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1. Identificação
1.1. Informações Territoriais
Município

Marília

Estado

São Paulo

Área

1.194 KM²

População

237.130

Fonte: IBGE
1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão

Secretaria da Saúde de Marília

Número CNES

6469906

CNPJ

44.477.909 / 0001-00

Endereço

Avenida Castro Alves, 61

Email

ss@marilia.sp.gov.br

Telefone

(14) 3402 - 6500

1 3. Informações da Gestão
Prefeito (a)

Daniel Alonso

Secretário(a) de Saúde
em Exercício

Ricardo Sevilha Mustafá

Secretário(a) de Saúde
Referente ao ano do
Relatório de Gestão

Katia Ferraz Santana (até 30/11/2018) e
Ricardo Sevilha Mustafá (a partir 01/12/2018)

E-mail secretário(a)

ss@marilia.sp.gov.br ou rsmustafa@uol.com.br

Telefone secretário(a)

(14) 3402 – 6500 – ramal 6609

1.4. Fundo de Saúde
Lei de criação

Nº 07

Data de criação

27/09/1991
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CNPJ

14.278.219 / 0001-61

Natureza Jurídica

120 – 1- Fundo Público

Nome do Gestor do
Fundo

Ricardo Sevilha Mustafá

1.5. Plano de Saúde
Período do Plano de
Saúde

2018 – 2021

Status do Plano

Ativo

1.6.Informações sobre Regionalização
Região

Área (Km²)

População (Hab)

CIR – Marília

1.194 Km²

237.130

Fonte:
1.7 Conselho de Saúde
Instrumento Legal de
Criação

Lei Orgânica do Município

Endereço

Avenida Castro Alves, 61

E-mail

conselho.saude@marilia.sp.gov.br

Telefone

(14) 3402 – 6500

Nome do Presidente

Gilberto Martins

Número de conselheiros
por segmento

Ano de referência: 2018
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Usuários

16

Governo

04

Trabalhadores

08

Prestadores

02

Comunidade
Cientifica

02

1 .8. Casa Legislativa
1º RDQA 2018

2º RDQA 2018

3º RDQA 2018

Data de entrega do Relatório

Data de entrega do Relatório

Data de entrega do Relatório

06 / 06 / 2018

13 / 09 / 2018

13 / 03 / 2019

Considerações:
A apresentação do Relatório de Gestão realizada a partir do 2º Quadrimestre de 2018 teve
seu formato alterado no layout e na disposição dos dados. Essas adequações ocorreram com o
intuito de proporcionar uma leitura coesa e coerente com respeito às informações referentes à
assistência desenvolvida pelas equipes e serviços da Atenção Básica de forma compatível com o
e-SUS AB, sistema de informação utilizado e nova proposta trazida pelo DigiSUS GESTOR, Módulo
Planejamento.
As informações a respeito do serviço de Urgência e Emergência foram acrescidas à produção
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conjuntamente com a produção do
Pronto Atendimento (PA) da Região Sul e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Região Norte.
Com relação aos prestadores de serviço, as informações foram organizadas de forma a
demonstrar a quantidade de serviços conveniados, ou seja, contratados, a quantidade realizada e
o montante financeiro empregado para cada um dos prestadores, assim como o tipo de
pagamento (Convênio, Termo Aditivo, Fundo de Ações Estratégicas e Compensação –FAEC).
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2. Introdução
Marília situa-se na região Centro-Oeste Paulista, na parte mais ocidental da Serra de Agudos,
a 490o 56′ 46″ de longitude e 230o 13′ 10″ de latitude sul. Fica distante da Capital do Estado 443 km
por rodovia; 529 km por ferrovia e 376 km em linha reta. O município é servido por duas rodovias
estaduais e uma federal – a Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Dona Leonor Mendes de
Barros (SP-333), e a Transbrasiliana (BR-153). Possui uma área total de 1.194 km²; sendo 42 km² de
área urbana e 1.152 km² de área rural. Tem uma altitude de 650 m e sua topografia descreve uma
região montanhosa.
O município de Marília caracteriza-se como o maior município da área de abrangência do
DRS IX Marília/RRAS 10. A DRS IX Marília/RRAS 10 é composta por 62 municípios divididos pelas cinco
regiões de saúde: Adamantina (10 municípios), Assis (13 municípios), Marília (19 municípios),
Ourinhos (12 municípios) e Tupã (08 municípios).

Quadro 1- Rede Regional de Atenção à Saúde- RRAS 10 - Fonte: SES SP
O município de Marília se caracteriza como referência para urgência e procedimentos de alto
custo. A população estimada é de 237.130 habitantes e a densidade demográfica em 185,21 (IBGE,
2015), com predomínio do sexo feminino.
A Secretaria da Saúde de Marília tem realizados importantes mudanças, com relação a
expansão de sua Rede, diversidade de serviços e de modernização com relação aos sistemas de
informação que são desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e contam com Marília como cidade
6

piloto para o aprimoramento do seu desenvolvimento: sistema e-SUS AB PEC (Prontuário Eletrônico
do Cidadão), e-SUS Território, e-SUS AB Atividade Coletiva, Meu DigiSUS entre outros que estão
sendo integrados ao e-SUS.
De acordo com o documento “Informações Gerais DigiSUS Módulo Planejamento”, até 2020,
a estratégia e-Saúde estará incorporada ao SUS como uma dimensão fundamental, sendo
reconhecida como estratégia de melhoria consistente dos serviços de Saúde por meio da
disponibilização e uso de informação abrangente, precisa e segura que agilize e melhore a qualidade
da atenção e dos processos de Saúde, nas três esferas de governo e no setor privado, beneficiando
pacientes, cidadãos, profissionais, gestores e organizações de saúde. (NOTA INFORMATIVA N.
2/2018-CGAIG/DAI/SE/MS; Portaria nº 1.412, de 10 de julho de 2013)

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
3.1. População estimada por sexo e faixa etária
Período: 2018
População
2010
216.745

População
2014
230.336

Faixa Etária
0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 a 74 anos
75 a 79 anos
80 anos ou mais
Total

População
2015
232.001

População
2016
233.639

Masculino
6896
7023
8037
9239
9154
9010
9126
9102
8432
7678
7525
6462
5049
3804
2697
1916
1994
113144

População
2017
235.234
Feminino
6799
6906
7365
8488
9150
8922
9102
9274
8748
8382
8120
7271
6085
4718
3502
2623
3402
118857

Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?novapop/cnv/popbr.def
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População
2018
237.130

Total
13695
13929
15402
17727
18304
17932
18228
18376
17180
16060
15645
13733
11134
8522
6199
4539
5396
232001

3.2. Nascidos Vivos
Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Marília – SP

2.976

2.984

2.913

3.042

2.980

3.144

3.114

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) Data da consulta:
19/03/2019
3.3. Principais causas de internação
Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.
Capítulo CID-10
2014
2015
2016
2017
2018
I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias
559
724
503
498
499
II. Neoplasias (tumores)
1057
983
1335
1081
1293
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár
90
90
98
89
81
IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas
200
198
202
207
231
V. Transtornos mentais e comportamentais
1203
1213
1165
778
801
VI. Doenças do sistema nervoso
243
292
268
224
263
VII. Doenças do olho e anexos
762
184
172
326
137
VIII.Doenças do ouvido e da apófise
mastóide
22
20
20
13
27
IX. Doenças do aparelho circulatório
1593
1389
1360
1419
1763
X. Doenças do aparelho respiratório
1403
1421
1234
1278
1538
XI. Doenças do aparelho digestivo
1420
1441
1321
1527
1643
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
230
257
265
282
296
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec
conjuntivo
317
196
204
257
435
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
995
852
910
909
1139
XV. Gravidez parto e puerpério
2002
2073
2104
2152
2140
XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal
295
335
415
471
413
XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas
101
86
93
103
132
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e
laborat
114
133
171
203
203
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas
externas
1379
1257
1203
1305
1251
XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade
3
1 XXI. Contatos com serviços de saúde
225
266
267
480
574
Total
14213
13411
13310
13602
14859
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 22/03/19
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/nrsp.def
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Total
2783
5749
448
1038
5160
1290
1581
102
7524
6874
7352
1330
1409
4805
10471
1929
515
824
6395
4
1812
69395

3.4. Mortalidade por grupos de causas
Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10
Capítulo CID-10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

44

51

54

91

52

53

48

II. Neoplasias (tumores)

298

327

330

285

303

312

332

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt
imunitár

5

5

6

2

10

7

4

IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas

51

55

77

57

56

62

52

V. Transtornos mentais e comportamentais

10

13

16

13

23

19

11

VI. Doenças do sistema nervoso

37

56

63

59

52

55

69

VII. Doenças do olho e anexos

-

-

-

-

-

-

-

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

-

-

-

-

-

-

-

IX. Doenças do aparelho circulatório

576

537

524

515

505

463

465

X. Doenças do aparelho respiratório

205

205

190

235

277

260

248

XI. Doenças do aparelho digestivo

103

108

105

104

100

118

118

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

12

6

9

10

14

14

13

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

11

13

7

13

17

7

13

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

23

37

40

42

49

49

53

XV. Gravidez parto e puerpério

4

1

4

1

1

3

1

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 25

22

21

19

18

47

45

XVII. Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas

16

11

15

17

10

14

15

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

18

23

30

32

24

35

24

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas
externas

-

-

-

-

-

-

-

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

18

23

30

32

24

131

111

XXI. Contatos com serviços de saúde

-

-

-

-

-

-

-

XXII.Códigos para propósitos especiais

-

-

-

-

-

-

-

Total

1590 1631 1637 1622 1654 1649 1622

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) Data da
consulta: 20/03/19
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Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
O município de Marília vem apresentando um aumento populacional. Pelo censo de 2010 a
população residente era de 216.745 habitantes, e hoje a população estimada é de 237.130
habitantes, houve um aumento de 9,4 % referente ao último censo e média de 0,73 % ao ano (20142018). A população está concentrada na faixa etária dos 20 aos 49 anos (adulto jovem) com a
predominância do sexo feminino.
Com respeito ao número de nascidos vivos, observou-se um decréscimo no período de 2012 a
2014 com aumento expressivo do ano de 2014 para 2015 (129). No ano de 2016 houve uma
redução de 62 em relação ao ano de 2015 e novamente um aumento significativo de 164 em
2017. O ano de 2018 apresentou um decréscimo em relação ao número de nascidos vivos do ano
de 2017 (30).
No ano de 2018 o quadro de Morbidade Hospitalar de residentes, segundo o capítulo da CID10 apresentou como primeira causa de morbidade as doenças do aparelho circulatório (1763),
seguido das doenças do aparelho digestivo (1643), doenças do aparelho respiratório (1538) e as
neoplasias (1293).
A mortalidade no município de Marília tem acompanhado as morbidades hospitalares, ou
seja, dos 3244 óbitos residentes em Marília em 2018, as doenças do aparelho circulatório (465)
ocorreram em primeiro lugar, seguida pelas neoplasias (332), doenças do aparelho respiratório (248)
e das doenças do aparelho digestivo (118). Em comparação aos anos anteriores observa-se que não
houve uma variação.
Com relação às principais causas de atendimento na Atenção Básica, apresentam-se as
doenças do aparelho circulatório seguida das doenças do aparelho respiratório e as doenças do
aparelho digestivo.
Os dados demonstram a necessidade de uma reflexão quanto às estratégias a adotar em
relação às ações desenvolvidas na Atenção Básica, na regulação do acesso aos mais variados serviços
de saúde, uma vez que este rol de patologias têm se mantido com taxa regular e aproximada entre
elas e por série histórica de 2014 a 2018.
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS
4.1. Produção de Atenção Básica
Complexidade: Atenção Básica
Sistema de Informações Ambulatoriais
Grupo procedimento

Qtd. Aprovada

01 Ações de promoção e prevenção em saúde

33.404

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

33.875

03 Procedimentos clínicos

399.473

04 Procedimentos cirúrgicos

8.467

08 Ações complementares da atenção à saúde

286

Total

475.505

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 27/03/2019,
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qbsp.def (Por gestor; L - Grupo de
Procedimento / C – Não Ativa / Contéudo – Qtd. Aprovada / Período: Jan a Dez 2018, Seleções
Disponíveis: Município: 352900, Complexidade: Atenção Básica)
4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
Caráter de atendimento: Urgência
Sistema de Informações
Sistema de Informações
Ambulatoriais
Hospitalares
Grupo procedimento
Qtd. Aprovada Valor Aprovado AIH Pagas
01 Ações de promoção e
prevenção em saúde
02 Procedimentos com finalidade
diagnóstica
03 Procedimentos clínicos
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

Valor total

-

-

-

-

1.617

15.222,15

9

8.506,48

7

123,69

5.535

6.045.273,01

11

220,39

2.188

10.453.469,69

-

-

10

21.092,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.635

15.566,23

16.528.342,06

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 25/03/2018 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qgsp.def ) extraído por Gestor.
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4.3 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
Forma organização: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial, 030317 Tratamento dos
transtornos mentais e comportamentais
Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA)

Forma organização

Sistema de Informações
Hospitalares (SIH)

Qtd.
Aprovada

Valor
Aprovado

AIH
Pagas

Valor total

27.929

2.278,89

-

-

-

-

1.866

2.053.029,66

030108 Atendimento/Acompanhamento
psicossocial
030317 Tratamento dos transtornos
mentais e comportamentais

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 26/03/2019 extraído por Local de
atendimento/internação
4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
(Por gestor)
Grupo procedimento

Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA)
Qtd.
Aprovada

Sistema de Informações
Hospitalares (SIH)

Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção 40.303
em saúde

2.972,00

-

-

02 Procedimentos com finalidade
diagnóstica

1.173.290

8.346.385,04

71

19.229,89

03 Procedimentos clínicos

1.227.674

13.990.447,91

5.950

6.375.834,58

04 Procedimentos cirúrgicos

19.635

3.286.086,59

6.514

18.906.589,24

05 Transplantes de orgãos, tecidos e 19.042
células

6.341.376,67

10

21.092,88

06 Medicamentos

-

-

-

-

07 Órteses, próteses e materiais
especiais

1.681

2.247.855,59

-

-

08 Ações complementares da
atenção à saúde

286

-

-

-

Total

2.481.911

34.215.123,80

12.545

25.322.746,59

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Data da consulta: 27/03/2019
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qgsp.def e
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qgsp.def
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4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos (Por Gestor)
Financiamento: Vigilância em Saúde

Sistema de Informações Ambulatoriais
Grupo procedimento
Qtd. Aprovada Valor Aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde

4.928

-

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica

398

-

5.326

-

Total

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Data da consulta: 27/03/2019
Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
Toda produção dos atendimentos realizados por meio do SUS é informada através de
sistemas de informação ao Ministério da Saúde (MS). Entre os sistemas estão: o Sistema de
Informação Ambulatorial (SIA), Sistema de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), Registro das
Ações Ambulatoriais de Saúde (RAAS) e o Conjunto Mínimo de Dados (CMD). Os dados, referentes às
produções, são gerados mensalmente pelos prestadores de serviços SUS, sejam de responsabilidade
do município ou conveniados com o mesmo.
Na complexidade da Atenção Básica, as informações de produção são enviadas ao Ministério
da Saúde (MS) através do programa de Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) e Sistema de
Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB).
A apresentação dos procedimentos em BPA ocorre de forma individualizada ou consolidada,
e é orientada por meio da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses Próteses e Materiais
Especiais do SUS (SIGTAP).
O Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB) coleta os dados das produções
das 38 Unidades de Saúde da Família e das 12 Unidades Básicas de Saúde através do sistema e-SUS
AB, e alimenta automaticamente o CMD.
O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria
GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica
vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de
Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). A grande maioria
dos serviços da Rede Municipal de saúde utiliza o Prontuário Eletrônico e-SUS AB com a finalidade de
unificar o registro (evolução clínica) dos serviços prestados aos usuários. O financiamento é aplicado
de acordo com a complexidade dos serviços prestados de atenção à saúde.
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A apresentação dos dados referentes às produções nas diferentes complexidades é feita por
meio de oito grupos: ações de promoção e prevenção em saúde; procedimentos com finalidade
diagnóstica; procedimentos clínicos; procedimentos cirúrgicos; e ações complementares da atenção
à saúde.
Com relação à Produção de Serviços no SUS, na Atenção Básica destacam-se os
procedimentos clínicos (399.473) e com menor expressão os procedimentos com finalidade
diagnóstica (33.875) e ações de promoção e prevenção em saúde (33.404).
Na Produção de urgência e emergência, de acordo com o Sistema de Informações Ambulatoriais
destacam-se os Procedimentos com finalidade diagnóstica e no âmbito hospitalar os procedimentos
clínicos (5.535) seguido dos cirúrgicos (2.188), este último representa significantemente a maior
parte do investimento de recursos desta produção.
Com respeito à rede de Atenção Psicossocial, a produção ambulatorial é ofertada através dos
CAPS ComViver, CAPS Infantil Catavento e o CAPS AD III. O CAPS ComViver e CAPS Infantil estão sob a
gestão municipal, e o CAPS AD III sob a gestão do Estado. Atualmente a produção é informada
através dos Sistemas Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) e Registro das Ações Ambulatoriais de
Saúde (RAAS). A gestão em saúde tem trabalhado a inserção e qualificação das informações
referentes à produção realizada junto a estes serviços de apoio.
Com respeito às internações para o tratamento dos transtornos mentais e comportamentais
ressalta-se que em março de 2018 houve mudanças na forma de apresentar o procedimento de
internação; sendo separados nos seguintes procedimentos 03.03.17.009-3 – Tratamento em
Psiquiatria (por dia) e 03.03.17.020-4 – Tratamento em Psiquiatria por dia (com duração superior a
90 dias de internação ou reinternação antes de 30 dias).
Com relação à Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de
Procedimentos destacaram-se os grupos de “procedimentos clínicos (03)” e “procedimentos com
finalidade diagnóstica (02)”. Embora, também tenham se apresentado em menor número os
“procedimentos cirúrgicos (04)” representam o maior montante de investimento quando comparado
ao investimento em ações ambulatoriais.
Na Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos foram realizadas 4.928 ações
de promoção e prevenção em saúde e 398 procedimentos com finalidade diagnóstica totalizando
5.326 aprovados. Dentre as ações de promoção e prevenção m saúde destacaram-se os
procedimentos de Inspeção dos Estabelecimentos Sujeitos a Vigilância Sanitária (1.564)
concomitantemente a fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em ambientes
coletivos fechados, públicos ou privados (1.564) seguido do Cadastro de Estabelecimentos Sujeitos à
Vigilância Sanitária (555). E o total de 398 Teste Rápido para Detecção de infecção pelo HBV (
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testagem para hepatite B durante a gravidez), completando o quadro de procedimentos com
finalidade diagnóstica.

