia 11/09/2020 com 30 

consultadas ofertadas. 
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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 
Ampliar as equipes técnicas dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

considerando o estabelecido nas normativas ministeriais. 
02 equipes técnicas dos CAPS adequadas de acordo com o 

preconizado pelas portarias ministeriais. 

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 Realizar ações que fortaleçam os serviços da Rede Urgência e Emergência. 
01 ação de fortalecimento dos serviços da Rede Urgência e 

Emergência realizada. 

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 
Fortalecer a Rede de Urgência municipal com a implantação da classificação de 

risco. 
01 serviço de Urgência municipal com a classificação de risco 

implantada. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial Realizar ações que fortaleçam a Rede de Saúde Mental. 01 ação de fortalecimento da Rede de Saúde Mental realizada. 

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 
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. 

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 ecocardiogramas; 60 testes 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”. 

 

Ação extra solicitada pelo Conselho Municipal de Saúde na 2ª Reunião Ordinária de 2020 em 04/02/2020 para registro na programação: 

Realização de mamografias através do “Amigo do Peito”: 
No primeiro quadrimestre de 2020 foram realizadas mamografias descentralizadas nas seguintes unidades de saúde – USF Rural em 10/01/2020; USF Jurandir Freire II em 13/01/2020; USF Chega 

Mais em 15/01/2020; USF Francisco Marcelo Dias em 17/01/2020; USF Pau Amarelo em 21/01/2020; USF Conceição I em 22/01/2020; Policlínica Hélio Inácio em 24/01/2020; Orla do Janga em  
01/02/2020; USF Nossa Senhora Aparecida em 07/02/2020; Orla do Janga em 08/02/2020; Orla do Janga em 11/02/2020; USF Maranguape I A em 12/02/2020; Orla do Janga em 14/02/2020; CRAS II 

em 14/02/2020; Conjunto Beira Mar – Janga em 05/03/2020. Dia 20/08 – USF Pau Amarelo – Rua Tchecolováquia, nº 155, Pau Amarelo; Dia 27/08 – USF Jurandir Freire II – Rua 105, S/N, Jd. 
Maranguape; Dia 28/08 – USF Edgar Alves – Rua Presidente Castelo Branco, S/N, Engenho Maranguape.  

Programa Mais Visão: 3º Mutirão, 4º mutirão, e 5º mutirão realizados, viabilizando a realização de mais 1.237 pacientes contemplados no ano de 2020 para realização de cirurgias de catarata para 
pacientes que estavam na fila de espera para realização, bem como as consultas oftalmológicas pré e pós operatórias e exames necessários para realização da cirurgia. Totalizando 1868 pacientes 

contemplados pelo programa até Agosto/2020. 

Entregas de óculos do Programa Olhar Paulista para alunos das escolas Escolas Municipais Jaime Gonçalves Bold, Salvador Dimech e Maria da Conceição da Paz em 14/08/2020. 
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DIRETRIZ Nº 3 - CONSOLIDAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

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

Nº Descrição da Meta 
Indicador para 

Monitoramento e 
Avaliação 

Linha de 
Base 

Meta 2020 
Unidade de 

Medida 
Resultado do 
Quadrimestre 

Meta do Plano 
(2018-2021) 

Unidade de 
Medida 

% Meta alcançada 

3.1.1 

Readequar o Centro de 
Testagem e 

Aconselhamento (CTA) e 
do Serviço de 
Atendimento 

Especializado (SAE), 
considerando o espaço 

físico e equipe 
multidisciplinar. 

Número de Centro de 
Testagem e 

Aconselhamento (CTA) e 
do Serviço de 
Atendimento 

Especializado (SAE), 
readequados 

considerando o espaço 
físico e equipe 
multidisciplinar 

- 

01 Centro de 
Testagem e 

Aconselhamento e 
Serviços de 
Atendimento 

Especializado 
readequados. 

Número 
Absoluto 

02 
 

01 Centro de 
Testagem e 

Aconselhamento 
e Serviços de 
Atendimento 

Especializado 
readequados 

Número 
Absoluto 

200% 
 

Foi elaborado um primeiro projeto arquitetônico de 
mudança do local para o centro de Paulista. No 
entanto, em reunião do Conselho Municipal foi 

solicitada que não fosse realizada a modificação, 
pois os usuários do serviço não aprovam o serviço 

no centro da cidade. 
 

Realizada convocação de entidades voltadas as às 
ISTs para discussão da requalificação do 

CTA/SAE. 
Elaborado projeto arquitetônico de reforma do 

CTA/SAE. 
Durante o período de reforma do estabelecimento, 
o estabelecimento está funcionando na Rua nº 20, 

nº 286 – Maranguape I.  
    

3.1.2 

Realizar Ações do Centro 
de Testagem e 

Aconselhamento 
Itinerante. 

Número de ações do 
Centro de Testagem e 

Aconselhamento 
Itinerante 

- 

12 Ações do 
Centro de 

Testagem e 
Aconselhamento 

Itinerante 

Número 
Absoluto 

40 Ações do 
Centro de 

Testagem e 
Aconselhament

o Itinerante 

48 ações do 
Centro de 

Testagem e 
Aconselhamento 

Itinerante 

Número 
Absoluto 

100% 
 

Realizadas mais de 12 ações durante o período de 
carnaval (manhã, tarde e noite) em diversos 

pontos da cidade, e também ações do Programa 
Viva Orla Orla no Janga. 

 

3.1.3 

Descentralizar a 
realização de coleta para 

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 

Sem apuração* 

20 unidades de 
saúde com 
coleta de 

baciloscopia de 
Tuberculose. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração %* 
Não houve ampliação da descentralização em 

2020 até o momento. 
A baciloscopia continua descentralizada nas 13 

unidades de saúde do ano de 2019. 
 

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 Mirueira;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; 
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CEAMP. 
 

3.1.4 
Implantar a cultura de BK 

(tuberculose) no 
Laboratório Municipal 

Número de Cultura de BK 
implantada 

- 
01 cultura de BK 

implantada no 
Laboratório 

Número 
Absoluto 

META 
EXCLUÍDA 
PELO CMS 

 

01 cultura de BK 
implantada no 

Laboratório 

Número 
Absoluto 

META EXCLUÍDA DA PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DE SAÚDE DE 2020 E REPROGRAMADA PARA 

2021.  
 

A referida meta foi excluída da Programação Anual 
de Saúde pelo pleno do Conselho Municipal de 

Saúde através da Resolução nº 16 de 08 de 
setembro de 2020.  

 
Com a situação de pandemia COVID -19, visto 

que, os profissionais biomédicos do CEAMP por 
fazerem parte do grupo de risco estavam 

afastados das atividades e que é necessária uma 
reestruturação do espaço, não consideramos 

prioritária a implantação nesse período, uma vez 
que o exame já é executado pela esfera estadual.  

Necessitando ser reprogramada para 2021.   
 

Por enquanto, a análise vem sendo realizada pelo 
Laboratório Central do Estado (LACEN). 

 
 

A meta deverá compor a Programação Anual de 
2021.   

3.1.5 
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. 

- 

03 USF que 
realizam teste 

rápido de 
HIV/sífilis 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 
 

30 USF que 
realizam teste 

rápido de 
HIV/sífilis. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração %* 
Não houve ampliação de unidades de saúde com 

realização de testagem rápida em 2020 até o 
momento. 

26 USF continuam com a realização de Teste de 
HIV/ Sífilis. As USF que realizam teste rápido de 

HIV/sífilis são: 
Território I: 1) USF Jardim Paulista Baixo I; 2) USF 

Jardim Paulista Baixo III; 3) Arthur Lundgren II 
Baixo; 4) USF Albert Sabin I; 5) Albert Sabin II; 6) 

USF Paratibe; 7) USF Elzanir Ferreira. Território II: 
8) USF Mirueira; 9) Centro de Saúde Nobre; 10) 

USF Sítio Fragoso I; 11) USF Sítio Fragoso II; 12) 
USF Torres Galvão; 13) USF Chá de Mangabeira; 
Território III:14) USF Nª SRª dos Prazeres II; 15) 
USF Maranguape I-A; 16) USF Maranguape II-B; 
17) USF José Borges Souza II; Território IV: 18) 
USF Edgar Alves I; 19) USF Edgar Alves II; 20) 
USF Francisco Marcelo Dias; 21) USF Nossa 

Senhora Aparecida; 22) USF Quirino Ribeiro de 
Figueiredo (Nossa Senhora da Conceição II); 23) 

USF Dom 
Helder (PACS Tururu); 24) USF São Pedro; 25) 

PACS Praia Janga; 26) PACS Janga. 
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Além disso, 3 Centros de Saúde e 1 Policlînica 
com realização de Testagem de HIV/SÍFILIS. 

3.1.6 
Descentralizar o 

tratamento com penicilina 
benzatina em USF. 

Número de Unidades de 
Saúde da Família que 

realizam tratamento com 
penicilina benzatina. 

- 

04 USF que 
realizam 

tratamento com 
penicilina 
benzatina. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 

16 USF que 
realizam 

tratamento com 
penicilina 
benzatina. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração %* 
Não houve ampliação de unidades de saúde com 
realização de aplicação de penicilina em 2020 até 

o momento. 
No entanto, todos os profissionais das equipes de 

saúde foram treinados para realização. 
 

Está sendo feito o levantamento de equipes que 
realizam a aplicação. 

 

3.1.7 

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 100% 

100% dos casos 
confirmados de 

raiva animal com 
Bloqueios 
vacinais 

realizados. 

Proporção 

100% 
 

Não houve casos confirmados até o momento, não 
havendo a necessidade de realização de bloqueio. 

 

3.1.8 
Readequação da Rede de 

Frios 
Número de Rede de Frios 

readequada. 
- 

Número de Rede 
de Frios 

readequada. 

Número 
Absoluto 

01 
Número de Rede 

de Frios 
readequada. 

Número 
Absoluto 

100% 
Rede de Frios adequada. 

3.1.9 
Realizar ações que 

fortaleçam a Saúde do 
Trabalhador. 

Número de ações de 
fortalecimento da Saúde 

do trabalhador realizadas. 
- 

01 ação de 
fortalecimento da 

Saúde do 
Trabalhador 
realizada. 

Número 
Absoluto 

04 ações de 
fortalecimento 
da Saúde do 
Trabalhador 
realizada. 

04 ações de 
fortalecimento da 

Saúde do 
Trabalhador 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

400% 
 
 

Foram realizados junto com a Vigilância Sanitária 
ações de orientações e capacitações para normas 
e uso de EPIs durante a Pandemia do COVID-19, 

Construção e execução de fluxo de atenção à 
saúde do trabalhador na pandemia COVID-19 com 

a realização de testagem em profissionais de 
saúde sintomáticos, acréscimo na equipe de um 

apoio voltado a segurança do trabalho para 
otimizar as ações no setor e realização de ações 

conjuntas com a Vigilância Sanitária. 
 
 

3.1.10 

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 
realizada. 

Número 
Absoluto 

- 

04 atividades de 
Educação 

popular sobre 
hanseníase e 
tuberculose 
realizadas. 

- 

200% 
 Foram realizadas ações de tuberculose e 

hanseníase em USF CHEGA MAIS (23/01), 
Seminário de Hanseníase na Atenção Básica no 

Hospital da Mirueira em 30/01. 
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3.1.11 
Realizar ação educativa 
de Vigilância em Saúde. 

Número de Ações 
educativas de Vigilância 
em Saúde realizadas. 

- 
01 ação educativa 
de Vigilância em 
Saúde realizada. 

Número 
Absoluto 

07 

04 Ações 
educativas de 
Vigilância em 

Saúde 
realizadas. 

Número 
Absoluto 

700% 
 
 

- Realização do bloco ‘Os dengosos em Folia’, 
organizado pela Associação Municipal dos 

Agentes de Endemias do Paulista (AMACEPA) 
com apoio da Secretaria de Saúde do Paulista no 

 intuito de conscientizar a população sobre as  
ações preventivas de combate ao Aedes aegypti. 

  
- Realização do Seminário ““Hanseníase, um 

desafio milenar” em 30/01/20 para profissionais de 
saúde. 

 
 – Realização da Secretaria Estadual de Saúde em 

PARCERIA COM as Secretarias Municipais de 
Paulista e Olinda. 

 
- Ação “Conversando sobre Vigilância 

Epidemiológica” em unidades de realizadas: USF 
Chã da Mangabeira, Fragoso I, Elzanir Ferreira; 

 
- Ações de educação em saúde e ações 

orientativas relacionadas à COVID-19 nas ruas. 
 

- Realização de mutirões dos Agentes de Combate 
às endemias (ACE) aos sábados em localidades 
com alto índice de infestação, bem como maior 

ocorrência de notificações (conforme dados 
epidemiológicos) e solicitações de visita através 
dos canais de comunicação (ouvidoria municipal, 

contato telefônico e WhatsApp) como estratégia de 
intensificação do combate às arboviroses (dengue, 

Zika e Chikungunya).  
 

- 1º e 2º mutirões realizados no bairro do Janga em 
21/08/20 e 29/08/20. 

 

3.1.12 

Implementar as ações de 
inspeções em 

estabelecimentos de 
interesse a saúde. 

Percentual de ações de 
inspeções em 

estabelecimentos de 
interesse a saúde 

- 

5% de ações de 
inspeções em 

estabelecimentos 
de interesse a 

saúde 
implementada. 

Percentual Sem apuração* 

10% de ações de 
inspeções em 

estabelecimentos 
de interesse a 
implementadas 

Percentual 

1720% 
Aumento de 86% do número de inspeções 

comparado ao ano de 2019. 
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3.1.13 
Implantar o Programa de 
controle da esporotricose. 

 

Número de Programa de 
Controle da esporotricose 

implantado. 
- 

01 Programa de 
controle da 

esporotricose 
implantado. 

Número 
Absoluto 

01 

01 Programa de 
controle da 

esporotricose 
implantado. 

Número 
Absoluto 

100% 
 

O programa está implantado. 
 

A partir da suspeita da esporotricose no animal se 
realiza a coleta para análise feita no Lacen – PE. 

 
Também é fornecido pelo município o 

medicamento para humanos contaminados. 

3.1.14 
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 

252 

1200 análises de 
qualidade da 

água realizadas 
por ano. 

Número 
Absoluto 

 
84% 

 
De janeiro a agosto foram realizadas 252 análises 
de água para cada um dos 3 parâmetros (turbidez, 

coliformes totais/E. coli e residual desinfetante). 
  

3.1.15 
 

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 
 

04 ações que 
fortaleça a 

Política 
IST/AIDS. 

Número 
Absoluto 

300% 
 

Realizadas as ações de testagem através do 
Centro de Aconselhamento e programada novas 

capacitações com as equipes de saúde. 
 

Realizada convocação de entidades voltadas as às 
ISTs para discussão da requalificação do 

CTA/SAE. 
Elaborado projeto arquitetônico de reforma do 

CTA/SAE. 
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DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DAS METAS ANUALIZADAS COM A SUBFUNÇÃO 

305- Vigilância Epidemiológica 
01 Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviços de 

Atendimento Especializado readequados. 
01 Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviços de Atendimento 

Especializado readequados. 