5 Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
5.5 Por tipo de estabelecimento e gestão
Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos
Tipo de Estabelecimento

Dupla Estadual Municipal Total

FARMÁCIA

5

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA

7

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA

53

TELESSAUDE

-

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

3

HOSPITAL GERAL

4

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS

1

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA

-

CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL

1

HOSPITAL ESPECIALIZADO

2

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)

31

UNIDADE MISTA

-

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN

1

POSTO DE SAUDE

-

UNIDADE MOVEL TERRESTRE

1

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA

-

CONSULTORIO ISOLADO

745

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE

2

PRONTO SOCORRO GERAL

-

COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE

-

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE

36

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE

2

CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

-

POLO ACADEMIA DA SAUDE

-

POLICLINICA

1

PRONTO ATENDIMENTO

4

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO

2

UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA

-

Total

903

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 22/03/2019
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3

5.6 Por natureza jurídica
Período 2018
Natureza Jurídica
Estadual
1. Administração Pública
11
102-3 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito
Federal
7
111-2 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal
4
114-7 Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito
Federal
124-4 Município
2. Entidades Empresariais
2
205-4 Sociedade Anônima Fechada
206-2 Sociedade Empresária Limitada
2
213-5 Empresário (Individual)
214-3 Cooperativa
223-2 Sociedade Simples Pura
224-0 Sociedade Simples Limitada
230-5 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de
Natureza Empresária)
3. Entidades sem Fins Lucrativos
1
306-9 Fundação Privada
1
307-7 Serviço Social Autônomo
399-9 Associação Privada
4. Pessoas Físicas
Total
14
Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
do Brasil - CNES

Municipal
84

Total
95

2
2

9
6

1
79
184
1
103
16
2
2
53

1
79
186
1
105
16
2
2
53

7
11
1
10
614
893

7
12
1
1
10
614
907

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

A Rede Física do município de Marília apresenta 907 cadastros no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A Secretaria tem mantido ao máximo os dados dos
profissionais das Unidades Básicas de Saúde atualizados no SCNES devido aos Sistemas do Ministério
da Saúde utilizados pelo município fazerem a verificação do mesmo para liberação de acesso e
contabilização de produção. Os CNES dos estabelecimentos privados ficam a orientação que
qualquer mudança no quadro de profissionais deve ser informado o departamento competente da
Secretaria para a atualização.
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6 Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 12/2018
Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação
Adm. do
Estabelecimento

Pública (NJ
grupo 1, ou
201-1, 203-8)

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

Formas de contratação

CBOs
(outros)
nível
superior

CBOs
(outros)
nível
médio

CBOs
ACS

55

104

120

251

CBOs
CBOs
médicos enfermeiro

Estatutários e
empregados públicos
(0101, 0102)

76

Autônomos (0209, 0210)

-

-

-

-

-

Residentes e estagiários
(05, 06)

310

335

183

151

-

-

-

-

-

-

Intermediados por outra
entidade (08) (GOTA)

54

54

75

267

-

Informais (09)

-

-

-

-

-

Contratos temporários e
cargos em comissão
(010301, 0104)

-

-

5

10

-

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)

-

-

-

-

-

-

-

Bolsistas (07)

Contratos temporários e
cargos em comissão
(010302, 0104)
Fonte RH Secretaria da Saúde, NEPEM, RH Gota de Leite - Data da consulta:
março 2019
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Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
O Município de Marília apresenta dois modelos de Unidades de saúde, 38 equipes de
Unidades de Saúde da Família do Programa Federal Estratégia Saúde da Família e 12 Unidades
Básicas de Saúde mantidas exclusivamente pelo município.
Com o passar dos anos, observou-se um decréscimo no número de profissionais da
assistência: agentes comunitários de saúde, técnicos ou auxiliares de saúde, enfermeiras e médicos,
principalmente na área de clínica médica. Este contexto tem exigindo da gestão, estudos para
possibilitar o incremento desses profissionais e/ou ajustes no modelo de atenção à saúde.
No ano de 2018, realizou-se a contratação de profissionais de saúde através de concurso
público e por meio do convênio com a Maternidade Gota de Leite. Pelo concurso público, foram
contratados: enfermeiro (4), agente de combate às endemias (75), motorista (01), supervisores de
saúde (08), médicos (02), assistente social (01), terapeuta ocupacional (01), técnicos em Enfermagem
(07), psicólogo (01) e auxiliar de escrita (01), totalizando 101 servidores entre novos e de reposição.
De acordo com a maternidade Gota de Leite foram contratados 76 profissionais a fim de compensar
as saídas existentes.
Com respeito ao número de estagiários e residentes, a Rede Municipal de Saúde ofereceu
cenários de formação em saúde a 969 estagiários e 38 residentes, sendo 30 da Residência
Multiprofissional e 8 das Residências Médicas de diferentes Instituições Formadoras.
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7 Programação Anual de Saúde – PAS
I-Diretriz Nacional - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a
medicamentos no âmbito do SUS.
2017

Indicador

Meta
80,69%

Cobertura Populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica.
AÇÕES PRINCIPAIS

AÇÕES SECUNDÁRIAS

METAS

1-Realizar diagnóstico dos a)Identificar as necessidades de saúde nos territórios Ação
a
ser
territórios, por meio de (AB)
desenvolvida durante
instrumentos
de
o ano de 2018, de
planejamento em saúde.
acordo
com
diagnóstico
do
b) Dar continuidade as discussões nas equipes sobre território, discussão e
planejamento local por meio dos indicadores de saúde planejamento com as
equipes técnicas.
do SISPACTO e do PMAQ. (AB)
Reuniões iniciadas em
setembro de 2017 em
quatro
unidades
pilotos
(USF
c)Implementar
as
visitas
integradas
com
USF
representantes dos grupos técnicos junto às equipes Aeroporto,
para identificar a necessidade de saúde do território; Toffoli, USF Argolo
Ferrão e USF Padre
(AB)
d) Planejar e executar, de forma compartilhada, ações Nóbrega)
Apoio da AB realiza
conforme as necessidades identificadas; (AB)
e) Elaborar matriz e planos estratégicos de essa discussão na
intervenção
com
ações
multiprofissionais, rotina com as equipes.
OBS: Além da atuação
interdisciplinares e intersetoriais. (AB)
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2018
Resultado
73,92%

Meta
70%

Resultado
59,24%

Avaliação
26 % (13 USF) ação realizada por meio de ferramenta
do Planejamento Estratégico Situacional – PES, em
parceria com a academia
74% (24 USF e 12 UBS) ação realizada por meio da
qualificação e intensificação dos cadastros do e-SUS.
100% realizado, sendo 76% correspondendo às 38 USF
com discussões referentes ao SISPACTO e PMAQ e
34% nas UBS.
O apoio- AB realiza de forma permanente, em
discussão conjunta, considerando os indicadores de
saúde dos territórios.
100% realizado

100% realizado
72% das equipes de atenção Básica, correspondente
às equipes participantes do PMAQ.

f) Avaliar e monitorar as ações por meio de
indicadores de saúde; (AB)
g) Manter as reuniões semanais com os
representantes dos grupos técnicos, com assessoria
referente ao planejamento; (AB)
h) Fortalecer as ações de cadastramento e atualização
da população por território; (AB)
i)Qualificar a alimentação de dados nos sistemas de
informação vigentes; (AB)
j)Solicitar a informatização nas unidades de saúde
(computadores, internet). (AB)
k) Identificar as demandas – número de
encaminhamentos por Unidade de Saúde a fim de
adequar as referências em fonoaudiologia para os
atendimentos
(FONO)
2-Identificar
a
expansão a) Intensificar e manter o recadastramento de
territorial do Município para território das Unidades da Atenção Básica por meio do
propor a ampliação do acesso e-SUS. (AB)
à Rede de Atenção Básica.
b) Adequar a territorialização das unidades de
saúde(AB)

da AB e equipes
técnicas nas quatro
unidades piloto, há
movimento
permanente
de
discussão conjunta em
todas as equipes
considerando
os
indicadores de saúde
dos territórios.

3- Implantar unidades e a)Propor a ampliação ao gestor municipal das equipes
equipes de saúde de acordo de saúde bucal das unidades USF Padre Nóbrega I e II,
com a necessidade
USF Julieta/Sta Antonieta III, e 1º de Maio/
Figueirinha. (SB)

Ação
desenvolvida
durante todo ano de
2018,
conforme
demanda
/necessidade
do
município.

b) Solicitar a SOP a identificação de área institucional
para construção de unidade de saúde; (AB)
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100% realizado
Não realizada.
Justificativa: as reuniões não ocorreram devido
reorganização do processo de trabalho da gestão.
100% realizado
100%realizada
100% realizada

Ação a ser efetuada 100% realizada
durante todo o ano de
2018

Ação
a
ser
desenvolvida durante
o ano de 2018,
conforme
cadastro
individual
da
população
do
território.

100% realizada

Parcialmente realizada 50% da rede de atenção básica
cadastrada na base e-SUS.
Atividade depende do cadastramento de toda base
territorial do município e implementação de novas
equipes.
65% realizada - Foram propostos ao gestor; as equipes
de Saúde Bucal da USF Padre Nóbrega II (processo de
credenciamento em andamento, e projeto de
adequações da sala re-encaminhado a SOP ) e USF
Santa Antonieta III (adequações da sala em processo
licitatório). A equipe de Saúde Bucal da USF 1º de
maio não foi solicitada devido a suspensão do projeto
de expansão da unidade
100% realizada

c) Realizar projeto para aprovação conforme
programas ministeriais e estaduais para construção de
unidades; (AB)
d) Realizar construção, considerando os trâmites
legais; (AB)

Não realizado. Não houve emenda parlamentar ou
abertura para cadastramento em programas
ministeriais
60% realizado
USF America IV, Santa Paula/ Marajó, Liliana, USF Vida
Nova Maracá (houve atraso)
Não realizado.
Não foi necessário em 2018. A Obra da USF Jd Liliana
foi entregue no final de 2018 sendo realizada a
solicitação de credenciamento da equipe em 2019.
Realizado parcialmente.
• Nas 37 equipes de SF o numero de Médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliar
de escrita e auxiliar de serviços gerais está
adequado.
• Em relação aos ACS e RH para UBS há dificuldade
de adequação, haja vista que a contratação
depende de concurso publico.
Cobertura de ACS:61,53%
UBS: o município não trabalha com equipes
equivalentes a ESF/ Parametrizadas.
100% realizado

e) Implantar equipe conforme nota técnica do MS
para solicitar credenciamento de novas equipes(45
equipes em 10/17). (AB)
f) Disponibilizar profissionais de acordo com as
diretrizes da Política nacional de Atenção Básica
vigente(AB)

g)Solicitar mobília e equipamentos necessários,
considerando o processo de trabalho das equipes (AB)
4- Realizar projetos para a Promover estudo da necessidade da ampliação de
ampliação de equipes do NASF mais equipes de NASF no município.(NASF)
5- Adequar a oferta de Solicitar sete veículos tipo van, para melhor atender
transporte às necessidades as equipes de área urbana/ rural.(Gestão)
técnicas das equipes em área
urbanas /rural
6- Adequar a oferta de Solicitar seis veículos tipo vans e contratação de
transporte sanitário para os motorista para melhor atender a população. (Gestão)
usuários
SUS,
segundo
protocolo institucionalizado
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Estudo a ser realizado
até junho/2018
Solicitação
a
ser
realizada
ate
junho/2018.
Solicitação
a
realizada
junho/2018.

100% realizado
Não implantado
100% realizado. Foi solicitada abertura de processo
licitatório e realizado o pregão n. 087/2018.

ser 100% realizado. Foi solicitada abertura de processo
ate licitatório e realizado o pregão n. 087/2018.

7- Implementar o modelo da
gestão do cuidado na Atenção
Básica por meio do Projeto de
Apoiadores com proposta de
articulação entre as equipes,
os serviços e a gestão.

8- Fortalecer a rede de
atenção básica quanto ao
acesso ao sistema SUS
garantindo a atenção de
qualidade com os diversos
atores
intersetoriais
e
intrasetorias
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a)Manter Apoiadores Institucionais para as UBS e para Ação
desenvolvida
as USFs; (AB) GESTÂO
durante todo ano de
2018
b) Manter institucionalizada reuniões de apoio com as Reuniões trimestrais
UBSs e USFs. a fim de qualificar os processos de com representantes
gestão do cuidado das equipes; (AB)
das equipes e Apoio
Institucional – AB

100% realizado.

c) Manter reuniões intersetoriais a fim de qualificar os Realizar
reuniões
processos de gestão do cuidado da população; (AB)
locais/Intersetoriais
conforme
as
necessidades
identificadas.
d) Manter recursos necessários ao trabalho do Apoio Solicitação de carro
Institucional (transporte para as Unidades de Saúde); apoio realizada para a
(AB)
subfrota da saúde
durante o primeiro
semestre de 2018.
e) Manter reuniões semanais do Apoio Institucional; Ação
desenvolvida
(AB)
durante o ano de 2018
f) Manter Educação Permanente aos Apoiadores Ação
desenvolvida
Institucionais para efetivar a atuação dos mesmos durante o ano de 2018
junto às equipes.(AB)
a)Manter espaços de reuniões inter e intrasetoriais. Ação
desenvolvida
Reuniões para PTS, reunião integração SMS, reunião durante o ano de
de equipes técnicas com o gestor, grupo intersetorial 2018.
de alta responsável, entre outras) (AB)
b) Instituir espaço de reunião de equipe nas UBS; (AB) 100% das UBS com
reunião de equipe
c) Intensificar a organização e qualificação do Ação
desenvolvida
processo de trabalho das unidades básicas de saúde, durante todo ano de
por meio do acolhimento com classificação de risco e 2018.
vulnerabilidade e planejamento das ações baseada no
diagnóstico do território e linhas de cuidado (AB)

100% realizada

100% realizada
Considerar reuniões realizadas pelo apoio da AB nas
unidades, e reuniões realizadas com os profissionais
na SMS.

80% realizada
Não foi disponibilizado o transporte específico ao
apoio, porém foi utilizado em conjunto com as
equipes técnicas.
100% realizada
Não realizada devido reorganização do processo de
trabalho da gestão.
100% realizada

Não realizado. Encaminhar ao gestor da pasta para
que seja instituído. Ação prevista para 2019
80% realizado. Necessita adequações.

d)Implementar e viabilizar a utilização dos protocolos Ação
desenvolvida AB: 76% (USF)
assistenciais com capacitação dos profissionais pelos durante o ano de VE/IST/AIDS viabilizados em 100% das unidades, os
respectivos grupos técnicos; (AB; Saúde da Criança, 2018.
protocolos Ministeriais dos respectivos grupos da VE e
IST/AIDS
Saúde do Adulto, Saúde da Mulher, Saúde Bucal,
Fonoaudiologia: 70% - Parcialmente realizada. Foram
Saúde Mental, CEREST, VE, IST/AIDS)
realizados fluxos para atendimento das disfagias,
audiologia, frenulolectomia, e enviados por email.
Necessita reunião com médicos e enfermeiras da
Rede para qualificar os encaminhamentos
Fisioterapia: não realizada. Está sendo implantado m
2019
Saúde Mental: 50% realizada pois a construção foi
coletiva e dependíamos da participação dos parceiros
para a finalização, que ocorrerá no primeiro semestre
de 2019.
Saúde Bucal –70% realizado. Atualização do Protocolo
de fluxo especialidades CEO / Atualização do
Protocolo de Fluxo Freio Lingual (ambos não
publicados)
Saúde do Adulto - Ação realizada somente em 60%,
faltou a atualização do protocolo de HAS e DM, linha
de cuidado da saúde do idoso e saúde do homem.
Saúde da Criança: 50% realizado
Revisão dos protocolos que foram publicados no
Diário Oficial em 2016. Em finalização da construção
do Protocolo da Rede de Prevenção da Violência
Infantil;
Nasf: 100% auxilia na elaboração dos projetos
Saúde da Mulher: 100% realizado. Oficializado o envio
do Protocolo de Atenção á saúde das mulheres (MS).
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e)Construir e implantar Procedimento Operacional Ação
desenvolvida AB: Não realizada; em detrimento de outras ações
Padrão (POP) considerando a especificidade de cada durante todo ano de prioritárias.
área técnica. (AB; Saúde da Criança, Saúde do Adulto, 2018.
Farmácia: 100% realizado.
nas farmácias Polos que foram instaladas na Zona Sul
Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Saúde Mental,
e Norte foram realizados os POPs
CEREST, VE, IST/AIDS)
Saúde do Adulto: Não realizado, por falta de tempo
hábil e equipe reduzida.
Saúde da Criança: não realizado
IST/AIDS: 92¨% Construído e implantado POP Teste
Rápido nas unidades de saúde.
VE construído, em avaliação e correções de ortografia
para implantação em 100% das unidades
Saúde Mental: 75% realizado
Saúde da Mulher: não realizado
f) Realizar os atendimentos dos encaminhamentos de Atendimentos
dos 100% realizada
terapia referente a demanda reprimida. (Fisioterapia) encaminhamentos
referente a demanda
reprimida de 2017,
realizados
até
dezembro/2018.
g) Garantir os atendimentos referente as Medidas
Atendimentos
100% realizada
Judiciais. (Fisioterapia)
garantidos durante o
ano de 2018.
h)Solicitar transporte na Divisão de Frota da
Transporte solicitados 100% realizada
Secretaria Municipal de Saúde para os casos de
junto a Divisão de
atendimentos domiciliares referente as Medidas
frota, durante o ano
Judiciais. (Fisioterapia)
de 2018.
I - Manter a parceria com a UNIMAR, UNESP e Santa Parceria mantida com 100% realizada
Casa. (Fisioterapia)
a UNIMAR, UNESP e
Santa
Casa
até
Dezembro de 2018.
j) - Manter parceria com a Policia Militar de Marília
Parceria mantida até 100% realizada
objetivando os atendimentos fisioterapêuticos
dezembro de 2018.
realizados na Equoterapia; (Fisioterapia)
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k) Garantir os Atendimentos Judiciais. (Fisioterapia)

l) Promover a discussão de temas afins com o intuito
de ajustar fluxos e condutas dos usuários disfágicos
(FONO)
m) Possibilitar pelo menos 5000 atendimentos
fonoaudiológicos
(FONO)
n) Solicitar à frota da saúde transporte para garantir
o atendimento pelo profissional fonoaudiológico
(FONO)
o) Possibilitar a realização de pelo menos 500
avaliações auditivas: audiometrias e
imitânciometrias
(FONO)
p) Possibilitar 144 atendimentos fonoaudiológicos
em conjunto com a equipe do PROIID
(FONO)
q) Manter nas reuniões de equipe a avaliação dos
indicadores de atendimento fonoaudiológico
(FONO)
r) Realizar pelo menos 08 encontros com a equipe
de fonoaudiologia
(FONO)
09- Validar anualmente todos a) Levantar protocolos já existentes que aguardam
os protocolos da AB conforme publicação; (AB)
a necessidade.
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Atendimentos
realizados durante o
ano de 2018
Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018
Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018
Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018
Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018

100% realizada

Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018
Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018
Ação a ser efetuada
durante 1º semestre
do ano de 2018
Ação
desenvolvida
durante todo ano de
2018 pelas respectivas
áreas.

100% realizado

100% realizado

Parcialmente realizada. 80%

100% realizado

100% realizado

100% realizado

62,50% realizado

AB: 100% realizado
Fono 100% realizado (Frênulo lingual, Triagem
auditiva neonatal e disfagia)
Saúde Mental: não se aplica

b) Revisão de protocolos já publicados; (AB, Grupos
Técnicos, VE, IST, DACA, demais setores)

c) Criar grupo de elaboração do protocolo municipal
linha de cuidado ao sobrepeso e obesidade (Portaria
ministerial) (Saúde do Adulto)
d) Atualizar o protocolo do serviço do fonoaudiologia
Ação a ser efetuada
(FONO)
durante 1º semestre
do ano de 2018
e) Atualizar o fluxo de referência para avaliação Ação a ser efetuada
audiológica pelo serviço de fonoaudiologia
durante o 1º semestre
(FONO)
do ano de 2018
f) Atualizar o protocolo e fluxo de referência para Ação a ser efetuada
avaliação e diagnóstico dos distúrbios da deglutição durante 1º semestre
orofaríngea pelo serviço de fonoaudiologia
do ano de 2018
(FONO)
g) Divulgar para as equipes das unidades de saúde o Ação a ser efetuada
protocolo do serviço de fonoaudiologia
durante 1º semestre
(FONO)
do ano 2018
h)Divulgar o fluxo de referência para a avaliação Ação a ser efetuada
audiológica pelo serviço de fonoaudiologia
durante 1º semestre
do ano de 2018
i) Divulgar o protocolo e fluxo de referência para Ação a ser efetuada
avaliação e diagnóstico dos distúrbios da deglutição durante 1º semestre
orofaríngeo pelo serviço de fonoaudiologia
do ano de 2018
(FONO)
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AB : 100% realizado. Mantido o protocolo Ministerial
de Acolhimento com Classificação de Risco.
Fono: 90% realizado. Necessita revisão e divulgação
Saúde do Adulto: Não realizado, protocolos em
processo de atualização e construção.
Saúde da Criança: 50% realizado
A saúde da criança está revisando os protocolos que
foram publicados no Diário Oficial em 2016.
Saúde mental: não se aplica
Nasf: 100% realizado. Revisão dos protocolos
desenvolvidos
100% realizado

90% realizado.
Necessita revisão e divulgação
100% realizado

100% realizado

50% realizado
Os fluxos foram divulgados por área técnica: disfagia,
audiologia, frênulo, violência infantil.
100% realizado

100% realizado

10Criar
comitê
para
padronização de materiais
/equipamentos para rede
municipal de atenção básica e
especializada.

a) Criar grupo com representatividade de profissionais Ação
desenvolvida
do serviço, técnicos, almoxarifado, Vigilância Sanitária durante
primeiro
para padronização de materiais de limpeza, materiais semestre de 2018
de enfermagem, materiais odontologia, escritório;
(AB)
b) Construir e implantar Procedimento Operacional
Padrão (POP) considerando a especificidade de cada
área técnica. (AB)
(AB, grupos técnicos, VE, demais setores)

Não realizado em detrimento de outras ações
prioritárias.

Fono: realizado protocolo para visita domiciliar.
AB: Não realizada em detrimento de outras ações
prioritárias.
Saúde do Adulto: Não realizado, por falta de tempo
hábil e equipe reduzida.
VE: POP da área construído e em avaliação e
correções de ortografia para implantação em 100%
das unidades
Saúde mental: não se aplica
11- Avaliar o desempenho dos a)Manter e qualificar a utilização dos instrumentos Ação
desenvolvida 50% realizado
existentes aos servidores municipais (BAD); durante todo ano de
profissionais da AB
(Administrativo)
2018
b) Manter a avaliação e monitoramento dos
100% realizado
indicadores baseados nos relatórios do Sistema eSUSAB; (AB)
c) Manter acompanhamento das ouvidorias. (AB, NI e
100% realizado
GTs)
12- Estabelecer prazos para a a) Utilizar o espaço instituído da reunião de Integração Ação
desenvolvida DACA: 50% realizado
para
discutir
o
processo
de
regulação,
avaliação
e
durante
todo
ano de As reuniões de integração não estão acontecendo.
realização
de
exames,
monitoramento da utilização de protocolos.(DACA)
2018.
Serviço Social: 100% Participação na elaboração e
consultas e cirurgias.
execução dos protocolos: Fornecimento Municipal de
Fórmulas Infantis de partida e seguimento;
Nutrição: 100% Participação na elaboração e
execução dos protocolos: Fornecimento Municipal de
Fórmulas Infantis de partida e seguimento; Nutrição
enterais e suplementos alimentares via oral e módulos
alimentares;
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b) Capacitar profissionais da rede básica para
operacionalização dos protocolos; (AB, VE e GTs)

100% realizado
VE: 100% realizado
Serviço Social: 100% Participação na elaboração e
execução dos protocolos: Fornecimento Municipal de
Fórmulas Infantis de partida e seguimento;

c) Discutir com DACA a pactuação de consultas,
exames de acordo com rotinas assistenciais
estabelecidas e características dos territórios. (AB)
13Efetivar
ações
de a)Incentivar ações das equipes em campanhas de
prevenção e promoção da vacinação, orientações de controle, e campanhas
temáticas como, “Agosto Dourado”, “Setembro
saúde
Amarelo”, Setembro Lilás”, “Outubro Rosa”,
“Novembro Azul”, entre outros; (AB)
b) Estimular a realização de atividades coletivas e
individuais nos territórios de acordo com o
diagnóstico territorial, com ênfase na equipe
multiprofissional; (AB)
c) Fortalecer as ações de rotina referentes ao
Programa Nacional de Imunização, como a busca ativa
de faltosos nos territórios, e monitoramento de
cobertura vacinal; (VE-Vacina)
d) Incentivar a participação da academia nas ações
prevenção e promoção das equipes. (NEPEM + GTs)
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Nutrição: 100% Participação na elaboração e
execução dos protocolos: Fornecimento Municipal de
Fórmulas Infantis de partida e seguimento; Nutrição
enterais e suplementos alimentares via oral e módulos
alimentares;
100% realizado

Ação
desenvolvida 100% realizado
durante todo ano de NASF: 100% realizado
2018

100% das equipes da
rede
básica
com
atividades
coletivas
durante o ano de
2018.
100% das equipes da
rede básica realizando
busca ativa de faltosos
para vacinação no ano
de 2018.
Ação
desenvolvida
durante todo ano de
2018, nas unidades de
saúde
cenário
e
reunião do COAPES.