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. 03 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 bloqueios vacinais nos casos confirmados de raiva 

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

realizados. 

301-Atenção Básica 
305- Vigilância Epidemiológica 

Readequação da Rede de Frios. 01 Rede Frios readequada. 

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. 

305- Vigilância Epidemiológica Realizar ação educativa de Vigilância em Saúde. 01 ação educativa de Vigilância em Saúde realizada. 

304 – Vigilância Sanitária 
Implementar as ações de inspeções em estabelecimentos de 

interesse a saúde. 
5% de ações de inspeções em estabelecimentos de interesse a saúde. 

305- Vigilância Epidemiológica Implantar o Programa de controle da esporotricose. 01 Programa de controle da esporotricose implantado 

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. 
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Ação extra solicitada pelo Conselho Municipal de Saúde na 2ª Reunião Ordinária de 2020 em 04/02/2020 para registro na programação: 

 
Realizar exames para filariose: Realizados 2.019 exames até agosto/2020. 

 

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES REALIZADAS 

DIRETRIZ Nº 3 - CONSOLIDAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Apresentação do projeto “Jovens contra o Aedes” para os gestores das escolas municipais em 10/03/2020. 

Realizados 759 exames de esquistossomose realizados até agosto/2020. 
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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 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

Monitoramento e 

Avaliação 

Linha de 

Base 
Meta 2020 

Unidade de 

Medida 

Resultado do 

Quadrimestre 

Meta do Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
% Meta alcançada 

4.1.1 

Instituir um instrumento 
informatizado de 

avaliação de desempenho 
dos/das profissionais da 

Rede Municipal de Saúde 
com ferramentas de 

controle de carga horária. 

Número de Instrumento 
informatizado de 

avaliação de desempenho 
dos/das profissionais da 

Rede Municipal de Saúde 
com ferramentas de 

controle de carga horária 
instituído. 

- 

01 Instrumento 
informatizado de 

avaliação de 
desempenho. 

Número 
Absoluto 

META 
EXCLUÍDA 
PELO CMS 

01 Instrumento 
informatizado de 

avaliação de 
desempenho 

dos/das 
profissionais da 
Rede Municipal 
de Saúde com 
ferramentas de 

controle de carga 
horária instituído. 

Número 
Absoluto 

META EXCLUÍDA DA PROGRAMAÇÃO 
ANUAL DE SAÚDE DE 2020 E 

REPROGRAMADA PARA 2021.  
 

A referida meta foi excluída da Programação 
Anual de Saúde pelo pleno do Conselho 

Municipal de Saúde através da Resolução nº 16 
de 08 de setembro de 2020.  

 
Com a situação de pandemia COVID -19, foram 

suspensos os processos licitatórios não 
essenciais, focando apenas nos processos 

relacionados à pandemia, conforme orientação 
do Tribunal de Contas. 

 
A meta deverá compor a Programação Anual 

de 2021.   
 

4.1.2 

Garantir a realização 
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 

 
04 

02 atividades de 
educação 

continuada/ ano 
para os/as 

profissionais de 
saúde 

realizadas. 

Número 
Absoluto 

 

400% 
 

- Capacitação em saúde bucal para os 
profissionais dentistas e técnicos/auxiliarem em 

saúde bucal no auditório da Secretaria de Saúde 
em 08/01/20. 

 
- Realizada capacitação “in loco” pelos 

responsáveis técnicos sobre paramentização e 
desparamentização por conta do Covid-19; 

 
- Atualização sobre mitos e verdades sobre o 
coronavírus e consequências emocionais da 

Pandemia destinados a ACS e ACE realizado em 
09/07/2020; 

 
- Disponibilização de listagem com cursos EAD 

em várias plataformas gratuitas na página 
“www.sousaudepaulista.com” para formação dos 
profissionais sobre a temática da pandemia do 

COVID. 

4.1.3 

Realizar atividades de 
educação continuada 

para os/as conselheiros 
(as) de saúde realizadas. 

Número de atividades de 
educação continuada 

para os/as conselheiros 
(as) de saúde realizadas. 

- 

01 atividade de 
educação 

continuada para 
os/as conselheiros 

Número 
Absoluto 

05 

01 atividade de 
educação 

continuada/ ano 
para os/as 

Número 
Absoluto 

 
500% 

 
Participação do presidente do Conselho 

http://www.sousaudepaulista.com/
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(as) de saúde 
realizada. 

conselheiros (as) 
de saúde. 

Municipal de Saúde na Oficina de construção do 
Plano Municipal de Segurança do município do 

Paulista através do Programa Federal “Em 
Frente Brasil” nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 

2020; 
 

Capacitação teórica e prática fornecida pela I 
GERES – SES/PE sobre o Sistema DIGISUS 

para os conselheiros (as) elencados para 
utilização do mesmo nos dias 25/05/2020 e 

28/05/2020; 
 

Curso de atualização sobre mitos e verdades, 
consequências emocionais e novas notícias 

sobre o coronavírus em 06/07/2020 no Auditório 
da Secretaria Municipal de Saúde; 

  
Encontro Integrativo entre as Secretarias de 

Saúde e de Políticas Sociais, com o objetivo de 
apresentar os fluxos municipais da rede de 

saúde e da rede assistencial no município para 
conselheiros (as) municipais de saúde e 
conselheiros tutelares em 14/07/2020 no 

auditório da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

Disponibilização de cursos online de plataformas 
com cursos online sobre COVID-19 para acesso 
público no link “Enfrentamento ao COVID-19” no 

site da Prefeitura do Paulista. 

 

4.1.4 

Realizar ações que 
fortaleçam o controle 

social na Política 
IST/AIDS e Hepatites 

Virais com participação do 
Conselho Municipal de 

Saúde e da Gestão. 

Número de ações para 
fortalecimento do 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 o 
controle social na 

Política IST/AIDS e 
Hepatites Virais 

com participação 
do Conselho 
Municipal de 
Saúde e da 

Gestão. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 

04 ações para 
fortalecimento do 
o controle social 

na Política 
IST/AIDS e 

Hepatites Virais 
com participação 

do Conselho 
Municipal de 
Saúde e da 

Gestão. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração%* 
Essa é uma ação que deve ser realizada pelo 

Conselho Municipal de Saúde. 
A Secretaria de Saúde no ano de 2019 realizou 

uma capacitação convidando todos (as) 
conselheiros (as) municipais de saúde para a 
participação. Essa ação foi realizada no intuito 

de embasar essa atuação por parte do Conselho 
Municipal de Saúde. 

4.1.5 
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 13,87% 

15% de 
aplicação da 

receita Municipal 
na saúde. 

Percentual 

92,5% 
 

No 2º Quadrimestre de 2020 o percentual de 
aplicação em ações e serviços públicos de saúde 

sobre a receita de impostos líquida e 
transferências constitucionais e legais foi de 

13,87%. 
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4.1.6 
Realizar anualmente a 
“Semana da Saúde”. 

Número de “Semana da 
Saúde” realizadas/ano. 

- 
01 “Semana da 

Saúde” 
realizada/ano. 

Número 
absoluto 

Sem 
apuração*. 

01 “Semana da 
Saúde” 

realizada/ano. 

Número 
absoluto 

Sem apuração%* 
Não foi possível ser realizada até o momento 

devido a atual situação de pandemia COVID-19. 

4.1.7 

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/aos/
as profissionais 

da Rede de 
Atenção à Saúde 
direcionada ao 
atendimento da 

população 
LGBTTI/ano 

realizada. 

Número 
absoluto 

Sem apuração%* 
Não foi possível ser realizada até o momento 

devido a atual situação de pandemia COVID-19. 

4.1.8 

Realizar capacitações 
aos/as gestores (as) de 
contratos da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Número de capacitações 
aos/as gestores (as) de 
contratos da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

- 

01 capacitação 
aos/as gestores 
(as) de contratos 

da Secretaria 
Municipal de 

Saúde. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração* 
 

02 capacitações 
aos/as gestores 
(as) de contratos 

da Secretaria 
Municipal de 

Saúde. 

Número 
Absoluto 

100% 
 

- Por conta da situação de pandemia, a 
Assessoria Jurídica + Superintendência de 

Administração e Finanças (SAF) estão 
acompanhando os gestores de contrato in loco 

orientando-os sempre quando necessário, desde 
o pedido de renovação até a abertura de 

inquéritos administrativos por descumprimento 
de cláusula contratual. 

4.1.9 
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% 
 

Ação contínua. 
Divulgação através do site da Prefeitura e mídias 

sociais. 

4.1.10 

Realizar capacitações 
aos/as colaboradores (as) 

da gestão referente à 
execução orçamentária e 

financeira. 

Número de 
capacitações aos/as 
colaboradores (as) 
da gestão referente 

à execução 
orçamentária e 

Financeira 
Realizadas. 

 

 

01 capacitação 
aos/as 

colaboradores (as) 
da gestão 
referente à 
execução 

orçamentária e 
financeira 
realizada. 

Número 
absoluto 

01 

02 capacitações 
aos/as 

colaboradores 
(as) da gestão 

referente à 
execução 

orçamentária e 
financeira 
realizada. 

Número 
absoluto 

 
100% 

 
Tema abordado na Oficina de Planejamento do 
ano de 2020 e realizadas reuniões formativas 

integradas entre Superintendência de 
Planejamento e Superintendência Administrativa 

e Financeira, objetivando a construção 
orçamentária do ano de 2020. 

 

4.1.11 

Realizar formação anual 
sobre Humanização e 

Equidade no acolhimento 
para os/as profissionais 
da Rede Municipal de 

Número de formações 
sobre Humanização e 

Equidade no acolhimento. 
- 

01 Formação/ano 
sobre 

Humanização e 
Equidade no 

Acolhimento para 

Número 
absoluto 

Sem apuração* 
 

01 
Formação/ano 

sobre 
Humanização e 

Equidade no 

Número 
absoluto 

Sem apuração%* 
 

Não foi possível ser realizada até o momento 
devido a atual situação de pandemia COVID-19. 
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Saúde. os/as Profissionais 
da Rede Municipal 

de Saúde 

Acolhimento para 
os/as 

Profissionais da 
Rede Municipal 

de Saúde 

4.1.12 
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 

100% dos 
Instrumentos 

de gestão 
preconizados 

em lei 
elaborados 

100% dos 
Instrumentos de 

gestão 
preconizados em 

lei elaborados. 

Proporção 

100% 
 

Elaborado até o momento todos os instrumentos 
preconizados para o período: Programação 

Anual de Saúde de 2020, 3º Relatório 
Quadrimestral Detalhado de 2019, Relatório 

Anual de Gestão de 2019, 1º Relatório 
Quadrimestral Detalhado de 2020 e Relatório em 

tela (2º Relatório Quadrimestral Detalhado de 
2020), Proposta orçamentária para saúde no ano 

de 2020. Além das adequações dos referidos 
instrumentos: Inclusão da Diretriz COVID-19 no 

Plano Municipal de Saúde 2018-2020 e na 
Programação Anual de Saúde do ano de 2020 e 
Inclusão de ação orçamentária voltada à COVID-
19 no orçamento de 2020, conforme orientações 

ministeriais e Órgãos colegiados. 

4.1.13 
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 100% 

100% de 
Cumprimento 

das Leis e 
Portarias no que 

se referem ao 
uso de EPI. 

Proporção 

100% 
 

- Os equipamentos de proteção individual são 
fornecidos regularmente. 

- Elaborado o Manual de Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) sobre 

Medidas de Higienização e Precaução para 
prevenção diante da infecção pelo novo 

coronavírus (Covid-19) nos ambientes de saúde  
 

- Todas as normatizações e orientações dos 
órgãos sanitários e fiscalizatórios relacionadas 

ao fornecimento e uso de EPI estão sendo 
cumpridas. 

4.1.14 

Organizar o fornecimento 
os profissionais de saúde 

de 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 %* 
 

Os profissionais ACE e ACS recebem camisas 
UV. 

Os profissionais do SAMU recebem pecúnia para 
fardamento devido a especificidade do serviço, 

através de uma lei municipal.  
A Secretaria de Administração do município está 

realizando um processo para aquisição de 
crachás para todos (as) servidores (as). 
Os mesmos estão na fase de confecção. 
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4.1.15 
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 

02 
Capacitações/ 

ano aos/as 
profissionais 

das USF 
realizadas. 

02 
Capacitações/ 

ano aos/as 
profissionais das 
USF realizadas. 

Número 
Absoluto 

100%  
 

Disponibilização de listagem com cursos EAD 
em várias plataformas gratuitas na página 

“www.sousaudepaulista.com” para formação dos 
profissionais sobre a temática da pandemia do 

COVID. 
Realizadas ações orientativas em visitas in loco 

através dos apoios institucionais. 

4.1.16 

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 

0,75 

01 Conselho 
Municipal de 

Saúde 
readequado, 
considerando 
espaço físico, 
transporte e 
assessorias 

jurídica, contábil 
e de 

comunicação 

Número 
Absoluto 

75% 
 

A SMS vem ofertando desde Abril de 2019, 
assessoria jurídica e contábil para as análises 
dos instrumentos de gestão através do corpo 

técnico da Secretaria de Saúde. 
Desde fevereiro a SMS 

Oferta veículo ao CMS conforme solicitações 
prévias. 

Fornecimento de lanche em todas as reuniões 
presenciais do Conselho de Saúde. 

 
A SMS solicitou parecer jurídico para orientação 
para forma de contratação de assessoria jurídica 
para o Conselho Municipal de Saúde. O parecer 
é negativo quanto a contratação. A procuradoria 

municipal poderá prestar o devido apoio ao CMS. 
 

Em março de 2020 o Conselho passou a 
funcionar em outra estrutura física reformada e 

equipada. 

4.1.17 
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 

01 

01 audiência 
pública/ano para 
as organizações 

da sociedade 
civil. 

Número 
Absoluto 

100% 
 

Apresentação de Relatórios Quadrimestrais 
Detalhados na Câmara dos Vereadores de 

Paulista em 06/02/20. 
 

A cada quadrimestre são feitas solicitações de 
agendamento de audiência pública para a 

Câmara dos Vereadores.  

4.1.18 

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 

Sem apuração* 

01 inserção no 
site da Prefeitura 

da Lei e 
Regimento 
interno do 
Conselho 

Municipal de 
Saúde. 

Número 
Absoluto 

Sem apuração %* 
Ainda não incluído no Portal da Transparência. 

 

http://www.sousaudepaulista.com/
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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 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

Instituir um instrumento informatizado de avaliação de 
desempenho dos/das profissionais da Rede Municipal de Saúde 

com ferramentas de controle de carga horária. 
01 Instrumento informatizado de avaliação de desempenho. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

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. 

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 

- Garantir aplicação de 15% da receita municipal na saúde. 15% de aplicação da receita municipal na saúde. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

Realizar “Semana da Saúde”. 01 “Semana da Saúde” realizada 

301- Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

122 – Administração Geral 

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. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

Realizar capacitações aos/as gestores (as) de contratos da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

01 capacitação aos/as gestores (as) de contratos da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

122 – Administração Geral Realizar divulgação dos Programas de saúde do Município. 01 divulgação dos Programas de saúde do Município. 
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301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

Realizar capacitações aos/as colaboradores (as) da gestão 
referente à execução orçamentária e financeira. 