100% realizado
NASF: 100% realizado

100% realizada

100% realizado

e) Participar das ações de Educação em Saúde para
gestantes – amamentação
(FONO, NASF)
f) Participar das ações de Educação em Saúde para
grupos de hipertensos
(FONO e NASF)
g) Participar das ações de educação em Saúde grupos
de pais: estimulação de linguagem
(FONO)
h) Participar das ações de Educação em Saúde
Auditiva
(FONO)

i) Participar das ações de Educação em Saúde Vocal
(FONO)

j) Participar das ações de Educação em Saúde para
prevenção da gagueira
(FONO)

14Ampliar,
quando a)Levantar as necessidades do município em relação a
necessário, a oferta de exames, consultas e cirurgias (DACA)
exames, consultas e cirurgias
b)Verificar com o Fundo Municipal a disponibilidade
financeira. (DACA)
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Ação
a
ser
desenvolvida no ano
de 2018 com ênfase
no mês de Agosto
Ação
a
ser
desenvolvida no ano
de 2018
Ação
a
ser
desenvolvida durante
o ano de 2018
Ação
a
ser
desenvolvida durante
o ano de 2018 com
ênfase no mês de
Novembro
Ação
a
ser
desenvolvida durante
o ano de 2018 com
ênfase no mês de Abril
Ação
a
ser
desenvolvida durante
o ano de 2018 com
ênfase no mês de
Outubro
Levantamento a ser
realizado
até
junho/2018
Disponibilidade
financeira
a
ser
verificada após a
realização
do
levantamento
até
agosto/2018

100% realizada
NASF: 50% realizado. Nas USFs em que há grupos de
gestantes
20% realizada
NASF: 100% realizado
100% realizada

30% realizada
Não foi realizado por todas fonoaudiólogas

Não realizada
Não houve planejamento destra ação junto a SME
como o ano passado
Parcialmente realizado
Orientações foram realizadas
estimulação de linguagem

100% realizada

100% realizada

nos

grupos

de

c)Negociar com os prestadores a compra de cirurgias Negociação a ser 100% realizada
e exames necessários. (DACA)
realizada com os
prestadores
até
setembro/2018
15- Implantar modelo de Promover estudo para adequação da rede municipal Adequação realizada 100% realizada
atenção unificado e orientado de Atenção Básica à Portaria MS/GM nº 2436 de 21 de até final de 2018
setembro de 2017 (Gestão)
para os princípios do SUS
16- Informar e orientar a
população sobre a oferta dos
serviço de saúde disponíveis
no município.
17- Efetivar o envio de contra
referência entre unidades
Básicas
de
Saúde
e
Especializada e entre as
unidades de Urgência e
Emergência

Montar um site da Secretaria Municipal da Saúde de Site da Secretaria da 50% realizado
Saúde a ser montado e Há informações dos serviços de saúde no site da
Marília (NIEC)
atualizado durante o prefeitura, mas não um site específico da SMS
ano de 2018

18- Viabilizar um horário
alternativo nas unidades de
saúde para a população
trabalhadora.
19- Reduzir as faltas de 1º
consulta nas especialidades
agendadas pelo CROSS.

Reunir com o Gestor Municipal para sensibilizá-lo Reunião
a
quanto a esta possibilidade de abrir uma unidade de realizada
saúde no período noturno das 17 às 22 horas (SB)
junho/2018
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a)Implementar os dados da Alta Responsável pelos Ação
desenvolvida Parcialmente realizado: 25% correspondente à Santa
hospitais Santa Casa, HU, HM com necessidade de durante todo ano de Casa.
qualificar os dados, demais grupos técnicos e setores 2018.
(AB)
b) Agendar reunião para discussão sobre a
padronização de fluxos de envio de contrarreferência,
com UPA, SAMU e PA (AB)

a)Intensificar a orientação aos usuários inclusive no
momento da entrega do encaminhamento,
preferencialmente realizado na unidade de saúde, em
relação à importância do cuidado integral
fortalecendo a autonomia e corresponsabilidade do
usuário (AB)
b)Informar mensalmente a unidade de saúde sobre
os usuários faltosos de sua área de abrangência e
solicitar a justificativa. (SB)

100% realizada

ser Não realizada. Não realizada em detrimento de outras
até ações prioritárias.

Ação
desenvolvida 100% realizada
durante todo ano de
2018

Ação a ser realizada 100% realizada
mensalmente durante
o ano de 2018.

20- Adequar os atendimentos
domiciliares multiprofissionais
de acordo com o nº de
acamados
com
sonda
nasogástrica por unidade.

a)Manter atualizada a relação de usuários que Ação
desenvolvida 100% realizada
necessitam de cuidado domiciliar;(AB)
durante todo ano de
b) Programar agenda da equipe multiprofissional; (AB) 2018
100% realizada
c) Manter a parceria entre as equipes e PROIID na
realização
de
planos
assistenciais
e
matriciamento;(PROIID)
d) Garantir insumos, transporte e condições para a
realização dos atendimentos domiciliares;(Gestão)
e) Ampliar o acesso à atenção domiciliar considerando
o Programa Ministerial “Melhor em Casa” (EMADEMAP);(PROJETOS/GESTÃO)

21-Garantir o registro de a) Pactuar o SISPACTO anualmente e passar pela
informações exigido pelas
apreciação do COMUS (Planejamento)
esferas governamentais
b) Pactuar o SARGSUS anualmente e passar pela
apreciação do COMUS (Planejamento)

c) Confeccionar a Programação Anual da Saúde de
2019 e passar pela apreciação do COMUS
(Planejamento)
d) Alimentar os sistemas de informações ministeriais
(AB)
e) Garantir equipamentos de informatização nas
unidades de saúde (computadores, internet);(Depto
de Informática)
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100% realizado

100% realizada

Não realizado. Projeto foi cadastrado junto ao
Ministério da Saúde solicitando o programa Melhor
em Casa. Foi aprovado, porém, a Portaria não foi
publicada. Município está aguardando a publicação
para implantar o Programa.
Pactuação
e 100% realizada
apreciação a serem
realizados
até
dezembro/2018
Pactuação
e 100% realizada
apreciação a serem
realizados
até
março/2018
Plano a ser realizado e Não realizado.
apreciado
até Houve substituição dos responsáveis neste período
setembro de 2018
atrasando as ações
Ação
desenvolvida 100% realizadas
durante todo ano de
2018.
100% realizado

f) Capacitar as equipes de saúde para o uso do sistema
e-SUS, considerando que há necessidade de
intervenção dos grupos técnicos na qualificação da
informação do e-SUS. (AB e GTs)

100% de equipes da
Rede Básica de Saúde
capacitada
para
utilização dos sistemas
de informações em
2018
g) Realizar avaliação e monitoramento dos dados 100% de equipes de
pela AB e equipes técnicas (AB e GTs)
saúde
da
Rede
Básica
informatizadas
monitoradas durante
o ano de 2018
22- Realizar planejamento, Adesão do município ao módulo de internação do Adesão
efetivada
até dez/2018
priorizando
as sistema CROSS de regulação(Daca- Gestão)
necessidades de saúde
com ênfase na criação de
um sistema de regulação e
gestão
de
leitos
do
município
23- Fortalecer o controle a) Incentivar e fortalecer as orientações Ação desenvolvida
social,
por
meio
de referentes à importância da participação popular durante todo ano de
conselhos locais de saúde nas reuniões de comunidade programada pelas 2018.
equipes; (Gestão, NEPEM, AB)
juridicamente constituídos,
em todas as unidades de b) Incentivar a participação da academia nas
saúde,
incentivando
a ações de controle social. (Gestão, NEPEM, AB)
participação popular e os
vínculos
entre
a
comunidade e unidade de
saúde.
2017
Meta
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa 60%
Indicador (18 SISPACTO)
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80% realizado

80% realizadas

Não realizada por falta de recursos humanos
(médicos)

80% realizada. Há movimentos do controle social
para articulação dos conselhos locais em
conjunto com as equipes de saúde e técnicos,
mas não em todas as microrregiões
100% realizada

Resultado
58,36%

2018
Meta
60%

Resultado
59,97%

Bolsa Família.
AÇÕES PRINCIPAIS
24Monitorar
o
cumprimento
dos
compromissos
pelas
famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família,
como
determina
a
legislação.

AÇÕES SECUNDÁRIAS
a) Manter as ações realizadas pelas equipes em
relação às condicionalidades do Bolsa Família;
(AB)
b) Acompanhar a inserção dos dados no sistema
de
informação
e-SUS
realizada
pelas
equipes;(AB)
c) Programar ações específicas para as famílias
com dificuldade de acesso nas unidades de
referência (Montana e Maracá);(GESTÃO e AB)

METAS
Ação desenvolvida
durante todo ano de
2018.
100% das equipes
de Saúde da rede
básica realizando o
acompanhamento
das
condicionalidades
do Bolsa Família

Avaliação
100% realizada

AÇÕES SECUNDÁRIAS

METAS

Avaliação

100% realizada

100% realizada

1.1 Projetos
AÇÕES PRINCIPAIS

25- Construir e implantar o Cadastrar uma proposta de Academia da Saúde Proposta cadastrada Ação não realizada.
programa de academias de no Jardim Maracá, caso haja indicação de até dezembro de As prioridades são as Reformas e construções
Emenda Parlamentar. (Projetos)
2018
das Unidades de Saúde do Município
saúde.
26- Readequar estrutura
física das Unidades de
Saúde
e
Unidades
Especializadas, melhorando
a ambiência e garantindo a
acessibilidade de acordo
com a necessidade
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a)Solicitar a licitação do projeto de construção da
USF Jardim Maracá (porte III) (Projetos)
b)Solicitar a licitação do projeto de construção da
USF Palmital(Projetos)
c)Solicitar a licitação de construção da USF
Jardim América IV (porte I) (Projetos)
d)Solicitar a licitação de construção da USF
Santa Paula/Marajó (porte II) (Projetos)
e)Monitorar a construção da USF Jardim Liliana
(porte I) (Projetos)

a)Licitação solicitada
até julho de 2018
b)Licitação solicitada
até julho de 2018
c)Licitação solicitada
até julho de 2018
d)Licitação solicitada
até julho de 2018
e)Construção
monitorada
até
dezembro de 2018

100% realizada
Obra em construção
100% realizada
Obra em construção
100% realizada
Em funcionamento
100% realizada
Em funcionamento
100% realizada
Em funcionamento

f)Elaborar o projeto de reforma da UBS Rosália,
em parceria com a Secretaria de Planejamento
Urbano, o Departamento de Atenção Básica e a
Vigilância Sanitária. (Projetos)
g)Elaborar o projeto de reforma da UBS Altaneira,
em parceria com a Secretaria de Planejamento
Urbano, o Departamento de Atenção Básica e a
Vigilância Sanitária. (Projetos)
h)Elaborar o projeto de reforma da UBS São
Judas, em parceria com a Secretaria de
Planejamento Urbano, o Departamento de
Atenção Básica e a Vigilância Sanitária.(Projetos)
l)Elaborar o projeto de reforma da UBS Castelo
Branco, em parceria com a Secretaria de
Planejamento Urbano, o Departamento de
Atenção Básica e a Vigilância Sanitária.
(Projetos)
j)Elaborar o projeto de reforma da UBS Santa
Antonieta, em parceria com a Secretaria de
Planejamento Urbano, o Departamento de
Atenção Básica e a Vigilância Sanitária.(Projetos)
k)Elaborar o projeto de ampliação da USF
Figueirinha em parceria com a Secretaria de
Planejamento Urbano, o Departamento de
Atenção Básica e a Vigilância Sanitária.(Projetos)
l)Elaborar o projeto de ampliação da USF Vila
Real em parceria com a Secretaria de
Planejamento Urbano, o Departamento de
Atenção Básica e a Vigilância Sanitária.
(Projetos)
m)Elaborar o projeto de ampliação da USF Argolo
Ferrão em parceria com a Secretaria de
Planejamento Urbano, o Departamento de
Atenção Básica e a Vigilância Sanitária.
(Projetos)

1.2 Farmácia
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f)Projeto elaborado 100% realizada
até julho de 2018

g)Projeto elaborado 100% realizada
até julho de 2018

h)Projeto elaborado 100% realizada
até julho de 2018

i)Projeto elaborado 100% realizada
até julho de 2018

j) Projeto elaborado
até julho de 2018
100% realizada

k)Projeto elaborado
até julho de 2018
100 % realizada

l)Projeto elaborado
até julho de 2018
100% realizada

m) Projeto elaborado 100% realizada
até julho de 2018

AÇÕES PRINCIPAIS
27- Garantir o acesso e a
disponibilidade de remédios
de acordo com a RENAME
e REMUME
28- Capacitar a equipe para
orientar a população quanto
ao uso adequado de
medicamentos .

AÇÕES SECUNDÁRIAS
METAS
Avaliação 2º semestre
Comprar os medicamentos de acordo com a Compra
a
ser 100% realizado
Rename e Remume. (Farmácia)
realizada a cada
dois meses durante
o ano/2018
Reestruturar a Assistência Farmacêutica em
quatro Polos
Capacitar
os
funcionários
para
melhor
orientações aos usuários. (Farmácia)

Realizar Até dez de
2018
Capacitações
a
serem realizadas até
maio/2018
do Realizar Até dez de
2018

50% realizado
Existem a farmácia da Zona Sul,Norte e UCAF
100% realizada

29Implementar
o Implementar conforme a necessidade
100% realizada
programa de distribuição de município a REMUME. (Farmácia)
medicamentos
padronizados pela rede
municipal
Realizar um novo POP para padronizar as POP a ser realizado 50%. Ainda não houve a implantação total dos
medicações de urgência às equipes de saúde. até maio/2018
Polos
(Farmácia)
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1.3 Assistência Social
Indicador

2017
Meta

Resultado

Programa de distribuição de dietas enterais implementadas

_____

_____

AÇÕES PRINCIPAIS
30Implementar
o
programa de distribuição de
dietas enterais, suplemento
alimentares e formulas
infantis

AÇÕES SECUNDÁRIAS
METAS
a)Distribuir as dietas em horário diferenciado das Horário
a
ser
7:00 às 13:00 (Nutricionistas)
efetivado durante o
ano de 2018
b) Implantar um sistema de informação para Sistema
a
ser
distribuição das dietas. (Nutricionistas)
implantado até o
final de 2018

2018
Meta
25% do programa
implementado até
dez/2018

Avaliação 2º semestre
100% realizada

100% executado. A implantação dependia de
recursos provenientes de outros setores

1.4 NEPEM
AÇÕES PRINCIPAIS
31- Melhoria nas condições
para o processo de trabalho
de
profissionais
e
estudantes em formação na
rede de atenção primária
em relação a recursos
humanos,
materiais,
estrutura física, segurança
e humanização.
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AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Possibilitar o acesso aos estabelecimentos de
saúde deste município como cenário de práticas
para a formação; (NEPEM)
b)Identificar com as equipes de saúde os horários
em que as Unidades de Saúde apresentam mais
disponibilidade de salas; (NEPEM)
c)Verificar junto às equipes de saúde as
necessidades quanto aos materiais, estrutura
física, segurança para atender a assistência e o
ensino; (NEPEM)

Resultado
100% da meta

METAS
Avaliação 2º semestre
Ação
a
ser 100% realizado
desenvolvida
em
todo o ano de 2018
Ação
a
ser 100%realizado
desenvolvida
em
todo o ano de 2018
Ação
a
ser 100%realizado
desenvolvida
durante o início dos
semestres de 2018

d)Solicitar à gestão o provimento das
necessidades quanto aos materiais, estrutura
física, segurança para atender a assistência e ao
ensino; (NEPEM)
32- Fortalecer e legitimar a a)Adequar
o
fluxo
do
processo
de
política
nacional
de convênio/contrato entre ensino serviço; (NEPEM)
educação permanente em
saúde com a participação
de trabalhadores, gestores,
b)Apresentar o fluxo do processo de
usuários
e
instituições
contratualização entre ensino serviço na reunião
formadoras de profissionais
do Comitê Local Ensino Serviço (COAPES);
de saúde.
(NEPEM)
c)Verificar a legalidade do processo ensino
serviço:o prazo de validade dos Convênios entre
o município e as Instituições de Ensino; Termos
de Contratos de Estágio Individual ou Coletivo
com as respectivas apólices de seguro antes de
iniciar o estágio. (NEPEM)
d)Articular a inserção das instituições de ensino
nos cenários de práticas considerando critérios
equânimes, os indicadores de saúde e as
necessidades do território; bem como o bom
desenvolvimento pela equipe da atenção à saúde
integral; (NEPEM)
e)Realizar análise em conjunto com Apoio
institucional da AB e grupos técnicos a respeito
dos indicadores de saúde e demandas dos
territórios para buscar atender as necessidades
do serviço e do ensino; (NEPEM)
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Ação
a
ser 100% realizado. As solicitações têm
desenvolvida
realizadas pelas equipes/apoio da AB
durante o início dos
semestres de 2018
Ação
a
ser 100%realizado
desenvolvida
no
início do primeiro
semestre do ano de
2018
Ação
a
ser 100%realizado
desenvolvida
no
início do primeiro
semestre do ano de
2018
Ação
a
ser 100% realizado
desenvolvida
no
início do primeiro
semestre do ano de
2018 e final do
segundo semestre
de 2018
Ação
a
ser 100% realizado
desenvolvida
durante todo o ano
de 2018.

Ação
a
ser 100% realizado
desenvolvida
durante todo o ano
de 2018.

sido

f)Orientar e apoiar o ensino serviço, ações de
educação em Saúde de acordo com os
indicadores de saúde;(NEPEM)
g)Identificar junto ao ensino, as competências
propostas nos Programas a serem desenvolvidas
nos alunos e residentes, a fim de oferecer
cenários que contemplem as atividades
educacionais necessárias ao desenvolvimento
destas competências; (NEPEM)
h)Propor espaços de conversas e reflexões com
a equipe e população local a fim de identificar as
necessidades da população quanto às ações de
Educação em Saúde; (NEPEM)
i)Mobilizar representantes das instituições de
ensino
para
discussão,
organização
e
adequações da integração entre ensino, serviço e
comunidade por meio do Contrato Organizativo
Ensino Saúde; (NEPEM)
j)Participar e manter representação no Contrato
Organizativo Ensino Saúde; (NEPEM)

Ação desenvolvida 100% realizado
durante o ano de
2018.
Ação desenvolvida 100% realizado
durante o ano de
2018.

Ação desenvolvida 50% realizado
durante todo o ano Não é realizado por todas as equipes
de 2018.
Ação desenvolvida 100% realizado
durante todo o ano
de 2018.

Ação desenvolvida
durante todo o ano
de 2018.
k)Atualizar o Contrato Organizativo de Ação Ação desenvolvida
durante todo o ano
Pública Ensino Saúde (COAPES); (NEPEM)
de 2018.
l)Promover reuniões bimestrais e extraordinárias Realizar pelo menos
(quando necessárias) com o Comitê Gestor 05 reuniões anuais
Local; (NEPEM)
m)Promover reuniões entre as instituições de
ensino, apoio institucional da Atenção Básica e
equipes de saúde quando houver necessidade;
(NEPEM)

29

100% realizado

Não realizado . As adequações da inserção dos
alunos no cenários foi realizada, mas não houve
atualização escrita no Manual do COAPES
40% realizadas
Foram realizadas reuniões individualizadas com
cada coordenação das graduações, docentes por
disciplina, pós-graduação, residência e ensino
técnico a fim inserir o ensino nos cenários.
ser 100% realizadas

Ação
a
desenvolvida
durante todo o ano
de 2018.

33- Fortalecer parcerias
com outras secretarias
(Saúde,
Educação,
Assistência
Social
e
Cultura)
voltadas
ao
processo de educação em
saúde.

34- Fortalecer a integração
ensino serviço com a
criação
de
política
municipal de formação na
rede do SUS.
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n)Participar do planejamento e implementação de Ação
a
ser
avaliações do processo ensino serviço; (NEPEM) desenvolvida
durante todo o ano
de 2018.
o)Participar das reuniões mensais promovidas Ação
a
ser
desenvolvida
pelo Núcleo de Educação Permanente e
mensalmente
Humanização Regional (NEPERH); (NEPEM)
durante todo o ano
de 2018.
a)Apoiar ações de Educação em Saúde Ação
a
ser
desenvolvida
promovidas pelas Secretarias Municipais da
Saúde,
Educação,
Assistência
e mensalmente
durante todo o ano
Desenvolvimento Social, Cultura e Esportes;
de 2018
(NEPEM)
b)Envolver Secretarias da Educação, da Ação
a
ser
Assistência e Desenvolvimento Social, Esportes e desenvolvida
Cultura nas ações de Educação Continuada, mensalmente
Permanente e em Saúde sempre que o tema por durante todo o ano
pertinente; (NEPEM)
de 2018
a)Identificar
facilitadores
de
Educação Ação
a
ser
desenvolvida
no
Permanente no município de Marília;(NEPEM)
início do primeiro
semestre do ano de
2018
b)Possibilitar aos profissionais,vinculados à Ação
a
ser
desenvolvida
no
Secretaria Municipal da Saúde, a compreensão
semestre
dos conceitos de Educação Continuada, primeiro
do ano de 2018
Educação em Saúde, Educação Permanente e
Metodologias Ativas; (NEPEM)
c)Motivar e Apoiar os profissionais que Ação
a
ser
desenvolverão
capacitações
a
utilizar desenvolvida
metodologias ativas de aprendizagem; (NEPEM)
durante todo o ano
de 2018.

70% realizadas
Não foi possível participar do processo de
avaliação de todas as inserções do ensino
90% realizadas
As ausências em duas reuniões foram
justificadas pela participação na organização da
Pré-Conferência e Conferência Municipal da
Saúde
100% realizadas

100% realizadas

100% realizado

60% realizadas
Slides e vídeos com orientações foram enviados
às equipes e técnicos e o conteúdo foi explanado
em diferentes reuniões
100% realizado

d)Apoiar o processo de formação
conselheiros municipais de saúde;(NEPEM)

35- Promover Educação
Permanente e Continuada
dos profissionais da rede de
atenção especializada e de
Atenção Básica

dos Ação
a
desenvolvida
durante todo o
de 2018.
e)Apoiar a realização da Conferência Municipal Ação
a
de Saúde;(NEPEM)
desenvolvida no
de 2018
a)Divulgar o Roteiro de orientações para Ação
a
realização de capacitações e eventos do NEPEM desenvolvida
a todos os setores da Secretaria Municipal de durante todo o
de 2018.
Saúde; (NEPEM)
b)Identificar as necessidades dos profissionais e Ação
a
serviços de saúde quanto à Educação desenvolvida
durante todo o
Continuada e Permanente; (NEPEM)
de 2018.
c)Apoiar e/ou solicitar ao Apoio Institucional da Ação
a
Atenção Básica e aos Grupos Técnicos ações desenvolvida
para promover Educação Continuada ou durante todo o
Permanente; (NEPEM)
de 2018.
d)Estimular e apoiar ações de Educação Ação
a
Continuada, por meio de metodologias ativas de desenvolvida
aprendizagem. (NEPEM)
durante todo o
de 2018.

ser 100% realizado
ano
ser 100% realizado
ano
ser 100% realizado
ano
ser 40% realizado
Identificação realizada durante os Encontros para
ano formação, mas deve ser feito por escrito com
cada categoria profissional
ser 100% realizada
ano
ser 100% realizado
ano

1.5 Saúde da Mulher
AÇÕES PRINCIPAIS
36- Elaborar e atualizar
informes
técnicos
protocolos referentes
atividades da Saúde
Mulher

Indicador
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AÇÕES SECUNDÁRIAS
os Identificar as necessidades apresentadas pelos
e profissionais de saúde da rede de AB da Saúde.
às (S. Mulher)
da

METAS
100%
necessidades
apresentadas

2017

Avaliação 2º semestre
das 100% realizado

2018

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
AÇÕES PRINCIPAIS
AÇÕES SECUNDÁRIAS
37Operacionalizar
as a)Sensibilizar os profissionais de saúde para a
estratégias para aumentar a realização da coleta de Papanicolaou. (S. Mulher)
cobertura do Papanicolaou
b) Valorizar as queixas ginecológicos prevalente
como o corrimento genital(S. Mulher)
c)Instrumentalizar os profissionais médicos
generalistas para o exame ginecológico
(especular e toque bimanual).(S. Mulher)
d)Discutir a possibilidade da agenda aberta para
a coleta do Papanicolau na rede de Atenção
Básica. (S. Mulher)
Indicador

Meta

Resultado

Meta

Resultado

0,53

0,38

0,50

0,38

METAS
100%
dos
profissionais
de
saúde
100%
dos
profissionais
sensibilizados
70%
dos
profissionais
médicos
capacitados
--------------------------------------------

2017
Meta

Avaliação 2º semestre
80% realizado

80% realizado

50%realizado

Não realizado, devido ao processo de trabalho
das Unidades de Saúde

Resultado

2018
Meta

Resultado

Razão de mamografia de rastreamento realizado em mulheres de 50 a 69 anos na
0,35
0,39
0,25
0,35
população residente de determinado local e população da mesma faixa etária
AÇÕES PRINCIPAIS
AÇÕES SECUNDÁRIAS
METAS
Avaliação 2º semestre
38- Pactuar o aumento na a)Sensibilizar a alta gestão para a baixa Atender 100% das 80% da demanda apresentada atendida
da
oferta das mamografia de cobertura do rastreamento mamário na necessidades
população
SUS
dependente.
(S.
Mulher)
rede
de
AB
no
rastreamento
rastreamento
mamário
das
mulheres de 50 a 69
anos de idade.

32

b)Sensibilizar a alta gestão para a necessidade
do rastreamento das mulheres de 40 a 49 anos
com fatores de risco de acordo com a Sociedade
Brasileira de Mastologia. (S. Mulher)

Diminuir a demanda 80% da demanda apresentada foi atendida
reprimida
das
mamografias
de
mulheres de 40 a 49
através
da
identificação
de
risco.

1.6 Saúde Bucal
Indicador (19 SISPACTO)
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica
AÇÕES PRINCIPAIS
39- Implementar a Rede de Saúde Bucal,
segundo linhas de cuidados, com
protocolo técnico, fluxos de referência e
contra referência, plano de cuidado
individual e coletivo de acordo com os
ciclos de vida e em consonância com as
necessidades das Unidades de Saúde.

AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Reunião com os dentista da rede
quadrimestral. (SB)
b)Concluir a elaboração dos
protocolos da gestante e do bebedente. (SB)
c)Indicar ao Gestor Municipal a
necessidade de contratação ou a
dobra da carga de horário para
que tenha cirurgião dentista
exercendo sua função nas UBS
Nova Marília, Planalto, Cascata,
Santa Antonieta, Alto Cafezal e
São Miguel. (SB)
d) Marcar uma reunião com o
responsável pelo curso de
odontologia para conversarmos
sobre o Banco de Dente Humano.
(SB)
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2017
Meta
60%
METAS
3 reuniões a serem
realizadas durante o
ano de 2018
Protocolos a serem
concluídos até
dezembro/2018.
Indicação a ser
realizada para o
gestor até
junho/2018.

Reunião a ser
realizada até
junho/2018

Resultado
64,69%

2018
Meta
53,87%

Resultado
54,20%

Avaliação 2º semestre
100% realizada

Não realizado.
Houve outras ações prioritárias. A ação será
mantida para 2019
100% realizada

100% - Reunião realizada com Coordenadora do
Curso de Odontologia da UNIMAR - Prof Flávia Projeto do Banco de Dentes não avançou na
universidade.

40Readequar
a
produção
de a)Realizar
um
estudo
das
procedimento odontológico realizados nas produções dos dentistas das USF
e UBS. (SB)
unidades básicas (USF e UBS).
b)Implantar
o
Protocolo
de
Atendimento
padronizando
o
numero de atendimento mínimo
nas Unidades de Saúde. (SB)
41- Reestruturar o serviço de esterilização a)Priorizar a inclusão das 9
unidades de saúde no processo de
odontológica da rede.
esterilização
odontológica
centralizada e padronizada na
UCEM. (SB)
b)Padronizar
a
esterilização
odontológica das unidades de
saúde da zona urbana (Três Lagos
e Clinica da Família Saudável).
(SB)
c)Incluir o serviço odontológico do
PA Sul na UCEM. (SB)

d)Incluir o CEO na Esterilização da
UCEM. (SB)
e)Reiterar a compra da autoclave
de grande porte para a UCEM.
(SB)
42- Realizar as Campanhas anuais com a)Realizar o Sorria Marília. (SB)
relação à Saúde Bucal.
b) Realizar a Campanha de
Prevenção e Diagnóstico Precoce
do Câncer Bucal. (SB)
43Estruturar
um
serviço
para Indicar ao gestor municipal a
atendimento
odontológico
hospitalar: necessidade de pactuação junto
tratamento odontológico (restaurador e ao provedor para realizarmos
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Estudo
a
ser 100% realizada
realizada durante o
ano
Protocolo
a
ser 0% - Houve outras ações prioritárias.
implantado
até Ação mantida para 2019
junho/2018
Unidades a serem 100% realizada
incluídas até junho
até 2018

Unidades a serem 30% - Somente a esterilização da USF Jóquei foi
incluídas
até incluída no processo de esterilização da UCEM.
dez/2018
As USFs Santa Paula/Marajó e Três Lagos ainda
mantêm processo de esterilização autônomo,
devido dificuldades de RH na UCEM
Unidade
a
ser 0% - Serviço de Esterilização do PA-SUL foi
incluída
até reformulado na própria unidade, com organização
dez/2018
do processo de trabalho. Ação não será mais
realizada.
Unidade
a
ser 0% - Proposta está na dependência da aquisição
incluída
até de autoclave de grande porte para UCEM, o que
dez/2018
ainda está em trâmite. (emenda parlamentar)
Reiteração
da 100% realizada
compra
a
ser
realizada
até
fevereiro/2018
Realização a ser 100% realizada
efetuada
até
junho/2018
Realização a ser 100% realizada
efetuada
até
junho/2018
Indicação
a
ser 0% - Foram realizadas algumas reuniões,
realizada para o inclusive com serviços especializados, para
gestor
até discussões das possibilidades e custos. No

cirúrgico) com anestesia geral aos tratamento
odontológico
em junho/2018
pacientes especiais e sistematicamente pacientes
especiais/sistemicamente
comprometidos.
comprometidos com anestesia
geral em ambiente hospitalar. (SB)

entanto, ainda não foi oficializado ao gestor, por
ainda estar em estudo. Ação mantida para 2019

1.7 Saúde Mental
2017
2018
Meta
Resultado
Meta
Resultado
0
100%
100%
100%
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica
Justificativa: Até o presente momento não vinha sendo apresentado em forma de Boletim de Produção Ambulatorial (Sistema de Informações
Ambulatoriais- SIA)
AÇÕES PRINCIPAIS
AÇÕES SECUNDÁRIAS
METAS
Avaliação 2º semestre
44- Realizar o matriciamento das equipes Otimizar o matriciamento das Matriciamento
100% realizada
de atenção básica através dos CAPS
Unidades de Saúde através dos mantido durante o
CAPS ( CAPS II e CAPS infantil) ano de 2018.
em conjunto com a Atenção
Básica, equipes de NASF, demais
grupos técnicos, profissionais e
serviços envolvidos no cuidado
compartilhado dos usuários da
Saúde Mental. (S. Mental)
45- Fortalecer e Ampliar os serviços de a)Realizar encontros com todas Encontros
50% realizada devido dificuldade de saída do
saúde mental de acordo com a política as equipes de saúde e serviços realizados durante o local de trabalho, tanto dos profissionais das
nacional de saúde mental.
especializados para conhecimento ano de 2018.
Unidades de Saúde quanto dos responsáveis
da Rede de Atenção Psicossocial
pelos encontros (CAPS e Saúde Mental)
– RAPS. (S. Mental)
b)Realizar reuniões entre a Reuniões quinzenais 100% realizada
Supervisão de Saúde Mental, durante o ano de
apoiadoras da Atenção Básica e 2018.
demais
parceiros
para
fortalecimento
da
RAPS.(S.
Mental)
Indicador (21 SISPACTO)
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c)Manter as reuniões do Fórum
Intersetorial de Saúde Mental . (S.
Mental)
d)
Solicitar
à
Gestão
a
formalização da institucionalização
do espaço de discussão de ações
em
Saúde
Mental.
(Fórum
Intersetorial de Saúde Mental. (S.
Mental)
e)Retomar as reuniões do grupo
de trabalho de Supervisão de
Saúde Mental, Supervisão de
Projetos,
Atenção
Básica,
profissionais do HEM e técnicos
da SMS e DRS
para a
desinstitucionalização
dos
pacientes do hospital. (S. Mental)

Reuniões mensais 100% realizada
durante o ano de
2018.
Até
o
primeiro 50% realizada:
executada.
trimestre de 2018.

solicitação

feita,

mas

Reuniões quinzenais 100% realizada
durante o primeiro
quadrimestre
de
2018.

1.8 Atenção às Urgências
Indicador
Organização da Rede de AB de Atenção as Urgência

AÇÕES PRINCIPAIS
46- Capacitar os profissionais de saúde
quanto ao uso dos materiais para os
atendimentos em situações de urgências/
emergências.
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AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Realizar educação continuada
necessária para os atendimentos
de urgências, nas UBS e USF.
(SAMU)

2018
Meta
25% da rede de AB de
Atenção as Urgência
organizada em 2018

Resultado
24%

METAS
Avaliação 2º semestre
100% dos médicos e
Não realizada.
enfermeiras
das
Agendado para julho e agosto de 2019
UBS e USF, até
dezembro de 2018.

não

b)Realizar educação continuada
necessária para os atendimentos
de urgências, no SAMU e no PA
Sul.(SAMU)

Educação
continuada para os
atendimentos/
regulação
de
urgências, em 100%
no SAMU e no PA
Sul.

c)Realizar
o
agendamento Até Outubro de 2018
plurianual de educação continuada
e permanente necessárias ao
primeiro atendimento, da Rede de
Urgências e da Atenção Básica de
saúde.(SAMU)
47- Definir as referências
Urgências/Emergências

para

as Renovar
nomenclatura
dos
diversos atores da urgência, já
portariados antigamente, para o
Grupo
Condutor
da
Urgência.(SAMU)

48- Elaborar plano de catástrofe de a. Revisar o plano de atenção a
múltiplas vítimas
catástrofes e acidentes de
múltiplas vítimas, construindo
um mapa de acordo com a
setorialização dos acidentes
dentro
do
Município
de
Marília.(SAMU)
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50% realizada
Agendado para julho e agosto de 2019 para
médicos e enfermeiras

50% realizado

Enviar comunicado 50% realizado. Enviado o Comunicado, mas não
solicitando o nome portariado.
do
representante Retomar em 2019
legal de cada órgão
integrante do Grupo
Condutor
da
Urgência, a fim de
portariá-lo
até
fevereiro de 2018.
Descrever rotas de
10% realizado. É necessário atualizar as
acesso das viaturas
características dos setores
para acidentes na
cidade de Marília em
cada
uma
das
Zonas Norte, Sul,
Leste e Oeste, até
outubro de 2018.

b) Revisar sistematicamente este Descrever tipos de Não realizado. Não foi montado o grupo condutor

49- Articular a Rede
Urgência/Emergência

de

AB

e
plano no Grupo Condutor de atendimentos
responsabilidade de
Urgências. (SAMU)
possíveis atores em
estado
de
calamidade
ou
catástrofes,
bem
como em acidentes
de múltiplas vítimas,
até outubro de 2018.
com a)Solicitar apoio do setor de Reunião
com
o
compras para a aquisição de departamento
de
materiais adequados ao uso no compras
e
SAMU 192 , PA Sul, bem como os almoxarifado, a fim
necessários para o primeiro de
estabelecer
atendimento de urgências, nas processo
de
UBS e USF.(SAMU)
trabalho.
B)Reavaliar a lei de operadores de
motolância para que seja possível
que outros servidores que já
fazem parte do serviço possam
operacionalizar as motolâncias,
afim de que se possa habilitar as
outras duas viaturas existentes.
(SAMU)

100% realizado

b¹)Reavaliar a lei de 100% realizado
operadores
de
motolância com o
apoio do legislativo,
até agosto de 2018.
b²)Fazer propositura Não realizado. Não é possível realizar
de mudança da lei,
até setembro de
2018
b³)Publicar
em Não realizado. Não é possível realizar
Diário Oficial da
União, até dezembro
de 2018.

II- Diretriz Nacional - Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável.
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AÇÕES PRINCIPAIS
50- Estruturar as ações de Vigilância em
Saúde a partir de análise situacional,
identificação
de
prioridades
e
reorganização dos processos de trabalho.
51- Ampliar e potencializar ações de
Promoção da Saúde e Prevenção de
Agravos e Doenças com base na
determinação social da saúde e dos
fatores condicionantes identificados.

52- Promover, estimular e apoiar o
desenvolvimento e o fortalecimento das
ações de vigilância contra as violências e
acidentes.

AÇÕES SECUNDÁRIAS
Realizar o Plano de Tratamento
odontológico (curativo, preventivo e
interceptivo)
baseados
no
levantamento de risco de cárie
realizado
nas
crianças
do
município. (SB)
Realizar ações de promoção e
prevenção
de
acidentes
na
infância.(S. Criança)

METAS
Avaliação 2º semestre
Ação a ser realizada 100%realizado
no ano de 2018

Reduzir os casos 30% parcialmente realizado
registrados
de Foram realizadas ações nas escolas na parceria
acidentes infantis
do PSE, UNESP.

Identificar e acompanhar situações Situações
de
de violência infantil, fortalecendo o violência a serem
diálogo intersetorial.(S. Criança)
identificados
e
acompanhados
durante o ano de
2018.

80 % parcialmente realizado
Realizado reunião mensal da Rede de proteção
da criança e o adolescente vitimas de violência,
capacitação das equipes de saúde e da rede
intersetorial.

2.1 Saúde do Adulto
Indicador (1 SISPACTO)

Meta

Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas
não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias
crônicas)
AÇÕES PRINCIPAIS
53- Estabelecer no município um
programa de prevenção a obesidade
para a população adulta
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AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Reuniões envolvendo saúde do
adulto, nutricionista, NASF,
atenção básica e DRS para
elaboração do protocolo de
atendimento da linha de cuidados
de sobrepeso e obesidade.(S.
Adulto)

305/
100.000

2017
Resultado
254,88/
100.000

METAS
Avaliação 2º semestre
Reuniões a serem 100% realizada
realizadas
mensalmente
durante o ano de
2018

2018
Meta

Resultado

254,88/
100.000

301,15/
100.00

b)Reuniões intrasetoriais (saúde
do adulto, nutricionista, NASF,
atenção básica e NI) para
planejamento da estratificação do
grupo de risco. .(S. Adulto)
c)Fortalecer importância da
atualização e cadastro do
SISVAN.(S. Adulto)
d)Capacitação e sensibilização das
UBS e USF para implementação
do protocolo da linha de cuidados
da pessoa obesa. .(S. Adulto)
54- Estabelecer no município um a)Reformulação do protocolo da
programa de prevenção de doenças saúde do adulto (doenças crônicas
crônicas não transmissíveis, com não transmissíveis). .(S. Adulto)
implementação do acolhimento segundo
critérios de risco, protocolos clínicos e b) Capacitação e sensibilização
organizacionais, rotina de atendimento, das equipes de UBS, USF e outros
fluxo de referência e contra referencia, serviços de especialidades. .(S.
plano de cuidados individual e coletivo, Adulto)
monitoramento e matriciamento de todas
as unidades de saúde, através da c)Sensibilizar as equipes das UBS
Gestão da Clínica.
e USF para fortalecer as
informações do ESUS para
produzir analise da situação e seus
fatores de risco. .(S. Adulto)
55- Garantir o atendimento do PROIID a)Reuniões intersetoriais
aos acamados do município.
envolvendo saúde do adulto,
atenção básica, vigilância sanitária,
ILPIs, defensoria pública, Hospital
das clínicas, hospital universitário –
UNIMAR, secretaria da educação,
secretaria dos direitos humanos
para estratégias de melhorias no
atendimento domiciliar. .(S.
Adulto)

40

Reuniões a serem 100% realizada
realizadas quando
necessário durante
o ano de 2018
Fortalecimento a ser 50% Parcialmente realizada. Falta de tempo hábil
realizado durante o e equipe reduzida.
ano todo
Capacitação a ser 100% realizada
realizada
até
novembro de 2018
Reformulação do
protocolos a serem
realizados até abril
2018
Capacitação a ser
realizada até maio
de 2018

Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
reduzida

Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
reduzida

Sensibilização das Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
equipes
realizada reduzida
durante o ano todo
de 2018
Reuniões mensais a 100% realizada
serem
realizadas
durante o ano todo

b)Reapresentar o projeto Melhor Projeto do Melhor
em Casa para Gestora do em Casa a ser
município. .(S. Adulto)
reapresentado
a
gestora
municipal
até março/2018
c) Angariar recursos financeiros Solicitação
de
junto ao MS para implantação do investimento ao MS
projeto “Melhor em Casa”(PROIID) a ser realizada no
ano de 2018
d)Divulgar o PROIID através de e Divulgação
do
mail, panfletos e em reuniões com PROIID
a
ser
fontes referenciadoras para oferta realizado durante o
do serviço de internação domiciliar. ano de 2018.
(PROIID)
e)Realizar busca ativa por telefone Busca ativa a ser
nas
fontes
referenciadoras realizada durante o
mensalmente
(UBS,
USF, ano de 2018.
Hospitais) (PROIID)
f)Assegurara parceria entre a SMS Parceria
a
ser
e FAMEMA para garantia do assegurada durante
atendimento domiciliar.(PROIID)
o ano de 2018.
g)Contribuir com capacitações
assistencial/técnica
aos
profissionais
das
equipes
referenciadoras através do Projeto
de Capacitação Multiprofissional”,
com ciência e anuência da
secretária de saúde. (PROIID)

Capacitações
a
serem realizadas de
acordo
com
a
necessidade
das
equipes
referenciadoras
durante o ano de
2018.
h)Atender às solicitações dos Atualizações
a
profissionais para as capacitações serem realizadas de
técnicas da equipe do PROIID. acordo
com
a
(PROIID)
necessidade
da
equipe durante o
ano de 2018
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100% realizada

Não realizado
Projeto encaminhado pela SMS, aguardando
liberação de verbas.
100% realizado

100% realizado

100% realizado

Não realizado
Indeferido pela coordenação de apoio da atenção
primária em virtude de adequação do protocolo
de curativos

100% realizado

i) Manter as reuniões mensais do
grupo intersetorial PROIID, DRS
IX, Ministério Público e outras
instituições. (PROIID)
j) Gerenciar os encaminhamentos
dos pacientes para o “Projeto
Aconchego e Cuidado”.
56- Implantar o protocolo referente às a)Reformulação do protocolo da
atividades da Saúde do Adulto.
saúde do adulto (doenças crônicas
não transmissíveis). .(S. Adulto)
b)Capacitação e sensibilização das
equipes de UBS, USF e outros
serviços de especialidades. .(S.
Adulto)

Reuniões a serem
mantidas
mensalmente
durante o ano de
2018.
Ações
a
serem
executadas durante
o ano de 2018.
Protocolo da Saúde
do
Adulto
reformulado
até
abril/2018
Capacitação a ser
realizada
até
maio/2018

100% realizado

100% realizado

Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
reduzida

Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
reduzida

57- Reduzir as internações e óbitos por a)Alta responsável.(S. Adulto)
Doenças Crônicas Não Transmissíveis
na população < 60 anos.