01 capacitação aos/as colaboradores (as) da gestão referente à execução 
orçamentária e financeira realizada. 

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. 

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. 

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 

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES REALIZADAS 

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

Realização simplificada para contratação de profissionais médicos (Portaria Conjunta SECAD/SECSA n° 01/2020 de 27/01/2020). 

Oficina de Planejamento 2020 para gestores da Secretaria de Saúde no dia 05/02/2020. 
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INCLUSÃO DE DIRETRIZ NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021 

Aprovada pela resolução do Conselho Municipal de Saúde do paulista, nº 14 de 08 de setembro de 2020. 

 

DIRETRIZ Nº 5 - ENFRENTAMENTO À COVID – 19 – SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA 

Objetivo: Assegurar à população ações de controle à Pandemia por Covid-19, considerando a situação de caráter emergencial. 

Nº Descrição da Meta 

Indicador para 

Monitoramento e 

Avaliação 

Linha de 

Base 
Meta 2020 

Unidade de 

Medida 

Resultado do 

Quadrimestre 

Meta do Plano 

(2018-2021) 

Unidade de 

Medida 
% Meta alcançada 

5.1.1 

Implantar o Grupo 
Técnico (GT) Municipal 
de Resposta Rápida ao 
Coronavírus em caráter 

temporário 

Número de grupo técnico 
implantado. 

- 

01 Grupo Técnico 
(GT) Municipal de 
Resposta Rápida 

ao Coronavírus em 
caráter temporário 

implantado. 

Número 
absoluto. 

01 Grupo 
Técnico (GT) 
Municipal de 

Resposta 
Rápida ao 

Coronavírus 
em caráter 
temporário 
implantado. 

01 Grupo 
Técnico (GT) 
Municipal de 

Resposta Rápida 
ao Coronavírus 

em caráter 
temporário 
implantado. 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Foi instalado o Grupo de Trabalho Paulista 
COVID-19, através do decreto municipal 

024/2020, coordenado pela chefia do 
gabinete e relações Institucionais e 

composto pelas Secretarias de Saúde, 
Secretaria de Administração, Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria de Finanças, 

Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
Secretaria de Educação e pela chefia de 

gabinete e Relações Institucionais. A 
Secretaria de Saúde também possui Grupo 

Técnico de enfretamento ao COVID -19 
com representates das aréas tecnicas do 

Superintendência de Planejamento e 
Gestão, Assessoria Jurídica, 

Superintendência Administrativa 
Financeira,Superintendência de Gestão do 

Trabalho e Educação na 
Saúde,Superintendência de Regulação 

Assistencial, Superintendência de Atenção 
à Saúde,Superintendência de Assistência 

Farmacêutica e Almoxarifado, 
Superintendência de Vigilância à Saúde, 
representantes médicos e enfermeiros da 

rede urgência e emergência. 

5.1.2 

Fomentar estratégia de 
educação em saúde para 
os profissionais da rede 

municipal voltadas à 
COVID-19. 

Número de estratégias 
realizadas. 

- 

01 Estratégia 
realizada de 

educação em 
saúde para os 

profissionais da 
rede municipal 

voltadas à COVID-
19. 

Número 
absoluto. 

06 

01 Estratégia 
realizada de 

educação em 
saúde para os 

profissionais da 
rede municipal 

voltadas à 
COVID-19. 

Número 
absoluto. 

 
600% 

 
Criação de ítem de educação em saúde na 
plataforma de Enfrentamento à COVID-19, 
que consolidada várias ofertas de cursos 
online fonecidos por várias instituíções de 

foma gratúita. 
 

Treinamento realizado para profissionais 
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do SAMU e Prontoclínica Torres Galvão.  
 

Realização de ação orientativa aos 
profissionais dentistas da rede de saúde 

sobre recomendações do Conselho 
Nacional de Odontologia e Ministério da 

Saúde referente à atuação profissional na 
pandemia COVID-19 em 18/03/2020 no 

auditório da Secretaria de Saúde. 
 

- Realizado capacitação “in loco” pelos 
responsáveis técnicos sobre 

paramentização e desparamentização por 
conta do Covid-19; 

 
Realizados treinamentos com os 

profissionais convocados para o Hospital 
de Campanha nos dias 29/04/2020 e 

30/04/2020. 
 

- Atualização sobre mitos e verdades sobre 
o coronavírus e consequências emocionais 

da Pandemia destinados a ACS e ACE 
realizado em 09/07/2020. 

5.1.3 

Estabelecer estratégias 
de comunicação aos 

profissionais de saúde e 
população dos materiais 
educativos construídos 

sobre à COVID-19. 

Número de estratégias 
estabelecidas. 

- 

01 estratégia 
estabelecida de 

comunicação aos 
profissionais de 

saúde e população 
dos materiais 

educativos 
construídos sobre 

à COVID-19. 

Número 
absoluto. 

04 

01 estratégia 
estabelecida de 

comunicação aos 
profissionais de 

saúde e 
população dos 

materiais 
educativos 
construídos 

sobre à COVID-
19. 

Número 
absoluto. 

400% 
 

Criação de plataforma online de 
Enfrentamento à COVID-19, vinculada ao 

site da Prefeitura do Paulista que 
consolidada várias informações 

relaconadas à COVID-19 (Plano de 
Contingência, informes, boletins, educação 

em saúde e outras). 
 

Veiculação de informações através de 
carro de som; 

 
Envio de 15.000 SMS para usuários do 

SUS informando o contato do PLANTÃO 
SAÚDE e reforçando a importância de ficar 

em casa. 
 

Divulgações de informações nas páginas 
oficiais da Prefeitura. 
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5.1.4 

Construir e divulgar 
informes sobre situação 

epidemiológica municipal 
referente à COVID-19. 

Número de informes 
sobre situação 

epidemiológica Municipal 
sobre o COVID-19 

divulgados 
semanalmente. 

- 

01 informe sobre 
situação 

epidemiológica 
Municipal sobre o 

COVID-19 
divulgado por 

semana. 

Número 
absoluto. 

01 

01 informe sobre 
situação 

epidemiológica 
Municipal sobre 

o COVID-19 
divulgado por 

semana. 

Número 
absoluto. 

100% 
Desde o início da pandemia é divulgado no 

mínimo 01 informe por semana.  

5.1.5 

Construir 
fluxos/protocolos de 

assistência à saúde e 
vigilância em saúde 

referentes à COVID-19. 

Número de protocolos 
construídos no município. 

- 

01 fluxo/protocolo 
de assistência à 

saúde e 01 
fluxo/protocolo de 

vigilância em 
saúde construídos. 

Número 
absoluto. 

07 

01 
fluxo/protocolo 

de assistência à 
saúde e 01 

fluxo/protocolo 
de vigilância em 

saúde 
construídos. 

Número 
absoluto. 

 
700% 

 
Foram elaborados fluxos de referência da 
Atenção Primária, Atenção Especializada 
(Fluxo 2 - Atenção Primária e Policlínicas)  

Urgência e Emergência (Fluxo 8 - 
Prontoclínica Torres Galvão e Fluxo 4 - 

Samu), Vigilância em Saúde e Fluxo para 
manejo do óbito dos casos suspeitos e 

confirmados por COVID-19. 
 

Elaboradas Notas Técnicas com 
orientações acerca dos fluxos dos 

atendientos, consultas, medicamentos 
controlados e de uso contínuo. 

 
O modelo de atuação do município para 

investigação dos óbitos foi utilizado como 
base para a construção do procedimento 

operacional padrão do Centro de 
Operações de Emergências da I Regional 

de Saúde - Secrecretaria Estadual de 
Saúde. 

 

5.1.6 

Monitorar o atendimento 
de casos de Síndrome 

Gripal (SG) e de 
notificações de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) 

Número de 
monitoramentos 

realizados. 
- 

01 monitoramento 
realizado 

diariamente. 

Número 
absoluto. 

01 
monitoramento 

realizado. 

01 
monitoramento 

realizado 
diariamente. 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Os casos de SIRAG e de Sindrome gripal 
estão sendo rastreados, bem como todos 
atendimentos realizados nas unidades de 

saúde, policlínicas, emergência e SAMU do 
muniípio. 

5.1.7 

Garantir Equipamentos 
de Proteção Individual 

aos profissionais 
considerando o perfil de 

atuação. 

Percentual de 
profissionais em atuação 

com o recebimento de 
EPI. 

- 

100% dos 
profissionais em 
atuação com o 
recebimento de 

EPI. 

Percentual 100% 

100% dos 
profissionais em 
atuação com o 
recebimento de 

EPI. 

Percentual 

 
100% 

 
Foi realizada a aquisição e distribuição de 

insumos e equipamento proteção individual 
para os profissionais da rede em atuação, 

considerando o perfil e recomendações 
sanitárias sobre os equipamentos de 

proteção recomendados. 
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5.1.8 

Garantir a distribuição de 
materiais de limpeza para 

desinfecção dos 
estabelecimentos de 

saúde. 

Percentual de 
estabelecimentos de 

saúde com o recebimento 
de materiais de limpeza. 

- 

100% dos 
estabelecimentos 
de saúde com o 
recebimento de 

materiais de 
limpeza. 

Percentual 100% 

100% dos 
estabelecimentos 
de saúde com o 
recebimento de 

materiais de 
limpeza. 

Percentual 

100% 
 

A aplicação dos protocolos de desinfecção 
e limpeza estão sendo realizados. 

Havendo a distribuição regular de insumos 
necessários. 

5.1.9 

Adquirir equipamentos 
necessários para o 

Combate à COVID-19 
para fortalecimento do 
combate à COVID-19. 

Número de 
estabelecimentos de 

saúde com aquisição de 
equipamentos. 

- 

03 
estabelecimentos 

de saúde 
(Prontoclínica 
Torres Galvão, 

SAMU e Hospital 
Provisório de 

Camapnha) com 
aquisição de 

equipamentos 
para 

fortalecimento do 
combate à COVID-

19. 

Número 
absoluto. 

03 

03 
estabelecimentos 

de saúde 
(Prontoclínica 
Torres Galvão, 

SAMU e Hospital 
Provisório de 

Camapnha) com 
aquisição de 

equipamentos 
para 

fortalecimento do 
combate à 
COVID-19. 

Número 
absoluto. 

100% 
Foram adquiridos equipamentos 

necessários para os 03 estabelecimentos 
de saúde, além da Atenção Básica, cujos 
contratos estão disponibilizados no Portal 

da Transparência do Município.  

5.1.10 

Garantir a distribuição 
regular de medicamentos 
necessários para suporte 
dos casos de SG e SRAG 

na rede de saúde do 
município. 

Percentual de distribuição 
regular de medicamentos 
para suporte dos casos 
de SG e SRAG na rede 
de saúde do município. 

- 

100% de 
distribuição regular 
de medicamentos 
para suporte dos 
casos de SG e 

SRAG na rede de 
saúde do 

município através 
da Central de 

Abastecimento 
Farmacêutica. 

Percentual 100% 

100% de 
distribuição 
regular de 

medicamentos 
para suporte dos 
casos de SG e 
SRAG na rede 
de saúde do 

município 
através da 
Central de 

Abastecimento 
Farmacêutica. 

Percentual 

100% 
 

Garantia de distribuição realizada por 
coordenação da Superintendência 

Administrativa e Financeira da Secretaria 
de Saúde. 

5.1.11 

Realizar ações para 
fortalecer a rede de 

urgência e emergência 
municipal para o 

atendimento aos casos 
suspeitos COVID-19. 

 
 
 
 
 

Número de ações 
realizadas para fortalecer 

a rede de urgência e 
emergência municipal 

para o atendimento aos 
casos suspeitos COVID-

19. 

- 

Número de ações 
realizadas para 
fortalecer a rede 

de urgência e 
emergência 

municipal para o 
atendimento aos 
casos suspeitos 

COVID-19. 

Número 
absoluto. 

02 

02 ações 
realizadas para 
fortalecer a rede 

de urgência e 
emergência 

municipal para o 
atendimento aos 
casos suspeitos -

COVID-19. 

Número 
absoluto. 

100% 
 

A prontoclínica Torres Galvão e o SAMU 
foram reorganizados para potencializar o 
atendendimento a demanda dos casos de 

COVID-19, tanto no que tange ao processo 
de trabalho, quanto estruturalmente, com a 

elaboração de Procedimentos 
operacionais, aquisição de equipamentos e 

ambulâncias e inclusão de profissionais. 
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5.1.12 

Realizar ações de 
Vigilância Ambiental 

voltadas ao Combate à 
Covid -19. 

Número de ações 
realizadas de Vigilância 
Ambiental voltadas ao 

Combate COVID-19 por 
semana. 

 

02 ações 
realizadas de 

Vigilância 
Ambiental voltadas 

ao Combate 
COVID-19 por 

semana. 

Número 
absoluto. 

02  
(mínimo por 

semana). 

02 ações 
realizadas de 

Vigilância 
Ambiental 

voltadas ao 
Combate 

COVID-19 por 
semana. 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Realização de ações para aplicação de 
produto desinfetante/sanitizante em 

ambientes externos pelo menos 2 vezes 
por semana.  

5.1.13 

Realizar ações de 
Vigilância Sanitária 

voltadas ao Combate à 
Covid -19. 

Número de ações 
realizadas de Vigilância 

Sanitária voltadas ao 
Combate COVID-19 por 

semana. 

 

02 ações 
realizadas de 

Vigilância Sanitária 
voltadas ao 

Combate COVID-
19 por semana 

Número 
absoluto. 

02  
(mínimo por 

semana). 

02 ações 
realizadas de 

Vigilância 
Sanitária 

voltadas ao 
Combate 

COVID-19 por 
semana 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Realizadas ações contínuas de vigilância 
sanitária e distribuição de material 

educativo.  

5.1.14 

Implantar 
Teleatendimentos 

voltados ao período de 
pandemia COVID-19. 

Número de serviços de 
teleatendimentos 

implantados. 
 

03 serviços de 
teleatendimentos 

implantados 
(plantão saúde, 

psicologia e 
endocrinologia). 

Número 
absoluto. 

03 

03 serviços de 
teleatendimentos 

implantados 
(plantão saúde, 

psicologia e 
endocrinologia). 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Serviços de teleatendimentos implantados: 
plantão saúde, psicologia e endocrinologia. 

 
Plantão Saúde: em funcionamento do 
18/03/20 até 21/07/2020, com 1.163 

atendimentos realizados; 
 

Endocrinologista: em funcionamento do dia 
27/03/20 até 26/06/2020, com realização 
de 295 atendimentos de endocrinologia; 

 
Psicologia: em funcionamento do dia 

24/03/20 até 10/07/2020, com realização 
de 248 atendimentos de psicologia.  

5.1.15 

 
Criar Plataforma online 

para monitoramento dos 
atendimentos realizados 

na rede municipal de 
saúde voltados à COVID 

19 e publicização de 
informações. 

 

Número de plataforma 
criada voltada ao 

enfrentamento da COVID-
19. 

 

01 plataforma 
criada voltada ao 
enfrentamento da 

COVID-19. 

Número 
absoluto. 