Ação a ser realizada 100% realizada
durante o ano de
2018

b)Ações educativas com parcerias
(HU, HC, outras secretarias) –
Novembro azul.(S. Adulto)
58- Institucionalizar o contrato entre Propor ampliação ao gestor
Hospital Espírita de Marília (HEM) e municipal dos 15 leitos conforme
Secretaria da Saúde para Projetos projeto inicial do Aconchego e
Cuidado. .(S. Adulto)
acamados grau 3.

Ações
a
serem
realizadas
até
novembro/2018
Ampliação
do
número dos leitos a
serem proposto ao
gestor
até
agosto/2018
Reuniões mensais a
serem realizadas
durante o ano/2018
Estratificação de
risco a ser realizado
até junho de 2018

59- Construir e implantar o Plano
Municipal do Idoso em parceria com
outras
instituições
do
município
(Secretaria da Ação Social, Secretaria da
Educação) Universidade (UNESP e
UNIMAR), e Academia (FAMEMA), DRS
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a)Reuniões com DRS para
construção do protocolo do Idoso.
.(S. Adulto)
b)Realizar estratificação de risco
do município de Marília em relação
aos idosos.(S. Adulto)

100% realizada

100% realizada

100% realizada

100% realizada

IX, Conselho Municipal do idoso e outros c) Expandir a implantação da
setores e serviços envolvidos com o caderneta do idoso nas unidades
cuidado de pessoas com 60 anos e mais de saúde.(S. Adulto)
no município de Marília.
d)Capacitação e sensibilização das
equipes de UBS, USF e outros
serviços de especialidades para
efetivação do protocolo. .(S.
Adulto)

Implantação da
caderneta do idoso
a ser implantada até
dezembro de 2018
Capacitação e
sensibilização
quanto ao uso do
protocolo do idoso
até novembro de
2018
e) Execução das ações propostas Ações
a
serem
na construção do Plano Municipal executadas durante
do Idoso pelo grupo Intersetorial. o ano de 2018.
(PROIID)

60- Estimular a ações de controle do
tabagismo,sedentarismo,sobrepeso/obes
idade nas Unidades de saúde do
Município de Marília, Escolas e
Empresas, visando a Rede de Atenção
às
Doenças
Crônicas
Não
Transmissíveis.
61- Solicitar e estimular junto ao
responsável
pela
assistência
farmacêutica
e
almoxarifado
da
Secretaria da Saúde o fornecimento as
medicações para Instituições de Longa
Permanência para os Idosos -ILPIs.
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Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
reduzida

Não realizada, falta de tempo hábil e equipe
reduzida

100% realizada

Realizar
parcerias
com Parcerias a serem 100% realizada
Universidades,
secretarias
e realizadas durante o
demais
serviços
a
serem ano
identificados. (S. Adulto)

a)Reunião intersetorial com as Reunião
a
ser 100% realizada
ILPIs para levantar as demandas realizada
de saúde das mesmas. .(S. mensalmente
Adulto)
durante o ano de
2018
b)Indicar ao gestor municipal as
Necessidades
a 100% realizada
necessidades relacionadas á
serem apresentadas
saúde das ILPIs.(S. Adulto)
ao
gestor
até
junho/2018
c)Realizar
ações em saúde Ações
de 100% realizada
(sensibilização
da
equipe, sensibilizações
a
educação continuada) às ILPIs serem
realizadas
mediante
as
dificuldades durante o ano de
estabelecidas.(S. Adulto)
2018

d)Sensibilizar as ILPIs para
retirada das medicações nas
farmácias pólo, após a implantação
destas. .(S. Adulto)

62- Realizar propostas de intervenção
juntamente
com
a
Cinesioterapia
voltadas às pessoas da 3ª idade de
acordo com o Plano Municipal do Idoso.

Incluir a cinesioterapia nas UBSs
que ainda não tem e manter todas
as unidades da ESF assistidas
pelos fisioterapeutas e educadores
físicos com avaliações e grupos de
cinesioterapia/atividade física. .(S.
Adulto)

Sensibilização das 100% realizada
ILPIs para retirada
das medicações nas
farmácias pólos a
serem
realizadas
durante o ano de
2018
Inclusão
da 80% Parcialmente realizada. Equipe reduzida.
cinesioterapia, para
UBS que ainda não
estão incluídas,a ser
realizada
até
dezembro/2018

2.2 Vigilância Epidemiológica
Indicador (4 SISPACTO)

2017
Meta

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de
dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª
dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.

75%

Resultado

0

50%

100%

AÇÕES PRINCIPAIS

AÇÕES SECUNDÁRIAS

63- Incrementar as coberturas vacinais
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)

a)Inserir nas reuniões do Grupo de Ação a ser realizada Inserido e discutido em 100% das reuniões que
Vigilância em Saúde a discussão durante o ano de acontecem toda terça feira do grupo de vigilância
referente à cobertura vacinal por 2018
epidemiológica
equipe.
(VE) (sala de vacina)
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METAS

Resultado

2018
Meta

Avaliação 2º semestre

b)Propor plano colegiado Atenção
Básica/ VE e Coordenação da sala
de vacina para elaboração com as
equipes de saúde que possuem
indicadores de coberturas vacinais
consideradas baixas, estratégia de
aumento à adesão de vacinação.
(VE e AB S. vacina)
c)Aproximação da sala de vacina
central com as unidades de saúde
para trabalhar indicadores e
fortalecimento das estratégias.(VE)
d)Melhorar a infraestrutura com
compra e instalação de câmara fria
e gerador energia. (VE)
e)Reestruturar
a
capacidade
organizacional da Sala de Vacinas
Central. (VE)
f)Realizar as campanhas nacionais
de vacinação e atingir as
coberturas vacinais preconizadas
pelo Ministério da Saúde.
(VE)
g)Realizar
o
Monitoramento
Rápido de Cobertura Vacinal de
acordo com o preconizado pelo
Programa
Nacional
de
Imunização.(VE)
h)Implementar as capacitações /
NEPEN em sala de vacina de
acordo
com
o
diagnóstico
situacional de acordo com as
problemáticas vivenciada
(VE)
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50% Realizado parcialmente. A meta foi realizada
na campanha de Pólio e sarampo com o intuito
de garantir êxito em atingir a meta vacinal de
campanha e rotina através da avaliação de
carteira, busca ativa de faltosos e apreciação dos
programas vigentes ministeriais e e-SUS e SIPNI
web
Realizado 100% aproximação em campanhas de
pólio e sarampo

Não realizado. Problemas em licitação

Não realizado, ausência de implementação RH

Realizada campanha nacional de Sarampo e
pólio conforme preconizada com indicador – 99%

Meta realizada em 100% das equipes de saúde

Não realizado devido problemas organizacionais

i)Realizar 1 visita técnica em cada
unidade de saúde para discutir
juntamente com o
Apoio da
Atenção
Básica,
ações
de
planejamento e avaliação do
programa de imunização, a ser
estabelecidas por ordem de
prioridade.
(Sala de vacina ,VE e AB)

Indicador
Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera.
AÇÕES PRINCIPAIS
64 - Reduzir
tuberculose
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a

morbidade

AÇÕES SECUNDÁRIAS
por a)Manter a busca ativa de
sintomáticos respiratórios com a
realização de duas campanhas de
busca ativa com o objetivo de
alcançar a meta estabelecida pelo
Programa Estadual de Controle da
Tuberculose.
(VE)
b)Manter o fornecimento de cestas
básicas mensais, por residência,
para os pacientes que realizam o
tratamento supervisionado efetivo.
(VE)
c)Realizar uma reunião com a
proposta de desenvolver fluxo de
apoio
multissetorial
junto
a
assistência social para verificar
ações que possam minimizar
abandono/recusa dos pacientes de
tuberculose sem moradia fixa. (VE)

6% realizado. Visita técnica em três unidades
com apoio técnico AB –

2017
Resultado
55,73

2018
Meta
50%

Resultado
79.06 %

METAS
Avaliação 2º Semestre
Ação a ser realizada 100 % Realizado. Campanha de busca
durante o ano de sintomáticos respiratórios em parceria com a
2018
academia medicina (UNIMAR)

100 % Realizado. Fornecimento mantido para
todos os pacientes que as unidades de saúde
realizaram
estar
em
acompanhamento
supervisionado
100% realizada. Reunião realizada no 1º
semestre de 2018, não sendo pactuada para o
próximo semestre por dificuldade de agenda de
ambos os setores envolvidos

d)Realizar a solicitação de compra
de prêmio de incentivo às equipes
que atingirem as metas a cada 3
meses. (VE)

100% Realizado e contemplado com a compra
dos prêmios

2017
Resultado
97,37

Indicador
Proporção de exame Anti-HIV realizados entre os casos novos de Tuberculose.
AÇÕES PRINCIPAIS
65- Ampliar a busca ativa e o
acompanhamento dos casos
novos de Tuberculose

AÇÕES SECUNDÁRIAS
Ampliar o teste rápido para todos
os pacientes com baciloscopia
positiva para tuberculose (VE)

Indicador (5 SISPACTO)
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)
encerrados em até 60 dias após notificação.
AÇÕES PRINCIPAIS
66- Organizar do processo de
trabalho
na
Vigilância
Epidemiológica

AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Sensibilizar
outros
setores
privados
e
públicos
para
notificação dos agravos. (VE)
b)Restabelecer fluxo nos pronto
atendimento (Público e privado)
para notificação e seguimento(VE)
c)Solicitar a contratação e/ou
remanejamento
de
recursos
humanos para o desenvolvimento
de ações /educação. (VE)

Indicador (6 SISPACTO)
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos
das coortes
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2018
Meta
98%

METAS
Avaliação 2º Semestre
Ação a ser realizada 100
%
realizado
durante o ano de acompanhamento.
2018

Resultado
100%

com

usuários

2017
Meta

2018
Resultado
Meta 2018

Resultado

90%

60%

75%

METAS
Notificação a ser
mantida acima de
80% em 2018
Fluxo a ser
reestruturado até
junho/2018
Solicitação a ser
realizada até
junho/2018

93,44%

100% realizada.
Todos os serviços de saúde já notificam
Realizado 100% do fluxo com os serviços de
urgência
50% realizado. Aguardamos a providencia de
recursos humanos setor administrativo

2017
Meta

Resultado

100%

83,33%

2018
Meta 2018
100%

Resultado
100%

em

AÇÕES PRINCIPAIS
AÇÕES SECUNDÁRIAS
METAS
Avaliação 2º Semestre
67- Melhorar a divulgação e a)Manter
a
vigilância
e Ação a ser realizada 100% realizado.
busca ativa de novos casos de acompanhamento dos casos de durante o ano de Ação permanente com a perspectiva de
hanseníase
hanseníase no município.
2018
ambulatório a ser reestruturado no serviço de
(VE)
especialidade do Município SAE devido a
presença do dermatologista já contratada.
b)Realizar a Campanha Anual de
100% Realizada campanha seguindo
Combate a Hanseníase de acordo
programação do Estado de São Paulo
com a programação do Estado de
São Paulo. (VE)
2.3 IST/AIDS
AÇÕES PRINCIPAIS
68- Melhorar as notificações
através do diagnóstico e ampliar
o tratamento e as ações de
prevenção de IST, HIV e Hepatite
B e C.

AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Realizar
campanhas
de
Testagem rápida para hepatite b/c
sífilis e HIV, e monitorar os casos
positivos com notificações e
tratamento adequado.
b)Ampliar as atividades extra muro
nas unidades. (IST)

69- Retomar o Projeto Saúde e
Prevenção nas Escolas.

Realizar oficinas relacionadas ao
Projeto Saúde e Prevenção nas
Escolas. (IST)

70- Manter o suplemento

Realizar uma planilha e atualizá-la
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METAS
02 campanhas a
serem
realizadas
sendo a 1ª em julho,
referente ao dia
mundial
de
luta
contra as hepatites
virais e a 2ª em
dezembro:
“Fique
sabendo”. Garantir o
tratamento
e
acompanhamento
dos casos positivos
bem
como
a
notificação.
Oficinas a serem
realizadas
mensalmente com a
equipe do SAE e
escolas
estaduais,juntament
e com os grêmios
das escolas
Planilha
a
ser

a

Avaliação 2º Semestre
100% da Campanha e monitoramento realizada

100 % das Ações realizadas atingindo inclusão
dos pacientes que apresentaram resultados
positivos .

Ação não será realizada ,o tema referente não
entrou na agenda anual da secretaria da
educação Estadual.

Mantendo o suplemento alimentar em 100 % dos

alimentar dos pacientes
cadastrados no SAE com AIDS
com déficit nutricional.
71- Ampliar o teste rápido para
todas as unidades de saúde

com o número de pacientes que
recebem o suplemento alimentar
(IST)
a)Realizar a identificação das
unidades de saúde com Teste
rápido implantado. (IST)

realizada
atualizada

e pacientes com AIDS que apresentam Déficit
nutricional ( 33 usuários)

a)Levantamento
a 100% realizado
ser realizado até
junho/2018

b)Manter a capacitação das b) Capacitações das
unidades que ainda não foram unidades a serem
capacitadas.(IST)
realizadas
até
junho/2018
c)Monitorar as unidades que ainda c)Monitoramento
não implantaram o teste rápido das
unidades
após serem capacitadas.(IST)
durante o ano todo

Indicador
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.
AÇÕES PRINCIPAIS
72- Realizar pelo menos 2 testes
rápidos durante o pré natal.
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AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Manter o monitoramento das
notificações em gestantes das
unidades de saúde, maternidades,
consultórios particulares e SAE, e
acompanhar a realização do teste
rápido. (IST)

2017
Meta
31

100% realizada.
Realizada em junho de 2018, sem adesão das
enfermeiras devido a visita ministerial às
unidades
Não realizado.
Monitoramento a ser implantado em 2019 devido
falta de RH para realização de visitas as
unidades

Resultado
51

2018
Meta 2018
48

METAS
Avaliação 2º semestre
Levantamento
e 100% realizada
acompanhamento
contínuo
das
notificações
por
meio de planilhas e
contato direto com
as unidades por
meio
de
visitas
técnicas.
Ação a
ser
realizada
durante
o
ano
2018/2019.

Resultado
20

b) Manter o monitoramento das
notificações em gestantes das
unidades de saúde, maternidades,
consultórios particulares e SAE, e
acompanhar a realização do teste
rápido. (IST)

c)Reforçar a utilização do teste
rápido na Rede Pública como
instrumento para detecção precoce
na gestante e parceiro - Incluir no
protocolo
saúde
da
mulher/gestante a realização de
teste rápido. (IST)
d) Sensibilizar as equipes de
saúde para o manejo da sífilis na
atenção a gestante. (IST)
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Acompanhamento
contínuo por meio
de contato direto
com as unidades de
saúde,
maternidades
e
SAE. Ação a ser
realizada durante o
ano 2018
Atingir 70% das
gestantes
e
parceiros da rede
publica durante o
pré natal. Ação a ser
realizada durante o
ano 2018.
Realizar pelo menos
02
rodas
de
conversa com os
médicos
e
enfermeiras
em
relação
ao
protocolo, e realizar
pelo
menos
01
oficina
com
os
técnicos, auxiliares e
ACS. Ação a ser
realizada durante o
ano 2018

100% realizada

100% realizado.

100% Realizada
Não sendo possível a realização de capacitação
e ou roda de conversa aos demais servidores
sugeridos por falta de data disponível.

e)Garantir a administração da Manter
a 100% realizado.
penicilina nas Unidades de Saúde. administração
da Fluxo estabelecido de solicitação da penicilina
(IST)
penicilina
nas para gestantes e parceiros na farmácia do SAE.
unidades de saúde,
mesmo na ausência
do
profissional
médico (COFEN/CTLN
n°3 de 2017
Ministerial
27/12/2011

2017

Indicador9 (SISPACTO)
Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.

AÇÕES PRINCIPAIS

AÇÕES SECUNDÁRIAS
Manter a solicitação de compra de
73- Garantir o acesso à formula infantil formula infantil a cada 3 meses ,
para
as
crianças
expostas utilizando verba vinculada. (IST)
verticalmente ao HIV, até 6 meses de
idade.
a)Manter o
notificações
unidades de
74Monitoramento
das
ações consultórios
realizadas no SAE e Unidades de (IST)
Saúde para detecção precoce e
tratamento em menores de 5 anos.
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e portaria
n°3161/

monitoramento das
em gestantes das
saúde, maternidades,
particulares e SAE.

Meta

Resultado

0

0

METAS
Manter
este
fornecimento,
e
controlar através de
contato
com
a
assistente social do
SAE
Levantamento
e
acompanhamento
contínuo
das
notificações
por
meio de planilhas e
contato direto com
as unidades por
meio
de
visitas
técnicas durante o
ano 2018.

2018
Meta 2018
0

Resultado
0

Avaliação 2º semestre
100% realizado.

100% realizado o levantamento de notificação e
intensificação de visita técnica.

b)Manter o acompanhamento e o
monitoramento de todas as
crianças expostas ao HIV durante
o nascimento
residentes em
Marília. (IST/AIDS). (IST)

100% realizado
Acompanhamento
contínuo por meio
de contato direto
com as unidades de
saúde,
maternidades e SAE
durante o ano 2018.
c)Reforçar a utilização do teste Atingir 90% das 100% realizado
rápido na Rede Publica e Privada gestantes da rede
como instrumento para detecção publica e privada
precoce na gestante. (IST)
durante o pré natal
durante o ano 2018.
2.4 Vigilância Sanitária
Indicador (10 SISPACTO)

2017
Meta

Resultado

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

62%

62,40%

AÇÕES PRINCIPAIS

75- Promover a vigilância da
qualidade da água para o
consumo Humano.
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AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Coletar amostras dos sistemas e
soluções alternativas de água para
análise
físico-química
e
microbiológica. (VISA)

b)Fiscalizar
os
sistemas
de
abastecimento
e
soluções
alternativas
de
água
da
concessionária que abastece o
município.(VISA)

2018
Meta 2018
62,50%

METAS
Avaliação 2º Semestre
100% de amostras a 100% realizada
serem
coletadas
oferecidas
pelo
Instituto Adolfo Lutz
– Marília – SP
durante o ano de
2018.
50% dos sistemas 100% realizada
de abastecimento e
soluções
alternativas de água
a serem fiscalizados
durante o ano de
2018.

Resultado
62,50

Indicador 20 (SISPACTO)
Percentual de municípios que realização de no mínimo seis grupos de ações
de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano

AÇÕES PRINCIPAIS

AÇÕES SECUNDÁRIAS
Cadastrar os estabelecimentos de
interesse da saúde obrigados ao
licenciamento pelo órgão
competente de Vigilância Sanitária.
(VISA)

76Cadastrar
os
estabelecimentos sujeitos à VISA.

Realizar inspeções sanitárias em
estabelecimentos sujeitos à ação
de fiscalização após o
cadastramento do mesmo no
77-Inspecionar
os
Sistema de Informações em
estabelecimentos sujeito à VISA
Vigilância Sanitária (SIVISA).
(VISA)

Divulgar materiais educativos para
a conscientização do setor
regulado relacionados à Vigilância
78Realizar
atividades
Sanitária “in loco” ou no “blog”
educativas para o setor regulado.
existente. (VISA)
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2017
Meta

Resultado

80%

100%

METAS
Cadastros a serem
realizados à medida
que os responsáveis
pelos
estabelecimentos
solicitarem
formalmente através
de formulário
padronizado a
Licença de
Funcionamento
junto ao órgão de
Vigilância Sanitária
competente.
Inspeções sanitárias
realizadas no prazo
máximo de 60 dias
contados a partir da
data de solicitação
da Licença de
Funcionamento
(Decreto Estadual nº
44.954/2000)
Divulgação a ser
realizada
bimestralmente
através do “blog” da
Vigilância Sanitária
adicionado ao site
da PMM das suas

2018
Meta 2018
100%

Avaliação 2º Semestre
100% realizada

100% realizada

100% realizada

Resultado
100%

a)Receber denúncias e/ou
reclamações apresentadas ao
serviço de Vigilância Sanitária por
meio de telefone, presencial, email ou Ouvidoria SUS. (VISA)

79- Atender
denúncias.

e

receber

as

b)Realizar investigação das
denúncias e/ou reclamações
devidamente cadastradas na
Vigilância Sanitária relativas a
desvio de qualidade de produtos
e/ou serviços de interesse à saúde.
(VISA)
Instaurar Auto de Infração a partir
da constatação de irregularidade
identificada por autoridade
sanitária, que represente
80Instaurar
o
processo desobediência ou inobservância
administrativo sanitário.
aos dispositivos legais e
regulamentos. (VISA)

2.5 Zoonose
Indicador 22 (SISPACTO)
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ações como
informações /
orientações ou ainda
através de
panfletagem “in
loco” quando tiver
material disponível.
Cadastro de todas
as denúncias e/ou
reclamações
realizadas na
Vigilância Sanitária
relativas a desvio de
qualidade de
produtos e/ou
serviços de
interesse à saúde.
Investigação de
100% das denúncias
e/ou reclamações
devidamente
cadastradas e
fundamentadas.
Conclusão de 100%
dos processos
administrativos
instaurados com a
aplicação ou não de
penalidades
previstas em
legislação para
posterior
arquivamento.

2017

100% realizada

100% realizada

100% realizada

2018

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para
controle vetorial da dengue.
Nº absoluto de óbito por Leishmaniose Visceral
Nº absoluto de óbito por dengue
AÇÕES PRINCIPAIS

Meta

Resultado

Meta

Resultado

4 ciclos

4 ciclos

4 ciclos

4 ciclos

0
0

0
0

0
0

0
0

AÇÕES SECUNDÁRIAS
METAS
Ações de vigilância sobre a 20 imóveis visitados
81- Garantir a cobertura de proliferação
de
flebotomíneos por agente/dia.
imóveis para o controle das incorporada na rotina das visitas
arboviroses e leishmaniose.
domiciliares. (Zoonose)

82- Fortalecer as ações de
vigilância
e
controle
das
zoonoses, com ênfase na raiva e
nas doenças transmitidas por
vetores arboviroses e mosquito
Palha contra a Leishmaniose.

Avaliação 2º Semestre
100% realizado no locais de inquéritos caninos,
bloqueio de dengue. Porém, há prejuízo no
registro dos dados das ações para proliferação
de flebotomíneos em virtude do sistema estadual
“Flebweb” ter sido hackeado
material 100% realizado (40 amostras)

a)Remessa de material biológico 100% do
nos casos de suspeita de raiva. suspeito
(Zoonose)
encaminhado
ao
Instituto Pasteur de
São Paulo.
b)Manutenção
de
postos Ação a ser realizada
permanentes
de
vacinação durante o ano de
antirrábica. (Zoonose)
2018
c)Realização
das
ações Realização
de
preconizadas pelo Plano Nacional Bloqueios Controle
de Controle da Dengue (PNCD). de
Criadouro
e
(Zoonose)
Bloqueios
Nebulização
nas
áreas
de
transmissão
de
arboviroses.
d)Execução de inquérito canino e 100% das áreas
eutanásia de cães soropositivos e prioritárias
sintomáticos das áreas prioritárias. submetidas
a
(Zoonose)
inquérito canino.

100% realizado

100% realizado
Total imóvel visitado = (desocupados, recusas,
trabalhados e fechados)
Imóvel trabalhado
Meta = 80% dos visitados

100% realizado
50% realizado, em virtude da aceitação dos
proprietários

2.6 Saúde do Trabalhador
Indicador 23 (SISPACTO)
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2017

2018

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

AÇÕES PRINCIPAIS

83- Implementar e fortalecer as
ações articuladas e integradas em
saúde do trabalhador em toda área
de abrangência da atuação do
CEREST.
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Meta

Resultado

Meta 2018

Resultado

88

-------

97,54

100%

AÇÕES SECUNDÁRIAS
a) Participar de todos os espaços
de discussão onde couber Saúde
do Trabalhador (Reunião de
Vigilância em Saúde, Reunião de
Integração,
Comitê
de
Enfrentamento
as
Violências,
Comissão de óbitos, Comissão
Municipal
de
Emprego...).
(CEREST)

METAS
Avaliação 2º Semestre
Ação a ser realizada 100% realizada
durante o ano de
2018

b) Manter as reuniões periódicas
com as áreas afins enfatizando a
importância da Vigilância em ST
(AB, VISA, VE, Especialidades e
Urgência
e
emergência).
(CEREST)
c) Continuar com o ciclo de
palestras
para
fortalecer
o
processo
de
Educação
permanente com a rede de
cuidado do SUS. (CEREST)
d)Realização de encontros com
todas as Unidades sentinelas de
urgência e emergência para
devolutiva das informações sobre
os Agravos relacionados a ST com
propositura
de
ações
para
melhorar as mesmas. (CEREST)

Reuniões a serem 100%realizadas
realizadas durante o
ano de 2018

06
palestras
a 100% realizada
serem
realizadas
durante o ano de
2018
Devolutivas a serem 100% realizada
realizadas para as
unidades sentinela
até julho de 2018

e)Realizamos busca ativa das Busca ativa a serem 100% realizada
fichas com o campo “ocupação” realizadas durante o
que estavam ignorado ou sem ano de 2018
preenchimento para
serem
adequadamente
preenchidas.
(CEREST)
III-Diretriz Nacional - Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto
e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de
atenção nas regiões de saúde.
3.1 Vigilância do Óbito
Indicador 2 (SISPACTO)
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

Indicador3 (SISPACTO)
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.
AÇÕES PRINCIPAIS
84- Solicitar um relatório ao
hospital, onde ocorreu o óbito,
sobre as causas de morte
principalmente dos óbitos do sexo
masculino em que a investigação
não é obrigatória.

AÇÕES SECUNDÁRIAS
Realizar uma reunião com a VE e
os representantes dos hospitais
para viabilizar o documento de
investigação dos óbitos masculino.

2017
Meta

Resultado

90%

81%

2017
Meta
99%

Resultado
100%

2018
Meta 2018
89,36%
2018
Meta 2018
98,96%

Resultado
100%

Resultado
98,91%

METAS
Avaliação 2º Semestre
Reuniões a serem Não realizado.
realizadas
até
junho/2018

3.2 Saúde da Mulher
Indicador 13 (SISPACTO)
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.
AÇÕES PRINCIPAIS
AÇÕES SECUNDÁRIAS
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2017
Meta
40%
METAS

2018
Resultado
Meta 2018
33,80%
38%
Avaliação 2º semestre

Resultado
36%

Realizar uma releitura do Projeto
85- Definir estratégias através de
Maternidade Segura – Secretaria
parcerias coma maternidade de
Municipal de Saúde e Maternidade
gestão municipal
Gota de Leite. (S. Mulher)

2017

Indicador 14 (SISPACTO)
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos.

AÇÕES PRINCIPAIS

AÇÕES SECUNDÁRIAS
a)Identificar
as
adolescentes
vulneráveis
a
uma
possível
gestação não planejada. (S.
86-Adequar
o
acesso
dos Mulher)
adolescentes nos serviços da
atenção básica.
b) Orientar em relação a métodos
contraceptivos disponíveis no SUS.
(S. Mulher)

Indicador 16 (SISPACTO)
Número de óbitos maternos em determinado período e local
de residência.

AÇÕES PRINCIPAIS
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AÇÕES SECUNDÁRIAS

Construir
Não realizado
coletivamente novas
ações durante o ano
de 2018

Meta
13%

Resultado
11,8%

2018
Meta 2018
11,81%

Resultado
10,10%

METAS
Ação a ser realizada
durante o ano de
2018

Avaliação 2º Semestre
100% realizado
Realizado de acordo com as demandas de cada
território

Ação a ser realizada
durante o ano de
2018

100% realizado

2017
Meta
0
(N. Absoluto) (óbito
materno com causas
obstétricas diretas.)

METAS

Resultado
3

2018
Meta 2018
0

Avaliação 2º semestre

Resultado
1

87-Fortalecer a atenção ao pré
natal

a)Identificar precocemente as
gestantes de possíveis riscos
clínicos e obstétricos; monitorá-las
e quando necessário encaminhálas adequadamente para o serviço
de referência. (S. Mulher)

100% das gestantes
identificadas.

90% realizado

b)Adequar a triagem das gestantes
com urocultura e quando
diagnosticada com bacteriúria
assintomática ou infecção do trato
urinário baixo, tratá-la e monitorála adequadamente. (S. Mulher)
c)Iniciar a discussão da Atenção
ao pré Natal do Homem com a
equipe técnica da saúde do Adulto.
(S. Mulher)
d)Sensibilizar os profissionais
médicos e enfermeiras para a
triagem adequada da glicemia nas
gestantes. (S. Mulher)

100% das gestantes
triadas com
urocultura

75% realizado

Iniciar a discussão
em Março/2018

Não realizado

70% dos
profissionais
sensibilizados

50% realizado

e)Sensibilizar os profissionais
médicos e enfermeiras para
assistência adequada as gestantes
com Hipertensão Arterial
Crônica.(S. Mulher)

70% dos
profissionais
sensibilizados

100% realizado da meta

3.3 Saúde da Criança
Indicador 15 (SISPACTO)
Taxa de mortalidade infantil
AÇÕES PRINCIPAIS
59

AÇÕES SECUNDÁRIAS

2017
Meta
11/1000
METAS

Resultado
11,4/1000

2018
Meta 2018
11,43/1000

Avaliação 2º Semestre

Resultado
10,50

a)Reunir uma equipe de tutores
para realizar oficinas de rede
amamenta nas unidades; (S.
Criança)
b)Implantar e monitorar o uso de
88-Ampliar a Rede Amamenta para
marcadores de consumo alimentar
todas as unidades de saúde do
em todas as unidades. (S. Criança)
município.
c) Participar das consultas de
enfermagem – Puericultura para
acompanhamento dos bebês de
risco na Maternidade Gota de Leite
(FONO)
a)Construir estratégias junto à
Saúde da Criança e Atenção
Básica para fortalecer a prevenção
e ampliar o diagnóstico precoce da
Obesidade Infantil e Síndrome
Metabólica, mantendo o
atendimento de 120 crianças e
adolescentes por semestre.
(CAOIM)
89-Construir a rede do cuidado da
obesidade infantil .
b) Pactuar parcerias com a rede de
Educação municipal para
avaliações, capacitações,
orientações aos familiares
/responsáveis e funcionários das
Escolas Municipais de Marília,
sobre alimentação saudável,
pratica de atividade física, vínculo
familiar e excesso tecnológico.
(CAOIM)
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Aumentar o índice 20% parcialmente realizado
de
aleitamento
materno
no
município para 60%
nos
primeiros
6 50% participação nas reuniões de equipe das
meses de vida.
unidades com Regiane Nutricionista para
capacitação do SISVAN e monitoramento
Ação
a
ser 95% Realizado nas Triagens Auditivas na
desenvolvida
Maternidade Gota de Leite
durante o ano de Parcialmente realizado nas demais Maternidades.
2018
Não é possível responder pelo HM e ABHU.
Desenvolvimento
durante o ano todo.
Construir nova
estratégia junto à
Saúde da Criança
para busca ativa e
capitação das
crianças e
adolescentes
portadores de
Sobrepeso e
Obesidade.
Avaliar, capacitar,
orientar em 100% as
escolas municipais
de Marília

100% realizado

30% realizado
Foram realizadas avaliações e orientações às
escolas que nos permitiram. Para demais escolas
colocamo-nos à disposição para agendamento
quando julgarem possível.

c) Realizar parcerias com
ONGS/Instituições filantrópicas
para trabalhar in loco a questão da
alimentação saudável, prática de
atividade física, vínculo familiar e
excesso de tecnologia. (CAOIM)

d)Oficinas de trabalhos com
representantes da Rede de
Atenção Básica, NASF, dando
continuidade a 1ª Oficina
(construindo a rede do cuidado do
Sobrepeso e Obesidade Infantil),
com o intuito de ampliar a
identificação precoce dos casos.
(CAOIM)
e) Realizar oficinas
semestralmente com as unidades
de saúde para discutir a obesidade
infantil; (S. Criança)
f) Parceria com a educação em um
projeto de alimentação saudável
com a cozinha piloto e visita das
escolas, no CAOIM, com avaliação
do IMC da criança. (S. Criança)
90-Confeccionar protocolo de alta
hospitalar das crianças oriundas
das maternidades, enfermarias
pediátricas e UTI Neonatal do
município de Marília para a rede de
atenção básica.
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Identificar as
instituições que
trabalham com
crianças/adolescent
es para avaliações
in loco e possível
encaminhamento
para tratamento no
CAOIM,conforme
disponibilidade e
acesso familiar.
Realizar 01 oficina
por ano para
capacitação da
Rede, com temas
pertinentes a
Obesidade Infantil.

Ampliar ações no
combate à
obesidade infantil e
síndrome metabólica

Reunir com diretorias dos hospitais Redução
infantis e maternidades para reinternação
construção de protocolo de alta hospitalar
hospitalar da criança. (S. Criança)

0% Não realizado
Houve falta de datas e horários disponíveis para
trabalhar in loco (agendamento), além de
desfalque de recursos humanos da equipe
CAOIM

0%
Não realizamos oficina em 2018, porém, a
mesma foi feita em março de 2019 com um
representante de cada unidade de saúde e de
NASF.

50% realizada. Foi possível a organização de
apenas uma oficina e empregada estratégia
diferenciada como discussão de casos com as
equipes nas Unidades com apoio do NASF.
70% realizado. Recebemos no CAOIM a
responsável pelo Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) do Município. Fizemos propostas
de melhoria para a alimentação infantil e
protocolamos o documento na Secretaria da
Educação.
de 50% Parcialmente realizado
O protocolo esta em andamento

IV. Apoio à Gestão
Indicador

Proporção de Plano de saúde anual enviado ao COMUS.

AÇÕES PRINCIPAIS
91-Construir de um modo
participativo e descendente a
Programação Anual de Saúde e o
Plano Municipal de 4/4 anos.

AÇÕES SECUNDÁRIAS
Implementar
espaços
de
discussões com a equipe técnica
da Secretaria Municipal da Saúde
para elaboração do PAS 2018
(Gestão)
a)Realizar estudo junto ao SESMT
para a possibilidade de rever a
dedicação
parcial
do
ACS.
(Gestão)

92-Estudar formas de reposição
de ACS em dedicação parcial.
b)Verificar junto a Secretaria de
Administração a reposição de ACS
de dedicação parcial respeitando a
Lei de responsabilidade fiscal.
(Gestão)
Promover a participação da gestão
93- Fortalecer os movimentos nos espaços de discussão e
que visam o financiamento do deliberações
nas
diferentes
esferas de governo que tratam do
SUS.
tema. (Gestão)
94-Investir no aumento das Promover estudo da necessidade
equipes do NASF Núcleo de da ampliação de mais equipes de
NASF no município. (Gestão)
Apoio a Saúde da Família.
95-Aprimorar
o
processo Readequar o RH e processo de
trabalho do setor de compras e
licitatório da secretaria da saúde.
almoxarifado
visando
dar
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2017
Meta
Enviar uma
Programação
Anual de
Saúde

Resultado
100%
realizado

2018
Meta 2018
Enviar uma
Programação
Anual de Saúde

Resultado
Não realizado

METAS
Avaliação 2º Semestre
PAS elaborado até 100% realizado
dezembro 2017

a)Estudo
realizado

a

ser Não realizado

b)
Efetuar
a 50% realizado. Foi verificado junto a Secretaria
reposição conforme da Administração, porém, não efetuado.
o
parecer
da
Secretaria
da
Administração
Participação efetiva 100% realização
da gestão na CIR,
CONSEMS,
CIB,
CONASEMS e MS.
Estudo
a
realizado
junho/2018

ser 100% realizado. Foram elaborados três projetos
até de expansão do NASF.

RH e Processo de 50% readequado, porém, falta complementar
trabalho do setor de recursos humanos.
compra

celeridade aos processos de readequados
licitações. (Gestão)
96-Fazer cumprir a lei de Acompanhar junto aos Prestadores Cumprir a lei de
Transparência
junto
aos o cumprimento da Lei de transparência
Transparência. (Gestão)
prestadores de serviço do SUS.
a)Solicitar ao gestor municipal a Solicitação a ser
necessidade de contratação de realizada até março
especialidades
(psicólogo, de 2018
psiquiatra) para efetivação do
protocolo.(S.Mental)
b)Solicitar a contratação de 01
Solicitação a ser
auxiliar de escrita, 2
realizada até
farmacêuticos,1 enfermeiro e 2
Julho/2018.
motoristas
para
a
Divisão
de
97-Readequação do RH nas
Vigilância Sanitária.(VISA)
estruturas/serviços de saúde do
c)Solicitar a contratação de 5 ASB
Solicitação a ser
município.
para a rede de Saúde Bucal. (SB)
realizada até
junho/2018
d)Solicitar a contratação de 1
Solicitação a ser
dentista com especialidade em
realizada até
Buco Maxilo para o CEO (SB)
junho/2018
e)Solicitar ao Gestor Municipal a
Solicitação a ser
contratação de um RH para
realizada até
distribuir diretamente as dietas
junho/2018
enterais na SMS (Nutricionistas)
a)Solicitar a compra do portaCompra
a
ser
escova, escova e creme dental a
solicitada
até
serem utilizados no de 2019 na
outubro de 2018
98-Reposição e aquisição de escovação dentaria
materiais
de
consumo
e supervisionadas nas escolas da
equipamento
permanentes rede municipal. (SB)
Solicitação a ser
utilizados na assistência à saúde. b)Solicitar a aquisição de
computadores novos para a
realizada até
Divisão de Vigilância
Julho/2018.
Sanitária.(VISA)
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Não realizado. Ação prevista para 2019.

100% realizado

100% realizada

100% realizado

100% realizado

100% realizado
Contratação de estagiaria da área de RH

100% realizado

100% realizada

Solicitação a ser
100% realizada
realizada até
junho/2018
Solicitação a ser
100% realizada
realizada até
Porém a execução depende de recursos de outro
junho/2018
setor
Solicitação
de 100% realizado
compra
a
ser
realizada
até
fevereiro de 2018
f) Solicitar a compra de materiais Solicitar compra no 100% realizado
como massinha de modelar e tinta 1º semestre de 2018
guache
(FONO)
g) Solicitar a compra de materiais Solicitar compra no 100% realizado
como suco em pó diet, colher de 1º semestre de 2018
sobremesa descartável
(FONO)
h) Solicitar junto ao setor de Ação será efetuada 100% realizado
compras/almoxarifado a calibração no primeiro trimestre
anual dos equipamentos
do ano de 2018
(FONO)
Os Indicadores em azul são os indicadores do SISPACTO e os indicadores em lilás são do Município de Marília
c)Solicitar a compra de uma
lavadora ultrassonica, e seladora
automática para o CEO.(SB)
d)Solicitar um carro para visitas de
avaliação aos pacientes no
domicílio. (Nutricionista)
e)Solicitar
a
compra
de
materias/equipamentos para o uso
do PROIID. (PROIID)

Análises e Considerações sobre a Programação Anual de Saúde - PAS

Observa-se que a PAS 2018 apresentou ações principais (98) atendendo aos 22 indicadores do SISPACTO e mais 07 indicadores
preconizados pelo Município. Foram contempladas três diretrizes nacionais na PAS, a I-Diretriz Nacional - Ampliar e qualificar o acesso aos
serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS
teve 8 indicadores com 49 ações principais, a II- Diretriz Nacional - Reduzir e prevenir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle
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das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável, tivemos 14 indicadores com 33 ações principais e a III-Diretriz
Nacional - Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem,
adultos e idosos), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes
temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde tivemos 07 indicadores com 16 ações principais.
Dos 22 indicadores do SISPACTO, 12 atingiram a meta para o ano de 2018 e 10 não atingiram. Em muitos indicadores embora a meta
não tenha sido atingida, os indicadores chegaram a valores bem próximos a meta pactuada. Esta fato pode ser explicado, dentre os diversos
fatores envolvidos, pela dificuldade na alimentação correta e em tempo oportuno da produção nos sistemas de informação e de ajustes no
processo de trabalho e na relação oferta x demanda de consultas e exames, entre outros recursos vinculados às tecnologias leve e duras
relacionadas à gestão em saúde.
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções da
Saúde

(Fonte: SIOPS)

Transferências Transferências
Fundo a
Fundo a
Royalties
Receitas de
Outros
Fundo de
Fundo de
Transferências Operações
do
Natureza Impostos e de
Recursos
Recursos do
Recursos do de Convênios de Crédito
da
Transferência
Petróleo
Destinados
SUS
SUS
destinadas à vinculadas
Despesa de Impostos destinados
à Saúde
Saúde
à Saúde
provenientes provenientes
Saúde
à Saúde
do Governo
do Governo
Federal
Estadual

0 - Informações Corrente
Complementares Capital

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 Corrente 14.059.000,00
Informações
201.000,00
Complementares Capital

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.078.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.000,00

301 - Atenção
Básica

Corrente 36.275.000,00 15.445.000,00

1.415.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.135.000,00

1.734.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.526.000,00

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial
303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente 32.813.000,00 71.415.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 104.228.000,00

Capital

Capital

Corrente
Capital

790.000,00

75.000,00

1.235.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.310.000,00

2.522.000,00

1.261.000,00

701.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.484.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

2.890.000,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.965.000,00

1.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

4.965.000,00

1.535.000,00

757.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.257.000,00

5.000,00

180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.000,00

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente

306 Alimentação e
Nutrição

Corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.601.000,00 92.999.000,00

2.875.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 190.475.000,00

Total
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Capital

Capital

8 Indicadores de Pactuação Interfederativa

Nº

1

2
3

4

5

6
7
8
9

10

11

10

Indicador
Mortalidade prematura (de 30 a 69
anos) pelo conjunto das 4 principais
DCNT (doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas)
Proporção de óbitos de mulheres em
idade fértil (10 a 49 anos)
investigados.
Proporção de registro de óbitos com
causa básica definida
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
Proporção de casos de doenças de
notificação compulsória imediata
(DNCI) encerrados em até 60 dias após
notificação
Proporção de cura dos casos novos de
hanseníase diagnosticados nos anos
das coortes
Número de Casos Autóctones de
Malária
Número de casos novos de sífilis
congênita em menores de um ano de
idade
Número de casos novos de aids em
menores de 5 anos
Proporção de análises realizadas em
amostras de água para consumo
humano quanto aos parâmetros
coliformes totais, cloro residual livre e
turbidez
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

Resultado Anual

% Alcançada
da meta

Unidade
de
medida

254,88

479,92

188%

Número

E

89,36%

91,43%

102%

Percentual

U

98,96%

99,69%

101%

Percentual

U

50%

0%

0%

Percentual

U

93,44%

62,50%

67%

Percentual

U

100%

100%

100%

Percentual

#DIV/0!