01 

01 plataforma 
criada voltada ao 

enfrentamento 
da COVID-19. 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Criação de plataforma online de 
Enfrentamento à COVID-19, vinculada ao 

site da Prefeitura do Paulista. 

5.1.16 

Implantar Hospital 
Provisório de Campanha 

com 60 leitos de 
retaguarda. 

Número de leitos de 
retaguarda implantados. 

 
60 leitos de 
retaguarda 

implantados. 

Número 
absoluto. 

60 
60 leitos de 
retaguarda 

implantados. 

Número 
absoluto. 

 
100% 

 
Hospital implantado em 11/05/2020 com 60 

leitos. 
 

Foram registradas 107 internações, destas, 
apenas 1 óbito ocorrido durante o 

funcionamento no Nobre.  
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Implantação da comunicação via tablets 
entre pacientes do HPP e seus parentes 

em 12/05/2020. 
 

 

5.1.17 

Implantar estratégia - 
CASADEMIA para 

usuários do Programa 
Saúde em Movimento. 

Número de estratégia 
implantada. 

 
01 estratégia 
CASADEMIA 
implantada. 

Número 
absoluto. 

01 
01 estratégia 
CASADEMIA 
implantada. 

Número 
absoluto. 

100% 
 

Estratégia implantada. 
 

5.1.18 

Realizar seleção 
temporária para 
contratação de 
profissionais. 

Número de seleções 
realizadas para 
contratação de 
profissionais. 

 

01 seleção 
realizada para 
contratação de 
profissionais. 

Número 
absoluto. 

03 

01 seleção 
realizada para 
contratação de 
profissionais. 

Número 
absoluto. 

300% 
 

Realizadas 03 seleções para contratação 
de profissionais: Hospital de Campanha 

(diversas categorias), Profissionais 
médicos e Técnicos de radiologia.  
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DEMONSTRATIVO DA VINCULAÇÃO DAS METAS ANUALIZADAS COM A SUBFUNÇÃO 

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

122 -Administração Geral 
Implantar o Grupo Técnico (GT) Municipal de Resposta Rápida ao 

Coronavírus em caráter temporário 
01 Grupo Técnico (GT) Municipal de Resposta Rápida ao Coronavírus em 

caráter temporário implantado. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 
122 -Administração Geral 

 

Fomentar estratégia de educação em saúde para os profissionais 
da rede municipal voltadas à COVID-19. 

01 Estratégia realizada de educação em saúde para os profissionais da rede 
municipal voltadas à COVID-19. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
304 – Vigilância Sanitária 

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 
122 – Administração Geral 

 

Estabelecer estratégias de comunicação aos profissionais de 
saúde e população dos materiais educativos construídos sobre à 

COVID-19. 

01 estratégia estabelecida de comunicação aos profissionais de saúde e 
população dos materiais educativos construídos sobre à COVID-19. 

305 – Vigilância Epidemiológica 
122 -Administração Geral 

 

Construir e divulgar informes sobre situação epidemiológica 
municipal referente à COVID-19. 

01 informe sobre situação epidemiológica Municipal sobre o COVID-19 divulgado 
por semana. 

301 – Atenção Básica 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

305 – Vigilância Epidemiológica 
122 – Administração Geral 

 

Construir fluxos/protocolos de assistência à saúde e vigilância em 
saúde referentes à COVID-19. 

01 fluxo/protocolo de assistência à saúde e 01 fluxo/protocolo de vigilância em 
saúde construídos. 

305 – Vigilância Epidemiológica 
122 -Administração Geral 

Monitorar o atendimento de casos de Síndrome Gripal (SG) e de 
notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

01 monitoramento realizado diariamente. 

 
301 – Atenção Básica 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
305 – Vigilância Epidemiológica 

304 – Vigilância Sanitária 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

122 – Administração Geral 
 

Garantir Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais 
considerando o perfil de atuação. 

100% dos profissionais em atuação com o recebimento de EPI. 

122 – Administração Geral 
 

Garantir a distribuição de materiais de limpeza para desinfecção 
dos estabelecimentos de saúde. 

100% dos estabelecimentos de saúde com o recebimento de materiais de 
limpeza. 
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302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
122 – Administração Geral 

 

Adquirir equipamentos necessários para o Combate à COVID-19 
para fortalecimento do combate à COVID-19. 

03 estabelecimentos de saúde (Prontoclínica Torres Galvão, SAMU e Hospital 
Provisório de Camapnha) com aquisição de equipamentos para fortalecimento 

do combate à COVID-19. 

122 – Administração Geral 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

 

Garantir a distribuição regular de medicamentos necessários para 
suporte dos casos de SG e SRAG na rede de saúde do município. 

100% de distribuição regular de medicamentos para suporte dos casos de SG e 
SRAG na rede de saúde do município através da Central de Abastecimento 

Farmacêutica. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
122 – Administração Geral 

 

Realizar ações para fortalecer a rede de urgência e emergência 
municipal para o atendimento aos casos suspeitos COVID-19. 

 
 
 
 
 

02 ações realizadas para fortalecer a rede de urgência e emergência municipal 
para o atendimento aos casos suspeitos -COVID-19. 

304 – Vigilância Sanitária 
122 – Administração Geral 

 
 

Realizar ações de Vigilância Ambiental voltadas ao Combate à 
Covid -19. 

02 ações realizadas de Vigilância Ambiental voltadas ao Combate COVID-19 por 
semana. 

304 – Vigilância Sanitária 
122 – Administração Geral 

 

Realizar ações de Vigilância Sanitária voltadas ao Combate à 
Covid -19. 

02 ações realizadas de Vigilância Sanitária voltadas ao Combate COVID-19 por 
semana 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
122 – Administração Geral 

Implantar Teleatendimentos voltados ao período de pandemia 
COVID-19. 

03 serviços de teleatendimentos implantados (plantão saúde, psicologia e 
endocrinologia). 

122 – Administração Geral 
 

 
Criar Plataforma online para monitoramento dos atendimentos 
realizados na rede municipal de saúde voltados à COVID 19 e 

publicização de informações. 
 

01 plataforma criada voltada ao enfrentamento da COVID-19. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
122 – Administração Geral 

 

Implantar Hospital Provisório de Campanha com 60 leitos de 
retaguarda. 

60 leitos de retaguarda implantados. 

301 – Atenção Básica 
 

Implantar estratégia - CASADEMIA para usuários do Programa 
Saúde em Movimento. 

01 estratégia CASADEMIA implantada. 

302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
122 – Administração Geral 

 
Realizar seleção temporária para contratação de profissionais. 01 seleção realizada para contratação de profissionais. 
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DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS COM A SAÚDE POR SUBFUNÇÃO, NATUREZA E FONTE 

SAÚDE 
NATUREZA DA 

DESPESA 

RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCI
A DE IMPOSTOS 

(RECEITA 
PRÓPRIA - R$) 

TRANSFERÊNCIAS DE 
FUNDOS À FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS, 
PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 

(R$) 

TRANSFERÊNCIAS DE 
FUNDOS AO FUNDO 
DE RECURSOS DO 

SUS, PROVENIENTES 
DO GOVERNO 

ESTADUAL (R$) 

TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS 
DESTINADOS À 

SAÚDE (R$) 

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO 
VINCULADAS 
À SAÚDE (R$) 

ROYALTIES 
DO 

PETRÓLEO 
DESTINADOS 

À SAÚDE 
(R$) 

OUTROS 
RECURSOS 

DESTINADOS 
À SAÚDE 

(R$) 

TOTAL (R$) 

0 - INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

CORRENTE 14.667.000,00 2.711.000,00 - 1.880.000,00 - - - 19.258.000,00 

CAPITAL 10.000,00 - - - - - - 10.000,00 

122 -
ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 

CORRENTE 10.423.100,00 4.937.000,00 636.000,00 30.000,00 - - - 16.026.100,00 

CAPITAL 319.900,00 2.603.350,00 32.000,00 - - - - 2.955.250,00 

301 - ATENÇÃO 
BÁSICA 

CORRENTE 13.607.000,00 24.266.000,00 142.000,00 - - - - 38.015.000,00 

CAPITAL 972.000,00 4.100.000,00 - - - - - 5.072.000,00 

302 - ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E 

AMBULATORIAL 

CORRENTE 5.059.000,00 21.239.000,00 461.000,00 - - - - 26.759.000,00 

CAPITAL 140.000,00 1.632.000,00 - - - - - 1.772.000,00 

303 - SUPORTE 
PROFILÁTICO E 
TERAPÊUTICO 

CORRENTE 2.618.000,00 6.918.800,00 752.000,00 - - - - 10.288.800,00 

CAPITAL 5.000,00 - - - - - - 5.000,00 

304 - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CORRENTE 208.000,00 182.000,00 - - - - - 390.000,00 

CAPITAL 10.000,00 - - - - - - 10.000,00 

305 - VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

CORRENTE 1.187.000,00 1.067.000,00 - - - - - 2.254.000,00 

CAPITAL - - - - - - - - 

306 - ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO 

CORRENTE - - - - - - - - 

CAPITAL - - - - - - - - 

TOTAL GERAL 

CORRENTE 47.769.100,00 61.320.800,00 1.991.000,00 1.910.000,00 - - - 112.990.900,00 

CAPITAL 1.456.900,00 8.335.350,00 32.000,00 - - - - 9.824.250,00 

TOTAL 
GERAL 

49.226.000,00 69.656.150,00 2.023.000,00 1.910.000,00 - - - 122.815.150,00 
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Análises e Considerações sobre a Programação Anual de Saúde 

 

No tocante a Programação Anual de Saúde (PAS) do ano 2020, 

documento que operacionaliza as intenções expressas no plano de saúde, 

detalhando as metas e subfunções do orçamento a qual estão vinculadas, assim 

como os indicadores para avaliação, informamos que a descrição denominada 

“sem apuração” está relacionada metas com execução não iniciadas, não 

concluídas ou que, não foi possível aferir quantitativamente de forma precisa 

nesse quadrimestre. 

Com relação ao percentual de alcance de metas, destacam-se as que 

foram consideradas com percentual de execução igual ou maior que 100%: 04 

das 18 metas da Diretriz 1 (22,2% das metas); na 2ª Diretriz 05 das 18 (17,7% 

das metas); Com relação à Diretriz 3, 7 das 16 metas (43,7% das metas) e na 

Diretriz, 03 das 18 metas (16,6%).  

Além das ações previamente planejadas, também constam nesse 

relatório, outras ações realizadas consideradas relevantes, bem como as 

referentes à execução do Plano de Contingência Municipal para infecção pelo 

Coronavírus (COVID -19), conforme descrito no descrito no monitoramento do 

referido plano (em anexo).  
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8. INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 

 

 

Nº INDICADOR TIPO 
META ANO 

2020 
RESULTADO 

ANO 2020* 

% 
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 389 monitoramento anual Número 

2 
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 

(10 a 49 anos) investigados. 
E 35% 33,3% 95,1% Percentual 

3 
Proporção de registro de óbitos com causa básica 

definida 
U 99% 96,8% 97,7% 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 25% 
 

monitoramento anual 
Percentual 

5 

Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 

dias após 
Notificação. 

U 60% 42,9% 71,5% Percentual 

6 
Proporção de cura dos casos novos de 

Hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 
U 60% 49,2% 82,0% Percentual 

7 Número de Casos Autóctones de Malária E Não é um indicador pactuado no estado de Pernambuco. 

8 
Número de casos novos de sífilis 

Congênita em menores de um ano de idade 
U 19 17 112% Número 

9 
Número de casos novos de aids em menores de 5 

anos. 
U 1 0 100% Número 

10 

Proporção de análises realizadas em Amostras de 
água para consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, 
Cloro residual livre e turbidez 

U 90% 
 

monitoramento anual 
Percentual 

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 0,10 0,04 40,0% 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 0,20 0,09 45,0% Razão 

13 
Proporção de parto normal no Sistema Único de 

Saúde e na Saúde Suplementar 
U 40% 48% 120% Percentual 

14 
Proporção de gravidez na adolescência entre as 

faixas etárias 10 a 19 anos 
U 14% 13,7% 102% Percentual 

15 Taxa de Mortalidade Infantil U 14 11,1 126% Razão 

16 
Número de óbitos maternos em determinado 

período e local de residência 
U 2 1 200% Número 

17 
Cobertura populacional estimada pelas 

equipes de Atenção Básica 
U 51% 49,29% 96,6% Percentual 

18 Cobertura de acompanhamento das U 65% Monitoramento anual Percentual 
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Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF) 

19 
Cobertura populacional estimada de saúde bucal 

na atenção básica 
U 29,74% 28,21% 94,9% 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 Esse indicador foi excluído da pactuação pela CIT. 

21 
Ações de matriciamento sistemático 

Realizadas por CAPS com equipes de Atenção 
Básica 

E 50% Monitoramento anual Percentual 

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% 88,0% 92,6% Percentual 

OBS: Procedimentos para a pactuação conforme Resolução CIT 08, de 24 de novembro de 2016 e Resolução nº 45, 

de 25 de julho de 2019. 

 
 
Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa 

 

A Pactuação Interfederativa de Indicadores, proposta pela Secretaria 

Municipal de Saúde do Paulista, referente ao ano de 2020, foi encaminhada ao 

Conselho Municipal de Saúde através do ofício através do ofício nº 649/2020 – 

SPG/GAB/SMS no mês de março e aprovada pelo Conselho no dia 15/09/2020. 

Com relação aos resultados dos indicadores, vale ressaltar que nem todos 

contemplam dados do quadrimestre completo, pois as bases de dados estaduais 

e ministeriais não estão atualizadas até o mês de agosto. 

No tocante aos indicadores de cobertura populacional de atenção básica 

e saúde bucal (indicadores 17 e 19), é importante salientar que, de acordo com 

a nota técnica do Ministério da Saúde para o cálculo do indicador, não é 

considerada a quantidade de estabelecimentos de atenção básica que o 

município possui e sim as equipes que o Ministério da Saúde considera como 

habilitadas no período analisado. De forma que, a diminuição de cobertura não 

está diretamente relacionada a inexistência do serviço. Para o cálculo desses 

indicadores, os dados só estão disponibilizados até a competência até 

abril/2020, para a cobertura de saúde bucal e junho/2020 para o de cobertura da 

atenção básica.  

Os dados necessários para o cálculo e análises dos procedimentos 

relacionados aos indicadores 11 e 12, realização de exames citopatológicos do 
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colo do útero e mamografia, respectivamente, só estão disponibilizados até julho 

de 2020.  

É importante frisar que, com o advento da pandemia do COVID-19, todos 

os procedimentos considerados eletivos foram suspensos, o que incluem os 

exames dos indicadores 11 e 12, seguindo as normativas técnicas do Ministério 

da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.  