Número

Tipo

Meta
2018

U

E
U

48

23

48%

Número

U

0

0

#DIV/0!

Número

U

62,50%

62,50%

100%

Percentual

U

0,5

0,45

90%

Razão

Razão de exames de mamografia de
rastreamento realizados em mulheres
12 de 50 a 69 anos na população
residente de determinado local e
população da mesma faixa etária
Proporção de parto normal no Sistema
13 Único de Saúde e na Saúde
Suplementar
Proporção de gravidez na adolescência
14
entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U

0,35

0,29

83%

Razão

U

38%

36,03%

95%

Percentual

U

11,81%

10,18%

86%

Percentual

11,43
9,96
87%
15 Taxa de mortalidade infantil
U
Número
Número de óbitos maternos em
0
0
#DIV/0!
16 determinado período e local de
U
Número
residência
Cobertura populacional estimada
61,77%
59,24%
96%
17
U
Percentual
pelas equipes de Atenção Básica
Cobertura de acompanhamento das
59,97%
45,77%
76%
18 Condicionalidades de Saúde do
U
Percentual
Programa Bolsa Família (PBF)
Cobertura populacional estimada de
53,87%
54,17%
99%
19
U
Percentual
saúde bucal na atenção básica
Percentual de municípios que realizam
no mínimo seis grupos de ações de
100%
100%
100%
20 Vigilância Sanitária consideradas
U
Percentual
necessárias a todos os municípios no
ano
Ações de matriciamento sistemático
100%
0%
0%
21 realizadas por CAPS com equipes de
E
Percentual
Atenção Básica
Número de ciclos que atingiram
mínimo de 80% de cobertura de
4
6
150%
22
U
Número
imóveis visitados para controle
vetorial da dengue
Proporção de preenchimento do
97,54%
100%
103%
23 campo ocupação nas notificações de
U
Percentual
agravos relacionados ao trabalho.
OBS: Procedimentos para a pactuação conforme Resolução CIT 08, de 24 de novembro de 2016.

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
O Indicador de Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) considera o conjunto das quatro principais
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e
doenças respiratórias crônicas, que representam a maior causa de óbito em todo país. O Parâmetro
Nacional de referência é de que haja redução de 2% ao ano. De acordo com as séries históricas,
observa-se que do ano de 2013 para 2015 o município de Marília reduziu significantemente este
indicador. No entanto, no ano de 2016 (307,88) houve um aumento na taxa de mortalidade prematura
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se comparado ao ano de 2015 (302,83) de 5,05. Em 2017 (301,15), houve redução em relação ao ano
de 2016 (307,88) de 6,73. Porém, no ano de 2018, foi possível observar que houve aumento da taxa de
óbitos prematuros de 30 a 69 anos pelo conjunto das DCNT. O município espera, com as ações
propostas, retornar à taxa de óbitos apresentada no ano de 2017.
Com respeito à Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados, o
Município de Marília realiza 100% das investigações de óbitos, cumprindo os prazos estabelecidos,
porém nem sempre é possível atingir a meta, devido à investigação ter sido realizada no ano seguinte
ao óbito.
Para a Proporção de registro de óbitos com causa básica definida o Município mantém uma série
histórica regular referente às causas básicas de óbitos definidas, pois possui dentro das ações, fluxo
que procura orientar e qualificar o preenchimento das Declarações de Óbitos junto às instituições. O
percentual, entre os meses, pode variar em função da entrada tardia de resultados de investigações de
óbitos com causa mal definida pelas equipes de vigilância ou dos serviços de verificação do óbito,
atualizados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).
O Indicador de 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 não foi atingido. Esta
dificuldade pode ter como um dos fatores o aumento do território dificultando a busca ativa. Observase que houve uma queda significante das coberturas vacinais em todo o Estado nos anos de 2015 e
2016, e uma reação positiva no ano de 2017. O aumento no ano de 2017, pode ser atribuído em parte,
às ações de intensificação de busca ativa, mais qualidade na alimentação dos dados no Sistema de
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) e a introdução do SIPNI WEB.
O cumprimento da meta do indicador Proporção de casos de doenças de notificação
compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação pelo município é dependente
de outros serviços como os hospitais que realizam as notificações assim como os laboratórios de
referência estadual que por dificuldades internas são morosos principalmente em liberar a segunda
amostra para confirmação de algumas doenças, o que impacta diretamente na inserção dos dados nos
sistemas e encerramento oportuno; pois o percentual de casos de doenças de notificação compulsória
imediata (DNCI) depende da notificação cuja investigação foi encerrada oportunamente, ou seja,
notificações com o diagnóstico final e a data do encerramento preenchido dentro do prazo
estabelecido para cada doença/agravo.
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A análise do Indicador “Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das
coortes” possibilita a inferência sobre a qualidade do atendimento dos serviços de saúde à pessoa
acometida pela hanseníase, expressando a efetividade desses serviços em assegurar a adesão ao
tratamento até a alta. O município possui núcleo especializado em uma unidade básica de saúde com
atendimento e realização de dose supervisionada, garantindo a cura dos pacientes.
Para o número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, o município de
Marilia apresentou uma queda significativa no número de casos novos do ano de 2017 (60) para o ano
de 2018 (22). São realizadas medidas e ações de vigilância e prevenção da sífilis na atenção primária.
Observa-se que houve uma redução de cerca de 36% do número de casos novos de sífilis congênita em
menores de um ano de idade no ano de 2018.
Com relação ao número de casos novos de aids em menores de 5 anos, o último caso de AIDS
em menor de 05 anos foi no ano de 2013. A análise dos dados indica efetividade das medidas de
controle da transmissão vertical do HIV observada nos últimos anos com a redução no número de
casos e sua manutenção em patamar mínimo, sugerindo-se manter as metas previstas e as ações.
O Indicador 10 verifica a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. Houve o
cumprimento de 62,50% da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano, contemplando 100% do número de amostras atualmente
disponibilizadas pelo Laboratório Oficial de Saúde Pública (Instituto Adolfo Lutz – IAL Marília) dentro do
Programa Estadual PROÁGUA – Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano.
Com respeito aos indicadores que relacionados à Saúde da Mulher, ou seja, a 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, observa-se que no ano de 2018 (0,52), houve um aumento
do indicador em relação ao ano de 2017 (0,46), em virtude do aumento do acesso e das ações de
educação em saúde. Houve também sensibilização das equipes de saúde com intuito de para ampliar a
cobertura do rastreamento mamário à população SUS dependente.
O resultado da Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar
é decorrente de estratégias em parceria com as maternidades do município, ressaltando a proporção
de parto normal no SUS e o desafio para ampliar na Saúde Suplementar.
Nos últimos 04 anos observou-se uma redução de 6,92% na proporção de gravidez na
adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos no município de Marília. Esta redução acompanha o
panorama nacional. O resultado é reflexo da expansão do programa Saúde da Família, ampliação do
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acesso a métodos contraceptivos e ao programa Saúde na Escola que oferece informação de
educação em saúde e processo de implantação da caderneta do adolescente.
A taxa de mortalidade infantil no município de Marília vem reduzindo desde o ano de 2014.
Observa-se que houve uma redução de 0,5% do ano de 2017 para o ano de 2018. A meta para 2019 é
reduzir ou manter o indicador, considerando as ações intersetoriais propostas que objetivam o
planejamento, a execução e o monitoramento de ações de promoção, prevenção e assistência à
criança na rede de atenção á saúde.
Observa-se que houve redução no número de óbitos maternos do ano de 2017, três casos, para o ano
de 2018 considerando entre outras, as ações as propostas e realizadas pelos diferentes níveis de
atenção à saúde na linha de cuidado materno infantil.
Quanto a Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica e de Saúde Bucal, o
município apresentou redução em virtude da expansão populacional e redução do número de
profissionais nas Equipes de Saúde da Família equivalentes (UBS Tradicional). Há também ausência de
equipes de saúde bucal em equipes de Unidades de Saúde da Família (USF).
Os desafios do município, em ampliar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades
de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF), estão relacionados à fragmentação do cuidado, impactando
nos resultados das ações e programas intersetoriais; falta de corresponsabilização das famílias
beneficiárias do PBF em relação ao acompanhamento das condicionalidades de saúde e a cobertura
territorial pelo ACS reduzida causando fragilidade no reconhecimento e diagnóstico das necessidades
de saúde do território e nas ações de busca ativa.
As ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica
apresentam em sua série histórica o valor 0 (zero), pois até o presente momento o procedimento,
apesar de ser realizado na rotina dos CAPS não vinha sendo informado no Boletim de Produção
Ambulatorial (BPA), situação que foi orientada às unidades.
Com relação ao mínimo de seis ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os
municípios ao ano, o município atualmente as realiza satisfatoriamente.
Para o controle vetorial da dengue, o município mantém as ações de controle prioritariamente em
imóveis situados em áreas urbanas conforme o preconizado pelo Programa Nacional de Controle da
Dengue (PNCD). No ano de 2018, o município atingiu a meta de 80% nos quatro ciclos.
Para a Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho, o município vem atingindo a meta proposta, porém existem duas
fragilidades neste indicador que poderiam ser consideradas; o CNAE também seria essencial para
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identificarmos os segmentos com maiores incidências de agravos relacionados ao trabalho, e
possibilitaria o planejamento de ações de promoção, prevenção, vigilância e assistência de forma
ampliada, além do acesso restrito às informações no Banco de dados do SINAN que não estão
disponibilizadas em tempo real para os Cerests.
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9 Execução Orçamentária e Financeira
9.1 - Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa
Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

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
Transferências
de Recursos do
de Convênios
SUS
destinadas à
provenientes do
Saúde
Governo
Estadual
Atenção Básica

Operações
de Crédito
vinculadas
à Saúde

Royalties
do
Petróleo
destinad
os
à Saúde

Outros
Recursos
Destinados
à Saúde

TOTAL

Corrente

0,00

44.980.479,16

14.711.341,78

1.086.449,94

0,00

0,00

0,00

473.915,52

61.252.186,40

Capital

0,00

703.656,24

787.244,87

0,00

88.701,35

0,00

0,00

13.591,30

1.593.193,76

Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Corrente

0,00

37.330.897,82

71.317.826,19

42.348,00

0,00

0,00

0,00

265.889,91

108.956.961,92

Capital

0,00

0,00

57.510,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.510,29

Suporte Profilático e Terapêutico
Corrente

0,00

2.060.327,90

1.676.685,95

500.436,73

0,00

0,00

0,00

260.660,67

4.498.111,25

Capital

0,00

3.763,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.763,96

Corrente

0,00

2.678.414,14

19.725,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.698.139,95

Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica
Corrente

0,00

5.005.646,15

3.309.612,75

2.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.317.478,90

Capital

0,00

0,00

10.198,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.198,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentação e Nutrição
Corrente

0,00

0,00

0,00

Capital

0,00

0,00

0,00

Outras Subfunções
Corrente

0,00

15.288.493,72

11.317,86

0,00

0,00

0,00

0,00

23.279,24

15.323.090,82

Capital

0,00

10.903,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.813,32

13.716,52

0,00

108.062.582,29

91.901.464,34

1.631.454,67

88.701,35

0,00

0,00

1.040.149,96

202.724.352,61

Total

Fonte: Sistema de Informações em Orçamento Público em Saúde (SIOPS)
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9.2 - Indicadores financeiros
Indicador

Valor

1.1

Participação da receita de impostos na receita total do Município

20,78 %

1.2

Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município

52,51 %

1.3

Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o
Município

20,09 %

1.4

Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos
para a saúde no Município

94,52 %

1.5

Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da
União para o Município

49,43 %

1.6

Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita
Total do Município

48,21 %

2.1

Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante

2.2

Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde

2.3

Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde

2.4

Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde

2.5

Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde

0,92 %

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

48,99 %

3.2

Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012

25,75 %

R$ 866,66
33,54 %
2,82 %
60,33 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) Data da consulta: 25/03/2019 16:19:19

9.3 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
% (b / a) x 100
(a)
(b)
184.266.600,00 184.266.600,00 177.626.272,46
96,40
70.978.000,00 70.978.000,00 66.265.141,52
93,36
PREVISÃO
INICIAL

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI

11.425.000,00

11.425.000,00

12.524.031,94

109,62

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

58.531.000,00

58.531.000,00

61.840.806,00

105,65

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Rural - ITR

18.065.100,00
0,00

18.065.100,00
0,00

18.382.399,85
0,00

101,76
0

1.143.200,00

1.143.200,00

1.011.023,56

88,44

20.113.000,00

20.113.000,00

15.959.397,99

79,35

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos
Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
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Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa
RECEITAS
DE
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE-SUS
Provenientes da União
Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS
À SAÚDE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE
(Por Grupo de Natureza
de Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV)

DOTAÇÃO
INICIAL

4.011.300,00

4.011.300,00

1.643.471,60

40,97

242.965.000,00 242.965.000,00 241.941.843,38

99,58

69.800.000,00 69.800.000,00 63.514.606,34
1.200.000,00
1.200.000,00
1.252.151,80
47.570.000,00 47.570.000,00 45.638.126,94
123.000.000,00 123.000.000,00 129.934.680,83
814.000,00
814.000,00
1.043.281,11

91,00
104,35
95,94
105,64
128,17

581.000,00

581.000,00

558.996,36

96,21

581.000,00

581.000,00

558.996,36

96,21

427.231.600,00 427.231.600,00 419.568.115,84

98,21

RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
% (d / c) x 100
(d)

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA
(c)

96.474.000,00

96.474.000,00

96.859.398,54

100,40

92.999.000,00
2.875.000,00
0,00
600.000,00

92.999.000,00
2.875.000,00
0,00
600.000,00

94.398.415,66
1.769.157,80
0,00
691.825,08

101,50
61,54
0,00
115,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.474.000,00

96.474.000,00

96.859.398,54

DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)

185.797.000,00
67.733.000,00
0,00
118.064.000,00
4.678.000,00
4.678.000,00
0,00
0,00

208.076.900,00
68.487.700,00
0,00
139.589.200,00
4.492.701,35
4.492.701,35
0,00
0,00

190.475.000,00

212.569.601,35

100,40

DESPESAS EXECUTADAS
Inscritas em
%
Liquidadas Até o
Restos a Pagar
(f+g)/e)
Bimestre (f)
não Processados
(g)
201.045.969,24
952.432,36 97,08
68.385.843,93
0,00 99,85
0,00
0,00 0,00
132.660.125,31
952.432,36 95,72
1.678.383,37
191.891,65 41,63
1.678.383,37
191.891,65 41,63
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
203.868.676,62

95,91
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DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS
COM
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE
ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS
RECURSOS
Recursos de Transferências Sistema
Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO
COMPUTADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
INDEVIDAMENTE
NO
EXERCÍCIO
SEM
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA¹
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS
VINCULADOS
À
PARCELA
DO
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO
COMPUTADAS (V)

Inscritas em
%
Liquidadas Até o Restos a Pagar
[(h+i)
Bimestre (h)
não Processados
/
(i)
IV(f+g)]

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

102.376.251,31

94.661.770,32

627.705,03

46,74

N/A

101.247.400,00

93.532.919,01

627.705,03

46,19

N/A
N/A

0,00
1.128.851,31

0,00
1.128.851,31

0,00
0,00

0,00
0,55

N/A

0,00

10.565,00

0,00

0,01

N/A

N/A

N/A

516.618,98

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

0,00

95.816.659,33

47,00

N/A

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]

N/A

108.052.017,29

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

25,75

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO
CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Inscritos em 2018
Inscritos em 2017
Inscritos em 2016
Inscritos em 2015
Inscritos em 2014
Inscritos em exercícios anteriores
Total

INSCRITOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.116.799,92

CANCELADOS/
PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR

N/A

N/A

N/A

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE
DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°

Saldo Inicial

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

Despesas
custeadas no
exercício de
referência (j)

Saldo Final
(Não Aplicado)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial

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 2014
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores
Total (IX)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Despesas
custeadas no
exercício de
referência (k)

Saldo Final
(Não Aplicado)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

Inscritas em
%
Restos a Pagar
Liquidadas Até o
[(l+m)/
não
Bimestre (l)
total(l+m
Processados
)]x100
(m)

Atenção Básica
55.661.000,00 66.875.653,35
62.845.380,16
446.876,95
31,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
105.538.000,00 112.711.148,00 109.014.472,21
216.535,75
53,58
Suporte Profilático e Terapêutico
4.489.000,00
5.139.700,00
4.501.875,21
141.718,66
2,28
Vigilância Sanitária
3.066.000,00
2.769.600,00
2.698.139,95
12.660,00
1,33
Vigilância Epidemiológica
7.442.000,00
9.154.900,00
8.327.677,74
89.262,65
4,13
Alimentação e Nutrição
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Subfunções
14.279.000,00 15.918.600,00
15.336.807,34
237.270,00
7,64
Total
190.475.000,00 212.569.601,35
203.868.676,62
100,01
FONTE: SIOPS, Marília/SP, data e hora da homologação dos dados pelo gestor: 26/02/19 15:09:37
1 - Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do
exercício.
2 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo
apresentado no "total j".
3 - O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo
apresentado no "total k".
4 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei
Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 - No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
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9.4 Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de
financiamento e programa de trabalho
Bloco de
Financiam
ento

Programas de Trabalho(Função/Subfunção/Programa/Ação)
10.128.2015.20YD - Educação e Formação em Saúde

Valor
Transferido
FNS 2018

Valor
Executado
em 2018

18.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

17.403.921,23
9.245,60

15.104.141,13
0,00

10.302.2015.2E90 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1.700.000,00

200.000,00

10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos
em Média e Alta Complexidade

68.789.589,79

70.360.260,64

10.303.2015.20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

1.303.705,65

1.678.630,29

10.304.2015.20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e
Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária

154.822,35

19.725,81

10.305.2015.20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e
Municípios para a Vigilância em Saúde

2.032.873,22

3.290.230,47

10.301.2015.2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de
Atenção Básica em Saúde para Cumprimento de Metas
10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde
10.302.2015. 20R4 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha

CUSTEIO

10.306.2069.20QH – Implementação da Segurança Alimentar e
30.000,00
9.562,55
Nutricional na Saúde
10.845.0903.00QR - Apoio financeiro pela União aos entes federativos
que recebem o Fundo de Participação dos Municípios – FPM (Medida
679.249,77
75.705,00
Provisória nº 815, de 29/12/2017)
TOTAL
92.271.407,61 90.888.255,89
Observação:
O valor apresentado como Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade tem diferença de R$ 497.359,39 em relação aos registros contábeis em virtude da contabilização em 2018
de valores referentes a descontos do Teto MAC de 2017 não contabilizados no referido exercício.
Bloco de
Financiam
ento

Programas de Trabalho(Função/Subfunção/Programa/Ação)

INVESTIMENTO

10.301.2015.12L5 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de
Saúde – UBS
10.301.2015.8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica
de Saúde
10.302.2015.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada
em Saúde
10.302.2015.20B0 - Estruturação da Atenção Especializada em Saúde
Mental ( I )
10.302.2015. 8721 - Implementação da Regulação, Controle e Avaliação
da Atenção à Saúde
10.305.2015.20YJ – Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde
10.306.2069.20QH – Implementação da Segurança Alimentar e
Nutricional na Saúde
TOTAL