Posto isto, considerando a situação pandemia COVID-19, é natural que 

haja uma queda de alguns indicadores de saúde, devido à suspenção de alguns 

tipos de serviços/procedimentos.  No entanto, é possível observar que dos 16 

indicadores de saúde de monitoramento quadrimestral, 75% (12) estão com 

percentuais de alcance de meta maiores que 80% nesse segundo quadrimestre. 
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9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
 9.1 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa 

 

SUBFUNÇÕES 
RECURSOS 

ORDINÁRIOS - 
FONTE LIVRE 

RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE 

TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - 

SAÚDE 

TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO 

DE RECURSOS DO 
SUS  

PROVENIENTES 
DO GOVERNO 

FEDERAL 

TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO 

DE RECURSOS DO 
SUS  

PROVENIENTES 
DO GOVERNO 

ESTADUAL 

TRANSFERÊNCIAS 
DE CONVÊNIOS 
DESTINADAS À 

SAÚDE 

OPERAÇÕES 
DE CRÉDITO 
VINCULADAS 

À SAÚDE 

ROYALTIES 
DO 

PETRÓLEO 
DESTINADOS 

À SAÚDE 

OUTROS 
RECURSOS 

DESTINADOS 
À SAÚDE 

TOTAL 

ATENÇÃO BÁSICA - 6.071.302,70 17.449.953,78 - - - - - 23.521.256,48 

CORRENTE - 5.736.592,24 15.476.355,25      21.212.947,49 

CAPITAL - 334.710,46 1.973.598,53      2.308.308,99 

ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E 

AMBULATORIAL 
- 2.601.990,21 13.463.857,58 - - - - - 16.065.847,79 

CORRENTE - 2.598.140,21 12.908.857,58      15.506.997,79 

CAPITAL - 3.850,00 555.000,00      558.850,00 

SUPORTE 
PROFILÁTICO E 
TERAPÊUTICO 

- 1.389.050,96 4.383.896,70 - - - - - 5.772.947,66 

CORRENTE - 1.389.050,96 4.383.896,70      5.772.947,66 

CAPITAL - - -      - 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 98.959,48 97.953,21 - - - - - 196.912,69 

CORRENTE - 98.959,48 97.953,21      196.912,69 

CAPITAL - - -      - 
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VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

- 195.303,92 348.377,91 - - - - - 543.681,83 

CORRENTE - 195.303,92 348.377,91      543.681,83 

CAPITAL - - -      - 

ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 

- - - - - - - - - 

CORRENTE - - -      - 

CAPITAL - - -      - 

OUTRAS SUBFUNÇÕES - 16.025.351,50 6.812.021,96 281.875,54 - - - - 23.119.249,00 

CORRENTE - 15.872.986,50 5.134.596,96 281.875,54     21.289.459,00 

CAPITAL - 152.365,00 1.677.425,00 -     1.829.790,00 

TOTAL GERAL 

CORRENTE         

CAPITAL 25.891.033,31 38.350.037,61 281.875,54 - - - - 64.522.946,46 

TOTAL GERAL 490.925,46 4.206.023,53 - - - - - 4.696.948,99 

 

 

 
 

(*) ASPS: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE  

2) DADOS EXTRAÍDOS DO MÓDULO DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME ART. 39, INC. V, LC 141/2012.  

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS)  
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9.2 Indicadores Financeiros  

 

 

INDICADORES VALOR 

1.1 
Participação da receita de impostos na receita total do 
município 

11,63% 

1.2 
Participação das transferências intergovernamentais na 
receita total do município 

71,26% 

1.3 
Participação % das transferências para a saúde (SUS) no 
total de recursos transferidos para o município 

8,68% 

1.4 
Participação % das transferências da união para a saúde no 
total de recursos transferidos para a saúde no município 

96,57% 

1.5 
Participação % das transferências da união para a saúde 
(SUS) no total de transferências da união para o município 

17,91% 

1.6 
Participação % da receita de impostos e transferências 
constitucionais e legais na receita total do município 

40,47% 

2.1 
Despesa total com saúde, sob a responsabilidade do 
município, por habitante 

R$ 210,32 

2.2 
Participação da despesa com pessoal na despesa total com 
saúde 

62,14% 

2.3 
Participação da despesa com medicamentos na despesa 
total liquidada com saúde 

4,33% 

2.4 
Participação da desp. Com serviços de terceiros - pessoa 
jurídica na despesa total com saúde 

14,11% 

2.5 
Participação da despesa com investimentos na despesa total 
com saúde 

6,79% 

2.6 Despesas com instituições privadas sem fins lucrativos 0,00% 

3.1 
Participação das transferências para a saúde em relação à 
despesa total do município com saúde 

58,05% 

3.2 
% Da receita própria aplicada em ASPS conforme a LC 
141/2012 

13,87% 

 

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

Data da consulta de dados: 29/09/2020. 
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9.3 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) 

 

RECEITAS PARA 
APURAÇÃO DA 
APLICAÇÃO EM 

AÇÕES E 
SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE 
SAÚDE 

PREVISÃO 
INICIAL 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

(a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o Bimestre 
(b) 

% (b / a) x 
100 

RECEITA DE 

IMPOSTOS LÍQUIDA 

(I) 

98.217.000,00 98.217.000,00 54.626.853,39 55,62 

Imposto Predial e 

Territorial Urbano-

IPTU 

34.602.000,00 34.602.000,00 24.953.140,90 72,11 

Imposto sobre 

transmissão de bens 

intervivos-ITBI 

11.300.000,00 11.300.000,00 5.777.976,61 51,13 

Imposto sobre serviço 

de qualquer natureza- 

ISS 

28.300.000,00 28.300.000,00 15.038.130,62 53,14 

Imposto de Renda 

retido na fonte -IRRF 
24.015.000,00 24.015.000,00 8.857.605,26 36,88 

Imposto Territorial 

Rural-ITR 
- - - - 

Multas, Juros de Mora 

e Outros Encargos 

dos Impostos 

- - - - 

Dívida Ativa dos 

Impostos 
- - - - 

Multas, Juros de Mora 

e Outros Encargos da 

Dívida Ativa 

- - - - 

 

RECEITAS PARA 
APURAÇÃO DA 
APLICAÇÃO EM 

AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE 

PREVISÃO 
INICIAL 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

(a) 

RECEITAS REALIZADAS 

Até o Bimestre 
(b) 

% (b / a) x 100 

RECEITA DE 

TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS (II) 

223.843.000,00 223.843.000,00 135.519.837,86 60,54 

Cota-Parte FPM 108.675.000,00 108.675.000,00 61.366.035,34 56,47 

Cota-Parte ITR 2.000,00 2.000,00 447,95 22,40 
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Cota-Parte IPVA 23.000.000,00 23.000.000,00 20.383.736,11 88,62 

Cota-Parte ICMS 91.560.000,00 91.560.000,00 53.594.952,45 58,54 

Cota-Parte IPI- 

Exportação 
450.000,00 450.000,00 174.666,01 38,81 

Desoneração ICMS (LC 

87/96) 
156.000,00 156.000,00 - 0,00 

Outras - - - - 

Total das Receitas 

para Apuração da 

aplicação em ações e 

serviços de públicos 

de saúde (III) = I + II 

322.060.000,00 322.060.000,00 190.146.691,25 59,04 

 

RECEITAS 
ADICIONAIS PARA 

FINANCIAMENTO DA 
SAÚDE 

PREVISÃO 
INICIAL 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

(C) 

RECEITAS REALIZADAS 

ATÉ O 
BIMESTRE (D) 

% (D / C) X 100 

Transferência de 

recursos do Sistema 

Único de Saúde-SUS 

53.686.600,00 53.686.600,00 41.819.216,93 77,90 

Provenientes da União 51.931.600,00 51.931.600,00 40.184.865,07 77,38 

Provenientes dos 

Estados 
1.355.000,00 1.355.000,00 1.292.651,52 95,40 

Provenientes de outros 

municípios 
- - - - 

Outras receitas do SUS 400.000,00 400.000,00 341.700,34 85,43 

Transferências 

voluntárias 
- - - - 

Receita de operações 

de crédito vinculadas à 

saúde 

- - - - 

Outras receitas para 

financiamento da saúde 
- - - - 

Total receitas 

adicionais para 

financiamento da 

saúde 

53.686.600,00 53.686.600,00 41.819.216,93 77,90 
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DESPESAS COM 
SAÚDE 

(Por Grupo de Natureza 
de Despesa) 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(e) 

DESPESAS EXECUTADAS 

Liquidadas 
Até o 

Bimestre (f) 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

não Processados 
(g) 

% 
(f+g)/e) 

Despesas correntes 101.530.600,00 112.990.900,00 64.522.946,46  57,10% 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

61.389.000,00 65.441.500,00 43.010.729,82 - 65,72% 

Juros e Encargos da 
Dívida 

- - - - 0,00% 

Outras despesas 
correntes 

40.141.600,00 47.549.400,00 21.512.216,64 - 45,24% 

Despesas de capital 3.292.000,00 9.824.250,00 4.696.948,99 - 47,81% 

Investimentos 3.292.000,00 9.824.250,00 4.696.948,99 - 47,81% 

Inversões financeiras - - - - 0,00% 

Amortização da Dívida - - - - 0,00% 

Total das despesas com 
saúde (IV) 

104.822.600,00 122.815.150,00 69.219.895,45 - 56,36% 

 

DESPESAS COM SAÚDE 
NÃO COMPUTADAS PARA 
FINS DE APURAÇÃO DO 
PERCENTUAL MÍNIMO 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

DESPESAS EXECUTADAS 

Liquidadas 
Até o 

Bimestre(h) 

Inscritas em 
Restos a Pagar 

não 
Processados (i) 

% 
[(h+i)/V(f

+g)] 

Despesas com inativos e 
pensionistas 

N/A - - - - 

Despesa com assistência à 
saúde que não atende ao 

princípio de acesso universal 
N/A - - - - 

Despesas custeadas com 
outros recursos 

N/A 73.589.150,00 42.837.936,68 - 61,89% 

Recursos de Transferências 
Sistema Único de Saúde 

- SUS 
N/A 71.679.150,00 42.837.936,68 - 61,89% 

Recursos de Operações de 
Crédito 

N/A - - - - 

Outros recursos N/A 1.910.000,00 - - - 

Outras ações e serviços não 
computados 

N/A - - - - 

Restos a pagar não 
processados inscritos 

indevidamente no exercício 
sem disponibilidade 

financeira¹ 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Despesas custeadas com 
disponibilidade de caixa 

vinculada aos restos a pagar 
cancelados² 

N/A N/A - - - 

Despesas custeadas com 
recursos vinculados à parcela 

N/A N/A - - - 
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EXECUÇÃO DE RESTOS A 
PAGAR NÃO PROCESSADOS 

INSCRITOS COM 
DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

INSCRITOS 
CANCELADOS/
PRESCRITOS 

PAGOS A PAGAR 
PARCELA 

CONSIDERADA 
NO LIMITE 

Inscritos em 2020 N/A N/A N/A N/A N/A 

Inscritos em 2019 190.813,39 878,40 166.254,68 23.680,31  

Inscritos em 2018 - - - - - 

Inscritos em 2017 - - - - - 

Inscritos em 2016 - - - - - 

Inscritos em 2015 - - - - - 

Inscritos em exercícios 
anteriores 

- - - - - 

Total 190.813,39 878,40 166.254,68 23.680,31 - 

do percentual mínimo que não 
foi aplicada em ações e 
serviços de saúde em 
exercícios anteriores³ 

Total das despesas com 
saúde não computadas (V) 

 N/A 42.837.936,68 - 61,89% 

TOTAL DAS DESPESAS 
COM AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = 
[IV(F+G) - V(H+I)] 

 N/A 26.381.958,77 

PERCENTUAL DE 
APLICAÇÃO EM AÇÕES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE SOBRE A RECEITA 
DE IMPOSTOS LÍQUIDA E 

TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS (VII%) = (VI(H+I) / 
IIIB X 100) - LIMITE 

CONSTITUCIONAL 15%4 

13,87% 

VALOR REFERENTE À 
DIFERENÇA ENTRE O 

VALOR EXECUTADO E O 
LIMITE MÍNIMO 

CONSTITUCIONAL [VI(H+I) - 
(15 X IIIB)/100] 

-2.140.044,92 
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CONTROLE DOS RESTOS A 
PAGAR CANCELADOS OU 

PRESCRITOS PARA FINS DE 
APLICAÇÃO DA 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 

2° 

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 

SALDO INICIAL 

DESPESAS 
CUSTEADAS NO 
EXERCÍCIO DE 

REFERÊNCIA (J) 

SALDO INICIAL(NÃO 
APLICADO) 

Restos a Pagar Cancelados ou 
Prescritos em 2019 - - - 

Restos a Pagar Cancelados ou 
Prescritos em 2018 - - - 

Restos a Pagar Cancelados ou 
Prescritos em 2017 - - - 

Restos a Pagar Cancelados ou 
Prescritos em 2016 - - - 

Restos a Pagar Cancelados ou 
Prescritos em 2015 - - - 

Restos a Pagar Cancelados ou 
Prescritos em exercícios 
anteriores 

- - - 

Total (VIII) - - - 

 

CONTROLE DE VALOR 
REFERENTE AO 

PERCENTUAL MINIMO NÃO 
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES PARA FINS DE 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

VINCULADOS CONFORME 
ARTIGOS 25 e 26 

LIMITE NÃO CUMPRIDO 

SALDO INICIAL 

DESPESAS 

CUSTEADAS NO 

EXERCÍCIO DE 

REFERÊNCIA (K) 

SALDO FINAL (NÃO 

APLICADO) 

Diferença de limite não 
cumprido em 2019 

- - - 

Diferença de limite não 
cumprido em 2018 

- - - 

Diferença de limite não 
cumprido em 2017 

- - - 

Diferença de limite não 
cumprido em 2016 

- - - 

Diferença de limite não 
cumprido em 2015 

- - - 

Diferença de limite não 
cumprido em exercícios 

anteriores 
- - - 

Total (IX) - - - 
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DESPESAS 
COM SAÚDE 

(Por 
Subfunção) 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

DESPESAS EXECUTADAS 

Liquidadas 
Até o 

Bimestre (f) 

Inscritas em 

Restos a 

Pagar não 

Processados 

(g) 

%[(l+m) 

/total(l+m)]x100 

Atenção Básica 39.001.600,00 43.087.000,00 23.521.256,48 - 33,98 

Assistência 
Hospitalar e 
Ambulatorial 

25.304.000,00 28.531.000,00 16.065.847,79 - 23,21 

Suporte 
Profilático e 
Terapêutico 

7.485.000,00 10.293.800,00 5.772.947,66 - 8,34 

Vigilância 
Sanitária 

646.000,00 400.000,00 196.912,69 - 0,28 

Vigilância 
Epidemiológica 

2.992.000,00 2.254.000,00 543.681,83 - 0,79 

Alimentação e 
Nutrição 

- - - - 0,00 

Outras 
Subfunções 

29.394.000,00 38.249.350,00 23.119.249,00 - 33,40 

Total 104.822.600,00 122.815.150,00 69.219.895,45 - 100,00 

FONTE: SIOPS
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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 

ATÉ 2º QUADRIMESTRE 
DE 2020 (FONTE: FNS)  

VALOR EXECUTADO 
(Liquidados) ATÉ 2º 

QUADRIMESTRE DE 2020 

CUSTEIO 

1030129003501 - EXPANSÃO E 
APRIMORAMENTO DA 
INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE 15.539.632,84 

145.317,81 

1030129004503 - MANUTENÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE 
SAÚDE 

15.331.037,44 

1030129003501 - EXPANSÃO E 
APRIMORAMENTO DA 
INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE (INVESTIMENTO - 
RECEITA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 
CUSTEIO) 