Valor
Transferido
FNS 2018

Valor
Executado
em 2018

102.000,00

6.385,71

1.047.848,66

686.773,44

257.800,00

9.576,00

0,00

298.488,30

0,00

11.985,00

120.000,00

0,00

102.000,00

0,00

1.629.648,66

1.013.208,45
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( I ) - O valor relativo a execução em Estruturação da Atenção Especializada em Saúde Mental trata-se da devolução dos
recursos não executados relativos a Construção do CAPS AD 3 conforme Portaria MS/GM nº 2.939, de 26 de Dezembro
de 2016.
Detalhamento dos Recursos e da Execução
do Bloco de Financiamento de Inventimentos

Valor
Transferido
FNS 2018

Valor
Executado
em 2018

Valor
RPs
em 2018

Construção USF Lácio
(I)
102.000,00
0,00
0,00
Construção USF Jd. Liliana
(II)
0,00
6.385,71
47.711,09
USF Palmital - Construção
244.800,00
146.893,69
0,00
USF Jd. Maracá - Construção
395.400,00
285.116,33
0,00
Reforma UBS Costa e Silva
(I)
92.648,66
0,00
0,00
Equipamentos e Mat. Permanente - Saúde Bucal
125.000,00
0,00
0,00
Veículo de Transporte Sanitário
190.000,00
0,00
0,00
Climatização Unidades Atenção Básica
(III)
0,00
254.763,42
0,00
Ambulância Tipo A
245.000,00
0,00
0,00
Materiais CAPS Com Viver
12.800,00
0,00
0,00
Equipamentos PA Sul
(III)
0,00
9.576,00
0,00
Complexos Reguladores
(III)
0,00
11.985,00
0,00
Veículo para Centro de Controle de Zoonoses
120.000,00
0,00
0,00
Equipamentos Antropométricos
102.000,00
0,00
0,00
TOTAL
1.629.648,66
714.720,15
47.711,09
( I ) - Programa já executado em sua integralidade em exercícios anteriores, sendo o valor correspondente a pagamento da
última parcela que ocorre após o término da obra.
( II ) - Programa executado no exercício com recurso recebido em exercícios anteriores, sendo que há pendência de
pagamento da última parcela que ocorre após o término da obra.
( III ) - Programa executado no exercício com recurso recebido em exercícios anteriores.
Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Execução orçamentária e financeira de recursos estaduais transferidos fundo a fundo, de acordo com os programas
Recursos Transferidos pelo Estado para Execução de Programas
Programas e Projetos
Programa Dose Certa
(I)
Programa Controle Glicemia
(I)
Sistema Penitenciário
Controle Tuberculose
(I)
Atenção Básica - PAB Estadual
(I)
Programa "Todos juntos contra o Aedes Aegypti"
(II)
Convênio (Construção USF Sta Paula/Jardim Marajó) (I)
Convênio (Construção USF Jardim América IV)

(I)

Capacitação em Saúde Mental - RAPS - CIR Marília
Equipamentos para Esterelização
(III)
Serviços de Residência Terapêutica - SRT
Total

(IV)

Receitas

Despesas
Orç. 2018

430.987,00
145.062,00
839,30
874.921,50
75.000,00
-

504.522,73
161.822,00
2.220,00
920.541,94
88.701,35

-

Restos a Pagar
142.110,16
19.678,89
-

-

227.508,50

42.348,00
160.000,00

42.348,00
-

-

40.000,00

-

-

1.769.157,80

1.720.156,02

389.297,55
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( I ) - As despesas em relação ao Controle de Tuberculose e Convênios (Construção USF Santa Paula/Jardim Marajó e
Construção USF Jardim América IV) foram executadas utilizando-se de recursos recebidos em exercícios anteriores.

O

mesmo ocorreu com os programas Dose Certa, Controle de Glicemia e Atenção Básica - PAB Estadual.
( II ) - As receitas recebidas por meio Programa "Todos juntos contra o Aedes Aegypti" foram utilizadas para pagamento das
despesas do referido programa que haviam sido empenhadas em 2017.
( III ) - Os valores relativos aos Equipamentos para Esterilização estão em fase de execução aguardando a realização do
processo licitatório.
( IV ) - Os valores relativo aos Serviços de Residência Terapêutica - SRT estão aguardando a realização de chamamento
público para contratação de entidade que gerenciará o referido serviço.
Devolução de recursos de investimento não executados dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Objeto

Data
Recebimento
Recurso

Valor
Original
Recebido

Construção USF Fernando Mauro

25/08/2011

20.000,00

Construção USF Jardim Natal

25/08/2011

20.000,00

Construção USF Santa Augusta

23/08/2011

20.000,00

27/01/2012

36.000,00

26/03/2012

36.000,00

Construção CAPS AD 3

30/12/2013

200.000,00

Construção Unidade de Acolhimento Adulto

03/01/2014

100.000,00

Construção USF Vila Nova

07/08/2015

81.600,00

Construção USF Marina Moretti/ Pq. Das Nações

07/08/2015

102.400,00

Construção USF Jardim Cavallari

07/08/2015

102.400,00

Construção Pólo Academia da Saúde - USF Jânio
Quadros
Construção Pólo Academia da Saúde - USF Jardim
Teruel

Valor
Devolvido
ao
Ministério
da Saúde

Aporte de
Recursos
*Item
Tesouro
Municipal
Atualização

29.970,00

4.293,79

29.970,00

4.237,93

29.970,00

5.487,80

52.693,20

15.783,25

52.167,60

15.496,26

298.488,30

29.269,04

149.244,15

14.634,52

95.219,04
119.490,56
119.490,56

I
I
I
II
II
III
III

-

IV

-

IV

-

IV

* Item refere-se a portaria ministerial que estabeleceu a devolução de recursos:
I - Portaria MS/GM nº 1.663, de 02 de Outubro de 2015.
II - Portaria MS/GM nº 2.940, de 26 de Dezembro de 2016.
III - Portaria MS/GM nº 2.939, de 26 de Dezembro de 2016.
IV - Portaria MS/GM nº 2.133, de 12 de Julho de 2018.
Devolução de Recursos Desvinculados
Em relação aos recurvos federais e estaduais desvinculados até o exercício de 2012 pela Secretaria Municipal da
Fazenda, informamos que durante o exercício de 2018 foi realizada a devolução de R$ 113.132,21, sendo R$ 41.132,21
de Recursos do Bloco de Atenção Básica e R$ 72.000,00 do Bloco de Investimentos, que foram utilizados para a
devolução ao Ministério da Saúde relativos as Construções dos Pólos Academia da Saúde.
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Outras Considerações
A participação da receita própria aplicada em Saúde conforme LC 141/2012 foi de 25,75% com aplicação de R$
108.052.017,29 de despesas liquidadas.

A participação da despesas utilizando recursos municipais em relação ao total

de despesas com Saúde passou de 35,52% em 2005 e 53,25% em 2017 para atuais 53,82%, o que demonstra que a cada
exercício o município tem de dispor de mais recursos para qualificar e suprir as necessidades de saúde da população.

As despesas com pessoal representara 33,54% das despesas totais com saúde, perfizeram o montante de R$68.385.843,93,
valor superior ao mínimo de 15% exigido pela lei que representa R$ 62.935.217,37.

O maior parcela do orçamento em

saúde refere-se à as despesas com Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas totalizaram 123.001.117,34 representaram
60,33%.
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10 Auditorias
10.1 Auditorias realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde
Nº do
Processo

Demandante

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
Irmandade Santa
Secretaria
Divisão de
a qualificação da indicação de internações SUS, para
0082
Municipal de Avaliação, Controle Casa de Misericórdia
Encerrada
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
de Marília
Saúde
e Auditoria (DACA)
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).
Verificação de Inconsistência de Laudo
Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0083

NDN
Demandant
e

Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada

Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).

Encerrada

Recomendaçõe
Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo
0084

NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada
Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade
Apurar a veracidade das informações que constam na AIH
de paciente, com o objetivo de validar as mesmas; e
Promover correções, se necessário

Recomendaçõe
s

Verificação atenta das informações prestadas aos sistemas de informação oficiais

Encaminhamen
tos

NDN

Nº do
Processo

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Encerrada

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
Secretaria
Divisão de Avaliação,
Irmandade Santa
a qualificação da indicação de internações SUS, para
0085
Municipal de Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
Encerrada
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
Saúde
(DACA)
de Marília
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).
Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Recomendaçõe
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0086

NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória

Secretaria
Municipal
de Saúde

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada

Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).
Verificação de Inconsistência de Laudo

Encerrada

Recomendaçõe
s

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.

Encaminhamen
tos

NDN

Nº do
Processo

0087

Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0088

Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

Demandant
e

Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada

Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).

Encerrada

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória

Secretaria
Municipal
de Saúde

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada

Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).
Verificação de Inconsistência de Laudo

Encerrada

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
NDN
Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar a qualidade das informações que constam nos
prontuários dos pacientes atendidos nesta instituição, tais
como: legibilidade da letra; presença dos documentos
necessários à comprovação dos procedimentos e cuidados
Secretaria
Divisão de Avaliação,
Irmandade Santa
prestados; controle do uso de materiais especiais e
0089
Municipal de Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
Em andamento
medicamentos; prescrições; evoluções médicas e dos
demais profissionais (fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Saúde
(DACA)
de Marília
nutricionistas, enfermeiras(os) e etc.); descrições cirúrgicas;
notas fiscais de OPME; e outros.
Validar estas informações utilizadas para a autorização e
faturamento dos serviços prestados no âmbito do SUS.
Recomendaçõe •
Promover a avaliação, por parte da Comissão de Prontuários da instituição, com emissão de parecer acerca dos prontuários auditados e
enumerados neste relatório;
s
•
Promover orientação contínua, por parte das diretorias técnica e clínica, às equipes, profissionais médicos e demais profissionais que
manipulam os prontuários, acerca da importância e necessidade do correto e completo preenchimento dos documentos, da confecção
adequada dos prontuários médicos, sua organização, manipulação, conservação e guarda.
•
Estimular contínua e progressivamente a utilização adequada e rotineira dos sistemas informatizados disponíveis na instituição com o
objetivo de realizar a correta identificação dos pacientes, dos profissionais, dos procedimentos, dos dados (como por exemplo, horários
e datas), reduzir ao máximo a ocorrência de documentos preenchidos manualmente com a finalidade de evitar dados parcial ou
totalmente ilegíveis.
•
Revisar os modelos de documentação impressa e os fluxos de documentos e informações com o objetivo de evitar impressões
desnecessárias, coibindo assim desperdício de recursos públicos.
•
Estabelecer um plano de trabalho, com ações e prazos de implantação e execução, englobando as propostas acima e outras que vierem
a ser consideradas importantes, para qualificar de forma adequada as informações prestadas nos prontuários da instituição.
•
Proceder as possíveis correções das discrepâncias encontradas e apontadas, com sua posterior atualização no prontuário.
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo
0090

Demandante

Órgão Responsável
pela Auditória

Secretaria
Municipal de
Saúde

Divisão de
Avaliação, Controle
e Auditoria (DACA)

Unidade Auditada
Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para

Encerrada

procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).
Verificação de Inconsistência de Laudo
Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0091

Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0092

Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo
0093
Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0094

Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo
0095

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
NDN
Demandant
e

Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).

Encerrada

Unidade Auditada

Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória

Secretaria
Municipal
de Saúde

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada

Irmandade Santa
Casa de Misericórdia
de Marília

Finalidade

Status

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de uma
amostra significativa dos prontuários de internações, para
a qualificação da indicação de internações SUS, para
procedimentos eletivos e urgentes, cirúrgicos e clínicos,
utilizando a ferramenta Appropriateness Evaluation
Protocol - AEP (Protocolo de Avaliação de Adequação).
Verificação de Inconsistência de Laudo

Encerrada

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
NDN
Demandant
e
Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Associação Beneficente
Hospital Universitário - prontuários, laudos de exames complementares realizados e
Controle e Auditoria
ABHU
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).

Status

Encerrada

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Divisão de Avaliação,
Controle e Auditoria
(DACA)

Unidade Auditada

Finalidade

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Irmandade Santa prontuários, laudos de exames complementares realizados e
Casa de Misericórdia anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
Internação Hospitalar (AIH).
de Marília

Status

Encerrada

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
NDN
Demandant
e
Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Associação Beneficente
prontuários, laudos de exames complementares realizados e
Controle e Auditoria Hospital Universitário anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
ABHU
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).

Status

Encerrada

Recomendaçõe
s

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.

Encaminhamen
tos

NDN

Nº do
Processo

Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia prontuários, laudos de exames complementares realizados e
0096
Controle e Auditoria
Encerrada
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
de Marília
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).
Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Secretaria
Municipal
de Saúde

Nº do
Processo
0097

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
Apurar procedimentos realizados, anotações em
Encerrada
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia prontuários, laudos de exames complementares realizados e
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
de Marília
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH)
Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

0098

Secretaria
Municipal de
Saúde

Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Unidade Auditada

Associação

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação,
Beneficente Hospital prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria
Encerrada
Universitário - ABHU realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe -  Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
 Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo
0099

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Secretaria
Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
Municipal de Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
(DACA)
Saúde
de Marília

Finalidade

Status

Encerrada
Avaliação mensal das anamneses de admissão, de
uma amostra significativa dos prontuários de
internações, para a qualificação da indicação de
internações SUS, para procedimentos eletivos e
urgentes, cirúrgicos e clínicos, utilizando a ferramenta
Appropriateness Evaluation Protocol - AEP (Protocolo
de Avaliação de Adequação).

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

0100

Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)
de Marília

Encerrada

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

0101

Secretaria
Municipal de
Saúde

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)
de Marília

Encerrada

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0102

NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)
de Marília

Encerrada

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe
s

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.

Encaminhamen
tos

NDN

Nº do
Processo

0103

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de
uma amostra significativa dos prontuários de
Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
Secretaria
internações, para a qualificação da indicação de
Municipal de Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
internações SUS, para procedimentos eletivos e
Saúde
(DACA)
de Marília
urgentes, cirúrgicos e clínicos, utilizando a ferramenta
Appropriateness Evaluation Protocol - AEP (Protocolo
de Avaliação

Status

Encerrada

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

0104

Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Irmandade da Santa Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação,
Casa de Misericórdia prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria
Encerrada
de Marília
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

0105

Recomendaçõe
s
Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0106

Demandant
e
Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação,
Associação
prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria Beneficente Hospital
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)
Universitário - ABHU

Encerrada

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Secretaria Divisão de Avaliação,
Associação
prontuários, laudos de exames complementares
Municipal da Controle e Auditoria Beneficente Hospital
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
Saúde
– DACA/SMS
Universitário - ABHU
Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Status

Encerrada

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s

Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

0107

NDN
Demandant
e
Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)
de Marília

Encerrada

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

0108

Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória

Secretaria
Municipal
de Saúde

Unidade Auditada

Finalidade

Avaliação mensal das anamneses de admissão, de
uma amostra significativa dos prontuários de
Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
internações, para a qualificação da indicação de
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
internações SUS, para procedimentos eletivos e
(DACA)
de Marília
urgentes, cirúrgicos e clínicos, utilizando a ferramenta
Appropriateness Evaluation Protocol - AEP (Protocolo
de Avaliação de Adequação).

Status

Encerrada

Recomendaçõe
s

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
Promover a melhoria no preenchimento e anotações na Ficha de Anamnese de Admissão.

Encaminhamen
tos

NDN

Nº do
Processo
0109
Recomendaçõe
s

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

0110

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Associação Beneficente
prontuários, laudos de exames complementares realizados e
Controle e Auditoria Hospital Universitário Encerrada
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
ABHU
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).
Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.

Secretaria
Municipal de
Saúde

Encaminhamen
tos
Nº do
Processo

Finalidade

NDN
Demandant Órgão Responsável
e
pela Auditória
Secretaria
Municipal
de Saúde

Unidade
Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
realizados e anotações em Laudos para Solicitação de
(DACA)
de Marília

Encerrada

Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe
s

Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.

Encaminhamen
tos

NDN

Nº do
Processo

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares realizados e
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
Encerrada
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
de Marília
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).
Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
0111

Nº do
Processo
0112

Secretaria
Municipal de
Saúde

Demandant
e
Secretaria
Municipal de
Saúde

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
Apurar procedimentos realizados, anotações em
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia prontuários, laudos de exames complementares realizados e
de Marília
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
(DACA)

Status

Encerrada

Internação Hospitalar (AIH).

Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Nº do
Processo

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Associação Beneficente
Hospital Universitário - prontuários, laudos de exames complementares realizados e
0113
Controle e Auditoria
Encerrada
ABHU
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).
Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen
NDN
tos
Secretaria
Municipal de
Saúde

Nº do
Processo

Demandant
e

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Finalidade

Status

Apurar procedimentos realizados, anotações em
Divisão de Avaliação, Irmandade da Santa
prontuários, laudos de exames complementares realizados e
0114
Controle e Auditoria Casa de Misericórdia
Encerrada
anotações em Laudos para Solicitação de Autorização de
de Marília
(DACA)
Internação Hospitalar (AIH).
Recomendaçõe Promover a auditoria de prontuário, pela Comissão de Prontuário, com foco na qualidade e quantidade das informações prestadas.
s
Encaminhamen NDN
tos
Secretaria
Municipal de
Saúde

10.2 Auditorias
A seguir serão apresentadas as auditorias apresentadas no ano de 2018 pelo Departamento Nacional de
Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS)
Fonte:
http://consultaauditoria.saude.gov.br/visao/pages/principal.html;jsessionid=748F056CB71E1684A0105CA821F003
C9.server-consultaauditoria-srvjpdf217?0 acesso em 17/06/2019
Nº do
Processo

18058

Demandante

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

Departamento de
MS/SGEP/Depart
Assistência
Farmacêutica e
amento Nacional Drogaria Marilia Drogaria Meireles de
Insumos
de Auditoria do
Marilia Ltda - ME
Estratégicos/DAF
SUS
/SCTIE/MS

Finalidade

Auditoria em estabelecimento credenciado no PFPB

Status

Encerrada
15/05/2018

Recomend file:///C:/Users/Andreia/Downloads/Relat%C3%B3rio%20Consolidado%20(4).pdf
ações
e
Encaminha
mento

Nº do
Processo

18320

Demandante
Departamento de
Assistência
Farmacêutica e
Insumos
Estratégicos/DAF
/SCTIE/MS

Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade Auditada

MS/SGEP/Departa Farmacia Guarany
mento Nacional de - S. Komatsu & Cia
Auditoria do SUS
Ltda - ME

Finalidade

Auditoria em estabelecimento credenciado no PFPB

Recomend file:///C:/Users/Andreia/Downloads/Relat%C3%B3rio%20Consolidado%20(5).pdf
ações
e

Status

Encerrada
28/11/2018

Encaminha
mento

10 Análises e Considerações sobre as auditorias
Foram realizadas pela Secretaria Municipal da Saúde do município de Marília, Departamento de
Avaliação, Controle e Auditoria 33 auditorias junto aos prestadores de serviço, sendo que 25 foram
realizadas na Irmandade Santa Casa de Misericórdia e oito na Associação Beneficente Hospital Universitário
de Marília
11 Análises e Considerações Gerais
O Relatório Anual de Gestão (RAG) é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao
gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos
que se fizerem necessários para a PAS do ano seguinte e o Plano de Saúde.
Há que se considerar que o processo de construção do RAG 2018 do município de Marília contou
com interferências em diferentes aspectos. O profissional responsável pela articulação entre os setores e
compilação das informações se aposentou; necessitando de mais prazos para que a gestão identificasse
outro profissional, além da apropriação das ferramentas necessárias para sua elaboração. Houve , ainda,
alteração do Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão, que anteriormente tratava-se do
SARGSUS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde até 2017 (Nota Técnica nº 2/2019-CGAIG/DAI/SE/MS).
A presente nota técnica tem por objetivo orientar os estados, Distrito Federal e os municípios
quanto à elaboração do relatório anual de gestão (RAG) referente ao ano de 2018 e o encaminhamento do
mesmo para os respectivos conselhos de saúde, considerando o prazo de 30 de março de 2019 e
disponibilização de sistema pelo Ministério da Saúde.
Até 2017, os RAG eram encaminhados para os conselhos de saúde por meio do Sistema de Apoio ao
Relatório Gestão (SARGSUS), que foi descontinuado para envio de relatórios a partir do ano de 2018.
Este sistema permanecerá disponível até o final de 2019 apenas para encaminhamentos de
relatórios que estejam pendentes de envio entre 2011 e 2017. As funcionalidades do SARGSUS estão sendo
migradas para o digiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP).
A partir do ano de 2018, os RAG serão encaminhados por meio desse sistema. Contudo, em
decorrência de problemas relacionados ao seu desenvolvimento, O DGMP não foi disponibilizado em
tempo hábil para que os entes pudessem utilizá-lo para encaminhamento do RAG 2018.
No entanto, a não disponibilização do sistema não eximiu os gestores da responsabilidade de
encaminhamento de seus RAG, ainda que por outros meios, aos respectivos conselhos de saúde até a data
de 30 de março, conforme artigo 36, § 1o da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012.

Quando da disponibilização do DGMP, os gestores e conselheiros deverão acessar a plataforma
para registro das informações constantes no RAG 2018, Programações Anuias e Plurianuais e Pactuações
dos Indicadores de saúde. Para o próximo exercício espera-se que, com a liberação do DigiSUS

Módulo Planejamento, o processo de elaboração do RAG se dê de forma regular, pois identificou-se
que a ausência de um sistema de informação prejudica a qualidade do relatório e a análise das ações
e resultados atingidos.

__________________________
Ricardo Sevilha Mustafá
Secretário Municipal da Saúde
Marília, 27 de março de 2019