1.150.000,00 513.072,54 

RECEITAS EXERCÍCIO ANTERIOR 16.091,52 - 

1030229044511 - DESENVOLVIMENTO 
E QUALIFICAÇÃO DA REDE 
ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE 

13.158.648,73 

12.613.708,27 

1030229044511 - DESENVOLVIMENTO 
E QUALIFICAÇÃO DA REDE 
ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE 
(RECEITA DE EXERCÍCIO ANTERIOR) 

295.149,31 

1030229043502 - MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA DA REDE 
ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE 
(INVESTIMENTO - RECEITA DE 
EXERCÍCIO ANTERIOR - CUSTEIO) 

550.000,00 370.000,00 

1012229044521 - ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA COVID 19 

6.744.053,74 

1.424.842,26 

1012229044521 - ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA COVID 19 
(INVESTIMENTO - RECEITA DE 
CUSTEIO) 

140.770,00 

1012229044521 - ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA COVID 19 (RECEITA 
DE EXERCÍCIO ANTERIOR) 

3.308.000,00 1.705.286,87 

1012229044521 - ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA COVID 19 
(INVESTIMENTO - RECEITA DE 
EXERCÍCIO ANTERIOR - CUSTEIO) 

1.716.000,00 1.524.971,00 

1030329034510 - DESENVOLVIMENTO 
DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

1.304.977,76 4.383.896,70 
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1030429054517 - FORTALECIMENTO 
DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2.534.880,79 

97.953,21 

1030529054518 - DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMOLÓGICA 

348.377,91 

1054229054520 - FORTALECIMENTO 
DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL 

2.004.467,83 

RECEITAS EXERCÍCIO ANTERIOR 203.079,33 - 

INVESTIMENTO 

1030129003501 - EXPANSÃO E 
APRIMORAMENTO DA 
INRAESTRUTURA DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE 

219.993,00 536.928,79 

1030129003501 - EXPANSÃO E 
APRIMORAMENTO DA 
INRAESTRUTURA DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE (RECEITA DE 
EXERCÍCIO ANTERIOR) 

1.076.000,00 923.597,20 

1030229043502 - MELHORIA DA 
INFRAESTRUTURA DA REDE 
ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE 
(RECEITA DE EXERCÍCIO ANTERIOR) 

500.000,00 185.000,00 

1012229044521 - ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA COVID 19 (RECEITA 
DE EXERCÍCIO ANTERIOR) 

138.000,00 11.684,00 

TOTAL GERAL TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 48.159.357,71 42.556.061,14 

TOTAL GERAL CUSTEIO 46.225.364,71 40.898.851,15 

TOTAL GERAL INVESTIMENTO 1.933.993,00 1.657.209,99 

TOTAL GERAL CUSTEIO + INVESTIMENTO 48.159.357,71 42.556.061,14 

FONTE: FNS E SMS/SAF. 
DATA DA CONSULTA DE DADOS: 29/09/2020 

       
 



79  

 

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira 

 

Considerando a situação de pandemia pelo COVID-19 e recomendações 

dos órgãos colegiados foi incluído ação orçamentária específica para o 

enfrentamento do novo coronavírus no orçamento do ano de 2020. 

No segundo quadrimestre de 2020, as despesas liquidadas por fonte de 

recurso foram no total de R$ 69.219.895,45, observa-se uma despesa em saúde 

de R$ 42.556.061,14 (61,48%) de transferências fundo a fundo de recursos do 

SUS provenientes do governo federal, R$ 281.875,54 (0,41%) de transferências 

fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual e 

26.381.958,77 (38,11%) de receitas municipais destinadas à saúde. 

Em relação aos indicadores financeiros, destacamos alguns a seguir: o 

indicador 1.1 visa medir a participação percentual da receita de impostos na 

receita total do município. Quanto menor for este índice, maior será o grau de 

dependência de recursos de outras esferas de governo, logo, quanto mais 

próximo de 100%, maior a independência em relação aos outros entes do 

governo. A receita de Impostos do Município representa 11,63% da Receita Total 

do Município, logo uma alta dependência dos recursos de outras esferas de 

governo. 

O indicador 1.2 tem como objetivo aferir a participação percentual das 

transferências intergovernamentais na receita total do município. Quanto maior 

for o percentual informado nesse indicador, maior será a dependência do 

município com respeito a transferências de recursos de outras esferas de 

governo. O grau de dependência do Município em relação às transferências de 

outras esferas de governo totalizou 71,26%, representando um valor de R$ 

334.805.345,59, de um total das receitas municipal de R$ 469.858.805,13. 

     O indicador 1.3 visa medir a participação percentual das transferências 

para a saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o município. A 

participação das receitas transferidas vinculadas à saúde, incluindo as receitas 

de serviços de saúde, em relação ao total de recursos transferidos para o 

município em 2020, até o 2º quadrimestre, é de 8,68%, representando R$ 

40.786.173,59. 

  O Indicador 2.1 visa mensurar a despesa total com saúde, sob a 

responsabilidade do município, por habitante. Resulta do gasto em saúde, por 
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habitante, resultante de todas as fontes, quer sejam impostos, transferências do 

SUS (União, Estados e outros Municípios), operações de créditos e outras. O 

gasto médio com Saúde, sob responsabilidade do Município, por habitante foi de 

R$ 210,32 em 2020. 

  O indicador 3.1 tem como finalidade dimensionar o percentual de 

despesas com saúde financiadas com recursos transferidos por outras esferas 

de governo. Demonstra a parcela da despesa com saúde, sob a 

responsabilidade do município, da qual foi financiada com recursos de outras 

esferas de governo e não com recursos próprios. O Percentual utilizado pelo 

Município das transferências por outras esferas do governo para a Saúde é de 

49,05%, equivalente a R$ 40.184.865,07 (inclusive Rendimentos), da despesa 

total do município com saúde de R$ 69.219.895,45. 

O indicador referente as despesas com pessoal e encargos sociais 

representou, no 2º quadrimestre de 2020, 62,14% das despesas totais 

liquidadas, seguido pelo grupo de Prestação de Serviços de pessoas jurídicas, 

14,11%. 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.  

Os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 

156, 158 e 159 da Constituição Federal e Lei Complementar 141/12. Nos cinco 

primeiros bimestres do exercício, o cálculo realizado pelo SIOPS é feito através 

das despesas liquidadas e no sexto bimestre (anual), pelas despesas 

empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados.  

Receitas de impostos e transferências vinculadas a ações e serviços 

públicos de saúde são informadas pelo seu valor efetivamente arrecadado (valor 

bruto). Do total obtido do somatório de todas essas receitas (R$ 190.146.691,25) 

o município aplicou, no segundo quadrimestre do ano, em Ações e Serviços 

Públicos em Saúde - ASPS, 13,87%, o equivalente a R$ 26.381.958,77. 

Do valor transferido pela União para a saúde do Município, através do 

FNS, foram executados, até o 2º quadrimestre, na Atenção Básica um valor de 
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R$ 17.449.953,78, representando um percentual de 36,23%, na Atenção 

Especializada, foram executadas um percentual de 37,94%, equivalente ao valor 

de R$ 18.271.411,71, na Vigilância em Saúde foram executados R$ 

2.450.798,95, o equivalente a 5,09%, para Suporte Profilático e Terapêutico, 

foram gastos R$ 4.383.896,70, um percentual de 9,10%. (Dados refere-se a 

Despesa liquidada). A aplicação maior dos recursos na Atenção Especializada, 

deve-se à demanda maior nessa área por conta da PANDEMIA COVID-19. 

Salienta-se que os dados apresentados nesse relatório não foram 

homologados pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIOPS), por inconsistências na versão atual que impede a transmissão 

desses dados. Uma nova versão será disponibilizada pelo Ministério da Saúde 

(MS) para reparar esses erros, segundo a técnica da equipe gestora do SIOPS 

do MS. Assim que o sistema for atualizado, os dados serão homologados.  

Com relação à execução orçamentária e financeira de recursos federais 

transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de 

trabalho, vale ressaltar que o município, atendendo as recomendações do 

Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 

criou no orçamento (Lei Orçamentária Anual) de 2020 uma ação orçamentária 

específica para as despesas no combate ao coronavírus, conforme informado ao 

Conselho Municipal de Saúde.  
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10 AUDITORIAS  

 

Não houve auditorias realizadas no período de maio a agosto de 2020 em 

decorrência da Situação de Emergência em Saúde Pública pela pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19). Houve suspensão temporária dos procedimentos 

considerados eletivos, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, 

e parte da equipe responsável foi relocada temporariamente para realizar outras 

atividades de regulação assistencial ou atenção à saúde, prioritárias no 

momento.   
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11 ANÁLISES 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 13,87% de forma 

a atender no final do ano de 2020 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$ 210,32 por Habitantes. No que se refere as subfunções, a cabe 

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

maior destinação de recursos foi Atenção Especializada com 37,94%. Isso 

deveu-se a maior demanda dessa área para o combate a Pandemia do COVID-

19, reflexos do fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência (RUE) 

municipal com a inclusão do Hospital Provisório de Campanha, admissão de 

profissionais para a rede, aquisição de equipamentos, materiais médicos 

hospitalares e outros insumos necessários. 

A despesa com a Atenção Básica correspondeu a 33,3%, sendo a 

segunda maior, o que reforça o compromisso da gestão na estruturação da Rede 

de Atenção à Saúde (RAS), uma vez que a Atenção Primária é ordenadora e 

coordenadora do cuidado no território, destacando a importância de 

investimentos nas ações de promoção e prevenção da saúde de forma integrada 

com as curativas, conforme refletido nas produções dos serviços de saúde 

municipais. 

Destaca-se também, a produção de Atenção Ambulatorial Especializada 

e Hospitalar que no período de janeiro a julho de 2020, apresentou o registro de 

146.022 procedimentos, sendo em sua maioria (50,4%) correspondente à 

procedimentos com finalidade diagnóstica (73.602) e ações de promoção e 

prevenção em saúde com 30,9% (45.173) de procedimentos clínicos. Observa-

se que a produção ambulatorial dos serviços de urgência e emergência possui 

algumas falhas de registro nos Sistemas de Informação Ambulatorial e 

Hospitalar, uma vez que, os dados do monitoramento da Secretaria de Saúde 

durante a pandemia do COVID-19 apresentou em torno de 11 mil atendimentos 

realizados pelos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a 

Prontoclínica Torres Galvão (PTG) no período março a julho de 2020.  
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Em relação aos indicadores de pactuação interfederativa, é possível 

observar que dos 16 indicadores de saúde de monitoramento quadrimestral, 12 

(75%) estão com percentuais de alcance de meta maiores que 80% nesse 

segundo quadrimestre de 2020.    

Quanto as metas previstas na PAS-2020, destaca-se que 6 ações foram 

excluídas através da Resolução do Conselho Municipal de Saúde Nº16 de 08 de 

setembro de 2020, bem como houve a aprovação da inclusão da diretriz número 

5 no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e Programação Anual de Saúde do 

ano de 2020 através da resolução Nº 14 de 08 de setembro de 2020. 

No tocante a execução das metas para o ano de 2020, apontamos que, 

das 75 metas previstas para o ano de 2020, 72% já possuem sua execução 

realizada nesse 2º quadrimestre. Além das ações previamente planejadas, 

também constam nesse relatório, outras ações realizadas consideradas 

relevantes no período.   

Considerando a situação atual de pandemia COVID-19, está sendo 

incluído o monitoramento de ações do Plano de Contingência da Infecção pelo 

Coronavírus (COVID-19), reforçando o compromisso no combate à COVID-19 e 

transparência das informações.   

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 – PE/2020 
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Implantar o Grupo Técnico (GT) Municipal 

de Resposta Rápida ao Coronavírus em 

caráter temporário.

GABINETE - 

PREFEITURA;

GABINETE -

SECRETARIA 

DE SAÚDE.

R

Foi instalado o Grupo de Trabalho Paulista COVID-19, através do decreto municipal 024/2020, 

coordenado pela chefia do gabinete e relações Institucionais e composto pelas Secretarias de 

Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Finanças, 

Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Educação e pela chefia de gabinete e e Relações 

Institucionais. 

A Secretaria de Saúde também possui Grupo Técnico de enfretamento ao COVID -19 com 

representates das aréas tecnicas do Superintendência de Planejamento e Gestão, Assessoria 

Jurídica, Superintendência Administrativa Financeira,Superintendência de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde,Superintendência de Regulação Assistencial, Superintendência de Atenção à 

Saúde,Superintendência de Assistência Farmacêutica e Almoxarifado, Superintendência de 

Vigilância à Saúde, representantes médicos e enfermeiros da rede urgência e emergência. 

Monitoramento da Execução do Plano de Contingência COVID 19 

PAULISTA - PE 

Data inicial de monitoramento: 07/04/2020

Data do monitoramento atual: 31/08/2020

AÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
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FASE ATUAL - Emergência de Saúde Pública (Cenário III)

Alerta - situação de risco de introdução do novo Coronavírus (COVID-19) no Paulista, contudo sem a presença de casos suspeitos conforme definição do MS, 

mas com a existência de casos suspeitos no Brasil;

Perigo Iminente -  Corresponde a uma situação em que há caso suspeito no Paulista, de acordo com a definição do MS;

Emergência de Saúde Pública - 

Cenário I: há caso confirmado importado no Paulista, ou seja, sem transmissão local;

Cenário II: caso confirmado autóctone no Paulista, ou seja, com transmissão local;

Cenário III - transmissão local comunitária/sustentada quando houver casos autóctones confirmados sem vínculo, com contato próximo ou domiciliar. 

DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

A
le

rt
a

G
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tã
o

 

Atualizar os contatos da equipe que irá 

compor o grupo técnico.
SPG R

Todos os contato foram atualizados e também esstá sendo utilizado um grupo utilizando o 

aplicativo whatsapp para agilizar a comunicação.  

A
le

rt
a

G
es

tã
o

 

Realizar busca de evidências científicas 

acerca da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19).

SAS/SVS R

A atualização sobre manejo clínico e epidemiológico é feita em consonância com as publicações 

das autoridade sanitárias nas esferas  Estadual e Federal. A medida que ocorrem as atualizações 

por outras esferas, o muncicípio realiza a atualização de fluxos e condutas e comunica à rede de 

saúde. 

A
le

rt
a

G
es

tã
o

 

Articular áreas estratégicas para verificação 

dos insumos necessários para o 

enfrentamento da doença.

SAS/SAF R

Estão sendo realizados levantamentos regulares quanto ao controle de estoque e utilização de 

insumos, estrutura e equipamentos. Acompanhamento integrado periódico realizado pela 

Superintendência de Ateção à Saúde em conjunto com a Superintendência de Assistência 

Farmacêutica e Almoxarifado, Superintendência Administrativa e Financeira e Gabinete da 

Secretaria de Saúde. 

A
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rt
a

G
es

tã
o

 

Fomentar estratégias eficientes de educação 

em saúde para os profissionais da rede 

municipal.

SAS/SGTES R

Treinamento realizado para profissionais do SAMU e Prontoclínica Torres Galvão. 

Além disso estão sendo divulgados os links de cursos online sobre o tema elaborados por 

diversas instituições.

Realização de ação orientariva aos profissionais dentistas da rede de saúde sobre recomendações 

do Conselho Nacional de Odontologia e Ministério da Saúde referente à atuação profissional na 

pandemia COVID-19 em 18/03/2020 no auditório da Secretaria de Saúde.  

A
le

rt
a

G
es

tã
o

 Estabelecer estratégias de comunicação de 

massa e construir materiais 

informativos/educativos sobre o novo 

Coronavírus.

SAS/SPG/SVS R
 São publicados periodicamente por meio eletrônico boletins e cards  informativos   com conteúdo 

educativo sobre o Novo Coronavírus na pagina da prefeitura nas redes sociais e site oficial da prefeitura.

A
le

rt
a

S
V

S

Informar, diariamente, a situação 

epidemiológica Municipal sobre o COVID-

19.

SVS R

Diariamente é  divulgado um boletim epidemiológico com os casos confirmados e os óbitos por 

COVID-19. Além de Informar, diariamente, a situação epidemiológica do Estado.  Os boletins 

estão disponíveis nas redes sociais (site e pagina do instagram e Facebook)
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

A
le

rt
a

S
V

S

Conscientizar os profissionais de saúde da 

rede pública e privada do Paulista sobre a 

importância da notificação imediata de casos 

suspeitos, de acordo com a definição de caso 

vigente, estabelecida pelo MS.

SVS R
Monitoramento realizado pela vigilância por contato telefônico com  os profissionais da Rede de 

Saúde. 

A
le

rt
a

S
V

S

Investigar os rumores e os casos 

potencialmente suspeitos notificados pelas 

unidades de saúde para verificar se atendem 

à definição de caso.

SVS/IMPRENSA R
Os casos de SIRAG e de Sindrome gripal estão sendo rastreados, bem como todos atendimentos realizados nas unidades de 

saúde, policlínicas,  emergência e SAMU. do muniípio. 

A
le

rt
a

S
V

S

Construir os protocolos de vigilância 

epidemiológica, referente aos instrumentos e 

fluxos de notificação, investigação de casos 

suspeitos, confirmação de casos, coleta e 

envio de amostras e monitoramento de casos 

e contatos, em consonância com o protocolo 

nacional e estadual.

SVS R

Protocolos construídos e divulgados para a rede de saúde: Fluxo da Vigilância do Coronavírus 

(SARS-CoV-2) - Anexo nº 1 do Plano de Contingência;

A
le

rt
a

S
V

S

Formar os profissionais da rede de saúde 

municipal e privada sobre os sinais e 

sintomas da doença, medidas de prevenção e 

controle, notificação, investigação, bem 

como atualizá-los sobre o cenário 

epidemiológico estadual e municipal.

SAS/SVS R

Foram elaborados fluxos de referência da Atenção Primária, Atenção Especializada (Fluxo 2 - 

Atenção Primária e Policlínicas)

Urgência e Emergência (Fluxo 8 - Prontoclínica Torres Galvão e Fluxo 4 - Samu) e Vigilância 

em Saúde; além de notas Técnicas para rede de atenção à saúde e repassados para a rede de 

saúde. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

A
le

rt
a

S
V

S

Monitorar o atendimento de casos de 

Síndrome Gripal (SG) e de notificações de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), visando reconhecer mudança no 

comportamento epidemiológico e, 

principalmente, na circulação de vírus 

respiratórios;

SAS/SGPG/SVS R

Os atendimentos estão sendo monitorados diariamente através da plataforma desenvolvida pelo Grupo 

Técnico de enfrentamento à COVID-19 da Secretaria de Saúde, que é alimentada com os dados de atendimentos realizados 

no município, nas unidades básicas de saúde, policlínicas, serviço de urgência municipal e SAMU, com divulgação semanal 

de boletins informativos. 

O Acompanhamento e monitoramento dos casos notificados para Síndrome Respiratória Aguda Grave e alimentação dos 

bancos de dados SRAG e SIVEP feito pela Vigilância Epidemiológica.  

A
le

rt
a

S
A

S

Elaborar e divulgar o fluxo de atendimento e 

de isolamento domiciliar dos casos suspeitos 

para atenção primária e especializada: 

Prontoclínica Torres Galvão - PTG e do 

Serviço Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU.

SAS R
O fluxo de atendimento  e de isolamento foi estabelecido no plano de contigência. Está sendo 

divulgado a rede de saúde à medida que passa por atualizações - Anexos 2, 3, 4 e 5.

A
le

rt
a

S
A

S

Sensibilizar os profissionais do meio de 

transporte de pacientes para atendimentos 

fora dos limites municipais dos Programas 

Segue Cuidando e Transporte Social quanto 

as medidas de higienização e prevenção.

SAS R A  Secretaria de Saúde solicitou para que fossem expostos cartazes educativos nos transportes do 

Programa Segue Cuidando. 

A
le

rt
a

S
A

S

Sensibilizar profissionais da rede de atenção 

para garantir o atendimento dos casos de 

Síndromes Gripais (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), visando 

reconhecer prováveis casos suspeitos do 

novo Coronavírus (COVID-19).

SAS/SVS R

As unidades básicas de saúde foram orientadas a fazerem o rastreio e monitoramento dos casos 

de síndormes Gripais e repassarem a planilha com os dados para a SAS. Os dados estão 

disponíveis na Plataforma de Enfrentamento do COVID. 

A
le

rt
a

S
A

S Capacitar os profissionais da rede de saúde 

municipal sobre a COVID-19. 
SAS/SGTES R

Foram realizadas capacitações com os profissionais da Rede Pública assistencial  de  urgência e 

emergência sobre a COVID -19 e a divulgação de cursos online criados por outras instituições. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

A
le

rt
a

S
A

S Reforçar medidas de precaução para as 

profissionais e pacientes.

CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO E

SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE 

SAÚDE

R

As medidas preventivas vem sendo tomadas, e vão desde a diminuição de aglomerados e o 

contigenciamento de profissioanais, o afastamento de idosos dos postos de trabalho e a 

distribuição de EPIs para os profissionais da assistência. As medidas de contingênciamento 

social também envolvem a população em geral, com o fechamento de comércios e serviços não 

essenciais com ação de patrulhas com a Polícia Civil e Força Nacional, para evitar aglomerações 

nas ruas. 

A
le

rt
a

S
A

S

A aplicação dos protocolo de desinfecção  e 

limpeza estão sendo realizados.

Havendo a distribuição regular de insumos 

necessários.

SAS R A aplicação dos protocolo de desinfecção  e limpeza estão sendo realizados.

A
le

rt
a

S
A

S Realizar o transporte de caso suspeito pelo 

SAMU para a referência estadual. 
SAS R Os casos suspeitos são transferidos através de ambulância até as unidades de referencial estadual. 

A
le

rt
a

S
A

S

Providenciar a aquisição e distribuição de 

todos os insumos, como sabão líquido, papel 

toalha, álcool gel, álcool líquido e 

equipamentos de proteção individual (EPI), 

para abastecer e reforçar a rede de saúde.

SAS/SAF/SAFA R

Foi realizada a aquisição e distribuição de insumos e equipamento proteção individual para os 

profissionais da rede em atuação, considerando o perfil e recomendações sanitárias sobre os 

equipamentos de proteção recomendados.

A
le

rt
a

S
A

S

Orientar os profissionais da rede municipal 

de saúde do Paulista sobre a organização do 

fluxo de serviço farmacêutico no município.

SAFA R

O fluxo dos serviços farmacêuticos do município não sofreu alteração, ocorreu a implantação do 

serviços de entregas domiciliares de medicações para atender aos pacientes de COVID-19 e 

H1N1 com fluxo estabelecido junto as áreas técnicas. 

A
le

rt
a

S
A

S

Garantir estoque estratégico de 

medicamentos necessários para atendimento 

e suporte aos pacientes sintomáticos.

SAFA R

Os estoques estratégicos para os pacientes estão sendo monitorados e controlados e demais itens 

que não são regulados pelo município estão sendo adquiridos de forma a garantir o atendimento 

ao pacientes.

A
le

rt
a

S
A

S

Garantir a distribuição de medicamentos e 

equipamentos necessários para suporte dos 

casos de SG e SRAG na rede de saúde do 

município.

SAFA R

As unidades de referência para atendimento de pacientes com SG, SRAG, H1N1 e COVID estão 

abastecidas de medicamento e equipamentos, com seus estoques em monitoramento constante de 

forma a garantir que não falte nenhum item. 

A
le

rt
a

S
A

S Monitorar o estoque de medicamentos e EPI 

no âmbito municipal.
SAFA R

O monitoramento de todos os medicamentos e EPIs são realizados através do sistema de controle 

de estoque de forma a garantir que os estoques estejam sempre abastecido.
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

G
es

tã
o

 

Monitorar a execução do Plano de 

Contigência.
SPG R

A execução do plano de Contigência está sendo monitorada pela Superintendência de 

Planejamento e Gestão. 

Realizar ações de Vigilância Ambiental 

voltadas ao Combate à Covid -19. SVS R Realização de aplicação de produto desinfetante/sanitizante em ambientes externos.

Realizar ações de Vigilância Sanitária 

voltadas ao Combate à Covid -19.
SVS R

Realizadas orientações para a prevenção de transmissão do coronavírus – covid-19 no comércio 

varejista e atacadista; 

Criação de plano de ação da vigilância sanitária contemplando: fiscalização de produtos 

falsificados ou clandestinos, vistorias em estabelecimentos e serviços essenciais e apuração de 

denúncias. 

Realizar a 1ª etapa da Campanha de 

Imunização contra a Influenza
SAS R

Coberturas vacinais até 27/03/2020: 

Idosos: 53,06%;

Profissionais de Saúde: 75,39%;

Foram cobertos 08 abrigos de idosos cadastrados;

Foram cobertos todos os funcinários da Secretaria de Saúde do Paulista.

Implantar Plantão Saúde através de contato 

telefônico. SAS/AJ R

Implantado Plantão Saúde através de contato telefônico.

Realizados 1.163 atendimentos 

Dados de 18/03/20 até 21/07/2020.

Implantar teleatendimentos de 

endocrinologista para a população. 
SAS R

Implantado teleatendimento de endocrinologista para a população. 

Realizados 295 atendimentos de endocrinologia

Dados de 27/03/20 até 26/06/2020. 

Com o retorno dos atendimentos eletivos nas unidades de saúde, os serviços de Teleatendimento 

de Psicologia e Endocrinologia foram suspensos.

Implantar de teleatendimentos de psicologia 

para a população. 
SAS R

Implantado teleatendimento de psicologia para a população. 

Realizados 248 atendimentos de psicologia.

Dados de 24/03/20 até 10/07/2020.  

com o retorno dos atendimentos eletivos nas unidades de saúde, os serviços de Teleatendimento 

de Psicologia e Endocrinologia foram suspensos.

Veicular informações orientativas através de 

carro de som. SAS R Realizada a veiculação de informações orientativas através de carro de som. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

Criar Plataforma online para monitoramento 

dos atendimentos realizados na rede 

municipal de saúde voltados à COVID 19.

SAS/AJ R Plataforma criada e monitorada pelo grupo técnico da Secretaria de Saúde. 

O
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R
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S
 

Monitorar diariamente os dados da 

plataforma online referente aos atendimentos 

realizados na rede municipal de saúde 

voltados à COVID 19.

SPG R
A SPG monitora a plataforma diariamente. 

A partir de junho a plataforma passou a ser monitorada semanalmente.
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Realizar reunião, quando necessário para 

alinhamento da resposta integrada ao 

enfrentamento da COVID-19.

GABINETE -

SECRETARIA DE 

SAÚDE

R Reuniões realizadas mais de uma vez por semana a depender da necessidade. 

P
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ig
o

E
m

in
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te
 

G
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Adquirir os insumos essenciais para garantia 

das ações em caráter emergencial.
SAS/SAF R

Os insumos necessários estão sendo garantidos de acordo com as recomendações sanitárias, com 

o tipo de EPI específico a depender do tipo de atuação. 

P
er

ig
o

E
m
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G
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Manter articulação com a Gestão Estadual 

para apoio técnico quanto aos fluxos dos 

pacientes às Unidades de Referência, bem 

como para a execução do plano de 

contingência municipal.

SAS/SVS/SPG R
Foram realizadas pactuações com a Gestão Estadual para o encaminhamento dos fluxos de 

atendimentos. 
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Ampliar a publicidade das informações sobre 

COVID-19 para a população, profissionais 

de saúde e a imprensa.

SAS/VSVS/SPG R

Além dos boletins e cards informativos já publicizados.Além de divulgar boletins informativos 

referentes ao quantitativos de casos e obitos e cards educativos, passou a ser divulgado 

semanalmente as informações de atendimentos realizados em toda a rede de saúde, destacando a 

vigilância epidemiológica, o rastreio de pacientes com SG e os atendimentos e transferências 

referentes aos pacientes COVID.  
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S
V

S

Monitorar a evolução clínica dos casos 

suspeitos internados até a alta e dos casos em 

isolamento domiciliar durante o período de 

incubação (14 dias) ou até o descarte para a 

COVID-19, diariamente.

SVS R O monitoramento tem sido realizado pela vigilância epidemiologica  e a atenção básica.
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S
V

S Realizar levantamento de contatos dos casos 

notificados para acompanhamento.
SVS R

A vigilância epidemiológica tem feito o monitoramento dos contatos de casos suspeitos e 

confirmados de COVID -19.
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

P
er

ig
o

E
m

in
en

te
 

S
V

S Registrar os casos suspeitos\ confirmados e 

os contatos em banco de dados local.
SVS R

Base de dados existente na vigilância epidemiológica e registro de atendimentos de atendimentos 

na rede na plataforma de dados online.

P
er

ig
o

E
m

in
en

te
 

S
V

S

Realizar coleta de amostras biológicas para 

diagnóstico laboratorial de casos suspeitos 

sintomáticos, de acordo com as definições de 

caso vigentes estabelecidas pelo MS.

SVS R
Até o momento estão sendo coletadas amostras de pacientes de SIRAG e profissionais de saúde  

sintomáticos respiratórios (conforme protocolos estabelecidos). 

P
er

ig
o

E
m

in
en

te
 

S
V

S

Monitorar o seguimento da amostra para o 

laboratório de referência até a liberação do 

resultado. 

SVS R
O Monitoramento do sistema de informação com os resultados é feito diariamente para 

atualização dos casos confirmados e descartados.  

P
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ig
o

E
m

in
en

te
 

S
V

S

Realizar a vigilância de SRAG e influenza 

para os casos descartados para COVID19 

que se enquadrem na definição de caso de 

SRAG, independente do resultado para 

Influenza.

SVS R
Todos os casos de SIRAG são investigados e elencados como suspeitos de COVID 19 até o 

resultado do exame laboratorial com a confirmação  ou descarte. 

P
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ig
o

E
m
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te
 

S
A

S

Atender e executar os fluxos de assistência a 

casos suspeitos e medidas de isolamento nos 

serviços de saúde e domiciliar, até a 

transferência para a referência, quando 

necessário por meio da central de regulação 

de leitos do Estado.

SAS R Estão em execução na rede de saúde os protocolos e fluxos de atendimento.

P
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E
m
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te
 

S
A

S

Disponibilizar o transporte de pacientes 

graves suspeitos de COVID-19 pelo SAMU 

à referência estadual. 

SAS R O tranporte está sendo realizado. 
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S
A

S

Notificar imediatamente o caso suspeito 

através do site do Cievs PE ou pelo telefone 

e comunicar à vigilância epidemiológica 

municipal pelo telefone.

SVS R
As notificações são repassadas ao CIEVS assim que recebidas pela equipe técnica da Vigilância 

Epidemiológica. 
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S
A

S

Realizar a desinfecção e limpeza de salas e 

equipamentos das unidades de saúde; e 

transportes de pacientes, conforme os 

protocolos publicados pelo Ministério da 

Saúde.

SAS R
A aplicação dos protocolo de desinfecção  e limpeza das amabulâncias estão sendo realizados 

regularmente e de maneira adequada. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

P
er

ig
o

E
m

in
en

te
 

S
A

S

Garantir a continuidade do abastecimento de 

insumos como sabão líquido, papel toalha, 

álcool gel e EPI na rede de saúde municipal. 

SAS/SAFA R Os insumos e equipamentos de proteção individual estão sendo garantidos. 

P
er

ig
o

E
m

in
en

te
 

S
A

S

Monitorar, rever e estabelecer logística de 

controle, distribuição e remanejamento, 

conforme aumento da demanda dos 

medicamentos e equipamentos de suporte 

para atendimento aos sintomáticos para 

COVID-19.

SAFA R
Toda a rede esta sendo monitorada e a Central de Abastecimento Farmacêutica e Almoxarifado 

está sempre em contato com as áreas fim, para que posamos garantir o abastecimento da rede.

P
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ig
o

E
m
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te
 

S
A

S Divulgar situação epidemiológica entre os 

profissionais da rede de atenção municipal.
SVS R

Diariamente é  divulgado um boletim epidemiológico com os casos confirmados e os óbitos por 

COVID-19. Além de Informar, diariamente, a situação epidemiológica do Estado.  Os boletins 

estão disponíveis nas redes sociais (site e pagina do instagram e Facebook) e também 

disponibilizados aos profissionais da rede de saúde. 

S
A

S

Elaborar CARDS para divulgação dos novos 

fluxos e atendimentos à população e a rede 

de saúde (Teleatendimentos para dúvidas da 

população - Disk Saúde, Psicológico, 

Endocrinologista)

SAS R CARDS elaborados e divulgados nas redes sociais atraves da imprensa municipal.

S
A

S

Elaborar planilhas de monitoramento para os 

teleatendimentos para os canais de: dúvidas 

da população (Disk saúde); Saúde Mental 

(Psicológos),  Diabetes (Endocrinologistas). 

SAS R

O monitoramento está sendo consolidado através de Boletim de divulgação semanal entre a 

gestão e os profissionais da rede de saúde. O boletim também está também está disponível para 

acesso público. 

S
A

S

Elaborar planilhas de monitoramento dos 

atendimentos na Rede Especializada (SAMU 

e Protonclínica torres Galvão - PTG)

SAS R

O monitoramento está sendo consolidado através de Boletim de divulgação semanal entre a 

gestão e os profissionais da rede de saúde. O boletim também está também está disponível para 

acesso público. 

S
A

S

Elaborar planilhas de monitoramento dos 

atendimentos na Rede de Atenção Básica e 

Especializada dos casos com sinais e 

sintomas de Sindrome Gripal 

SAS R
O monitoramento está sendo consolidado através de Boletim de divulgação semanal entre a 

gestão e os profissionais da rede de saúde.
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

S
A

S Realizar a 2ª etapa da Campanha de 

Inmunização contra a Influenza
SAS R

Cobertura total em 26/05/20: 74,95%

Cobertura subdividida por grupos:

Idosos: 131,53% 

Gestantes: 41,21%

Puérperas: 79,80%

S
A

S Implantar estratégia - CASADEMIA para 

usuários do Programa Saúde em Movimento
SAS R

Estratégia implantada para incentivar a atividade física dos usuários do Programa Saúde em 

Movimento em casa, através das aulas online dos profissionais de educação física dos polos. 

S
A

S

Elaborar um manual de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) sobre 

higienização e medidas de prevenção  frente 

ao COVID-19 para as unidades de saúde da 

rede assistencial

SAS R

Elaborado "MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP) SOBRE

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E PRECAUÇÃO PARA PREVENÇÃO DIANTE DA 

INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NOS AMBIENTES DE SAÚDE"

Atualizar Plano de Contigência para o 

COVID-19 GESTÃO/SAS/SVS R
O Plano de Contingência é atualizado a depender das recomendações e avaliaçãoes das áreas 

técnicas. O Plano está na sua 4ª versão de atualização.

Realizar Divulgação de Vídeos e notas 

explicativas
GESTÃO/SAS/SVS R Realizado. Feito através das páginas oficiais da Prefeitura do Paulista.

Reforçar ação educativa de conscientização 

da população referente à Pandemia.
SRA R

Envio de 15.000 SMS para usuários do SUS informando o contato do PLANTÃO SAÚDE e 

reforçando a importância de ficar em casa. Além das divulgações nas páginas oficiais da 

Prefeitura.

Realizar processo seletivo para contratação 

temporária de profissionais para atuação no 

hospital de campanha.  
SGTES R Realizado. 

 Elaboração do perfil de Internações por 

doenças do Aparelho Respiratório de 

residentes do município do Paulista de 2015-

2019. 

SPG R

Foi elaborado o perfil com o objetivo de identitificar  as principais causas de internações 

referentes as doenças do aparelho respiratório e as maiores frequências de internações mensais 

dos residentes do município do Paulista no período de 2015 à 2019.
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 Realizar reunião semanal do GT Municipal 

de Resposta Rápida ao Coronavírus para o 

enfrentamento da COVID-19, a partir do 

Cenário II.

GABINETE - 

PREFEITURA;

GABINETE -

SECRETARIA 

DE SAÚDE.

R Reuniões realizadas. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

G
es

tã
o

 

Atualizar a rede sobre protocolos clínicos e 

medidas de prevenção.
SAS/SVS R

A atualização dos protocolos e medidas são realizados constatemente, a depender da necessidade 

e atualização por parte das esferas estadual e federal. 

G
es

tã
o

 

O GT Municipal de Resposta Rápida ao 

Coronavírus deve alertar imediatamente ao 

chefe do poder executivo municipal sobre o 

Cenário de Emergência de Saúde Pública 

para subsidiar tomada de decisão.

GABINETE -

SECRETARIA DE 

SAÚDE.

R Cominicações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

S
V

S

Monitorar a evolução clínica dos casos 

suspeitos internados até a alta e dos casos em 

isolamento domiciliar durante o período de 

incubação (14 dias) ou até o descarte para 

COVID-19, residentes em área descoberta da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF).

SVS R O monitoramento tem sido realizado pela vigilância epidemiologica  e a atenção básica.

S
V

S Garantir a notificação de novos casos 

suspeitos.
SVS R A notificação é monitorada pela Superintendência de Vigilância em Saúde. 

S
A

S

Monitorar a evolução clínica dos casos 

suspeitos internados até a alta e dos casos em 

isolamento domiciliar durante o período de 

incubação (14 dias) ou até o descarte para 

COVID-19, residentes em área coberta pela 

Estratégia de Saúde da Família e Estratégia 

de Agentes Comunitários de Saúde.

SVS R O monitoramento tem sido realizado pela vigilância epidemiologica  e a atenção básica.

S
A

S

Avaliar a capacidade e qualidade dos 

atendimentos nos serviços da atenção 

primária e especializada (PTG e SAMU) 

indicando a necessidade ou não da 

ampliação dos atendimentos.

SAS R
O monitoramento do quantitativo de atendimentos realizados é feito diariamente através da 

Plataforma criada pelo grupo técnico COVID, alimentada diariamente pelos serviços de saúde. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

S
A

S

Manter o monitoramento da logística de 

controle, distribuição e remanejamento, 

conforme aumento da demanda dos 

medicamentos e equipamentos de suporte 

para atendimento aos sintomáticos para 

COVID-19.

SAFA R
Toda a rede esta sendo monitorada e a CAF esta sempre em contato com as áreas fim, para que 

posamos garantir o abastecimento da rede.

S
A

S Divulgar situação epidemiológica entre os 

profissionais da rede de atenção municipal.
SVS R Divulgação mantida através de boletins.

S
A

S Elaborar projeto do Hospital Municipal de 

Campanha
SAS/SPG R Finalizado.

S
A

S

Elaborar logística de compra, controle, 

distribuição e remanejamento da demanda 

dos medicamentos, materiais médico 

hospitalares (MMH) e outros equipamentos 

de suporte para o Hospital Municipal de 

Campanha.

SAS R
Medicamentos e MMH a logística de compra é feita pelo farmacêutico responsável do município. 

S
A

S

Monitorar logística de compra, controle, 

distribuição e remanejamento da demanda 

dos medicamentos, materiais médico 

hospitalares (MMH) e outros equipamentos 

de suporte para o Hospital Municipal de 

Campanha.

SAS R

Foi montada uma CAF temporário no anexo ao Hospital de Campanha que é abastecida pela 

CAF Central do município e abastece a farmácia do hospital, na tentativa de diminuir a 

possibilidade de falta de insumo.

S
A

S

Elaborar Fluxo para manejo do óbito dos 

casos suspeitos e confirmados por COVID-

19

SAS R Fluxo elaborado e divulgado na rede de saúde.

S
A

S Elaborar Nota Técnica para orientações nos 

fluxos assistenciais, atendimentos, consultas.
SAS R

Elaboradas Notas Técnicas com orientações acerca dos fluxos dos atendientos, consultas, 

medicamentos controlados e de uso contínuo .

S
A

S

Reorganizar (estrutura/profissional) a 

Prontoclínica Torres Galvão (PTG) para 

atendimento dos casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19

SAS R

PTG foi reorganizada para potencializar o atendendimento a demanda dos casos de COVID-19, 

tanto no que tange ao processo de trabalhalho, quanto estruturalmente, com a elaboração de 

Procedimentos operacionais, aquisição de equipamentos e inclusão de profissionais.
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

S
A

S

Manter o monitoramento das unidades de 

saúde (Básica e Especializada) quanto a 

atualização das informações, resolução de 

demandas, segurança  e garantia de EPI aos 

profissionais de saúde. 

SAS R

A equipe técnica está em contato direto com a rede de saúde para suporte, através dos apoios 

institucionais da atenção básica, apoios institucionais da atenção especializada e Central de 

Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifado para os suportes necessários. Além das visitas 

realizadas nos serviços de saúde.  

S
A

S

Elaborar instrutivos aos usuários do 

Programa Segue Cuidando com 

recomendações para saída e transporte ao 

tratamento e orientações para utilização de 

máscaras de tecido.

SAS R

Foi elaborado 2 instrutivos aos usuários do Programa Segue Cuidando. Um com recomendações 

para saída e transporte ao tratamento e outro trazendo orientações para utilização de máscaras de 

tecido.

S
V

S

Realizar as investigações dos óbitos de 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 

(SRAG)/ COVID-19

SVS R

O modelo de atuação do município para investigação dos óbitos foi utilizado como base para a 

construção do procedimento operacional padrão do Centro de Operações de Emergências da I 

Regional de Saúde - Secrecretaria Estadual de Saúde. 

S
V

S Implantar Aplicativo Monitore Paulista 

COVID19.                                                                                                                                                                                                                                   
SVS R O aplicativo monitora os pacientes com suspeita de contágio do novo Coronavírus no município. 

Convocar Profissionais aprovados na 

Seleção Simplificada para atuação no 

Hospital de Campanha.  

SGTES/SAS R
Os profissionais estão sendo convocados conforme cronograma de apresentação e treinamento. 

Os treinaimentos dos profissionais já está sendo realizado. 

Incluir no orçamento ação orçamentária 

exclusiva para ações COVID-19 
SAF R

atendendo as recomendações do Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, criamos no orçamento (LOA) 2020 uma ação orçamentária específica para 

as despesas no combate ao coronavírus. 

A classificação do projeto atividade é: 10 122 2904 4521 - ENFRENTAMENTO DA 

EMERGÊNCIA - COVID 19.

Captar recursos para  enfrentamento COVID 

através do cadastramento de propostas no 

Fundo Nacional de Saúde. 

SPG R Proposta aprovada pelo Ministério da Saúde. 

Implantar Hospital de Campanha. SAS R

Hospital implantado em 11/05/2020.

 Até o dia 17/08 foram registradas 107 internações, destas apenas 1 óbito ocorrido. 

Leitos foram transferidos para Prontoclínica Torres Galvão.

Adquirir ambulâncias para o SAMU STM/SAS R
Aquisição de 03 ambulâncias realizada para qualificar o SAMU e fortalecer o COMBATE À 

COVID-19. 

Alugar ambulâncias
STM/SAS R

Aluguel de mais duas ambulâncias para fortalecer o COMBATE À COVID-19, totalizando em 5 

ambulâncias alugadas. 
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DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO

Realizar testes rápidos COVID-19 para 

profissionais de saúde da rede. 
STM/SAS R

Foi realizada a implantação do protocolo e os testes estão sendo realizados conforme critérios 

estabelecidos no mesmo. 

Convocar Profissionais aprovados na 

Seleção Simplificada para atuação no 

Hospital de Campanha e realização de 

Treinamento para os mesmos. 

SGTES R Os profissionais foram convocados conformes crononagramas estabelecidos. 

Realizar treinamento com Profissionais 

aprovados na Seleção Simplificada para 

atuação no Hospital de Campanha.

SGTES/SAS R
Realizados treinamentos com os profissionais convocados para o Hospital de Campanha nos dias 

29/04/2020 e 30/04/2020.

Prestar contas ao Conselho Municipal e 

Saúde e Câmara dos Vereadores do Paulista.                                                                                                                                                                                                                                   
GABINETE SAÚDE R

Realizado convite ao Conselho Municipal de Saúde (02 representantes - segmento usuário e 

segmento trabalhador) e a Câmara dos Vereadores (todos os vereadores, respeitando a 

programação de horário) para visita ao Hospital de Campanha para prestação de contas e 

esclarecimentos de dúvidas. 

Foi realizada visita guiada com a equipe técnica da Secretaria de Saúde e prestação de contas por 

parte da Secretária Municipal de Saúde.

Realizar Segunda Seleção Simplificada para 

contratação de médicos.                                                                                                                                                                                                                                  
SGTES R

Lançado edital de fluxo contínuo para contratação de médicos para atuarem no Hospital de 

Campanha do Paulista.

Implantar estratégia de comunicação entre 

pacientes do HPP e seus parentes
SAS R Implantação da comunicação via tablets entre pacientes do HPP e seus parentes em 12/05/2020

Realizar  Seleção Simplificada para 

contratação de profissionais técnicos em 

radiologia para atuar no Hospital de 

Campanha e Prontoclínica Torres Galvão.

SGTES R · Abertura de Seleção Simplificada para técnicos de radiologia em 20/05/2020.

Implantação de Centro de Atendimento para 

Enfrentamento COVID-19
SAS R Serviço implantado em 23/06/2020 e transferido de local em 21/08/2020.
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