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1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF ES

Município CASTELO

Região de Saúde Sul

Área 668,97 Km²

População 37.534 Hab

Densidade
Populacional

57 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 09/03/2020

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO

Número CNES 6497101

CNPJ A informação não foi identificada na base de dados

Endereço RUA JOSE ALVES RANGEL 57

Email SAUDECASTELO@GMAIL.COM

Telefone 28 35426334

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 09/03/2020

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a) DOMINGOS FRACAROLI

Secretário(a) de Saúde em
Exercício

NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL

E-mail secretário(a) semsa@castelo.es.gov.br

Telefone secretário(a) 2835428555

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 09/03/2020

1.4. Fundo de Saúde

Lei de criação LEI

Data de criação 05/1997

CNPJ 14.830.853/0001-65

Natureza Jurídica A informação não foi identificada na base de dados

Nome do Gestor do
Fundo

NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 09/03/2020
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1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Em análise no Conselho de Saúde

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 05/03/2020

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Sul

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade

ALEGRE 772.714 30084 38,93

ALFREDO CHAVES 615.593 14601 23,72

ANCHIETA 404.882 29263 72,28

APIACÁ 193.579 7567 39,09

ATILIO VIVACQUA 226.813 11936 52,62

BOM JESUS DO NORTE 89.111 9936 111,50

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 876.792 208972 238,34

CASTELO 668.971 37534 56,11

DIVINO DE SÃO LOURENÇO 175.792 4304 24,48

DORES DO RIO PRETO 153.106 6749 44,08

GUAÇUÍ 467.758 30867 65,99

IBITIRAMA 329.451 8889 26,98

ICONHA 202.92 13860 68,30

IRUPI 184.428 13377 72,53

ITAPEMIRIM 557.156 34348 61,65

IÚNA 460.522 29161 63,32

JERÔNIMO MONTEIRO 162.164 12192 75,18

MARATAÍZES 135.402 38499 284,33

MIMOSO DO SUL 867.281 26153 30,16

MUNIZ FREIRE 679.922 17465 25,69

MUQUI 326.873 15449 47,26

PIÚMA 73.504 21711 295,37

PRESIDENTE KENNEDY 586.464 11574 19,74

RIO NOVO DO SUL 203.721 11622 57,05

SÃO JOSÉ DO CALÇADO 272.771 10556 38,70

VARGEM ALTA 414.737 21402 51,60

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2019

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação LEI 07/1990

Endereço AV. NOSSA SENHORA DA PENHA 154 CENTRO

E-mail jota7araujo@gmail.com

Telefone 2899768299
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Nome do Presidente JOAB DE ARAÚJO

Número de conselheiros por
segmento

Usuários 8

Governo 2

Trabalhadores 2

Prestadores 1

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

1 .8. Casa Legislativa

Considerações
O município de Castelo possui uma extensão territorial de aproximadamente 670 Km², situado na região sul do Estado do
Espírito Santo, com localização estratégica e de fácil acesso, tanto para região de montanhas como para o litoral capixaba.

Apresenta como limites: ao norte os municípios de Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante, ao sul o Município de
Cachoeiro de Itapemirim, a leste os Municípios de Domingos Martins e Vargem Alta e a oeste os Municípios de Muniz Freire
e Alegre.

A sede Municipal está 100 m de altitude e oferece duas opções de acesso rodoviário à Capital do Estado pela BR 262 (144
km) passando por Venda Nova do Imigrante e pela BR 101 (175 km), passando por Cachoeiro de Itapemirim.
A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão da administração direta da Prefeitura de Castelo que gerencia a oferta de ações
e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O Município de Castelo está habilitado na Gestão Plena do
Sistema, e desde o ano de 2008 está inserido no Pacto Pela Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde administra uma rede própria de serviços, sendo esta rede formada por dez Equipes de
Saúde da Família: Equipe de Saúde da Família Hermes Camporez ¿ Limoeiro; Equipe de Saúde da Família Constantina
Belmock Novo ¿ Estrela do Norte; Equipe de Saúde da Família Honório Piassi ¿ Patrimônio do Ouro; Equipe de Saúde da
Família Salute Venturim Manhago ¿ Aracuí; Equipe de Saúde da Família Nivaldo Tessinari 01 ¿ Volta Redonda; Equipe de
Saúde da Família Nivaldo Tessinari 02 ¿ Volta Redonda; Equipe de Saúde da Família Jorge Luís de Castro ¿ Esplanada;
Equipe de Saúde da Família Niterói; Equipe de Saúde da Família Centro 01 e Equipe de Saúde da Família Centro 02. Além
dos estabelecimentos Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), Unidade Sanitária Solange Campanha, Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Atendimento em Fisioterapia Zélia Rangel Tura (CAF), Centro de Atenção
Psicossocial I (CAPS I), Laboratório Regional de Próteses Dentárias ¿ LRPD Castelo ES e Farmácia Cidadã Municipal.
Na Unidade Sanitária Solange Campanha, também conhecida como Policlínica ou simplesmente ¿posto de saúde¿, ofertam-
se consultas nas especialidades de pediatria, cardiologia (incluindo a emissão de laudos de eletrocardiograma), cirurgia
geral, bem como, consultas de outros profissionais de nível superior, como Nutricionista, Fonoaudióloga, Enfermagem,
Psicologia, Serviço Social e Odontologia Básica e Especializada.
Além da oferta de serviços, a Secretaria Municipal de Saúde tem a atribuição de realizar atividades que permitem reunir
informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural da doença, bem como
detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a finalidade de reconhecer oportunamente as medidas
indicadas e eficientes para sua prevenção (imunização) e controle através da Vigilância Epidemiológica, assim como
fiscalizar a comercialização de alimentos e produtos que podem afetar a saúde da população, por meio da Vigilância
Sanitária.
Em todas as áreas da Secretaria Municipal de Saúde, as ações envolvem o trabalho de educação em saúde, mobilização
social e comunicação e acontecem de forma intersetorial e transversal, ou seja, perpassando diferentes setores e níveis de
atenção, visando à prevenção, controle e tratamento das doenças e promoção da qualidade de vida da população.

1º RDQA

Data de entrega do Relatório



2º RDQA

Data de entrega do Relatório



3º RDQA

Data de entrega do Relatório

09/07/2019 01/10/2019 09/03/2020
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2. Introdução

Análises e Considerações sobre Introdução
Este relatório tem por objetivo abordar os aspectos considerados mais relevantes de execução orçamentária, financeira,
fiscal e operacional do Fundo Municipal de Saúde do Município de Castelo-ES, referente ao exercício de 2019.

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que permita uma visão de conformidade e
desempenho dos atos da gestão do Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES, evidenciando os resultados dos programas
desenvolvidos e indicadores pactuados.
Os Instrumentos de Gestão em Saúde são os mecanismos que garantem o funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS) em todos os seus níveis. A gestão do SUS é de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, que, por meio de seus órgãos gestores, utilizam vários instrumentos de gestão, objetivando garantir e
aperfeiçoar o funcionamento do sistema de saúde.
Para cumprir os preceitos constitucionais, o SUS vem utilizando diversos instrumentos de gestão que vêm sendo criados
segundo a necessidade e a capacidade técnica, administrativa, gerencial e mesmo política dos diversos gestores do SUS
ao longo do tempo e do espaço.
Os Principais Instrumentos de Gestão em Saúde, ligados ao planejamento são: Programações Anuais de Saúde; Planos de
Saúde; Relatórios de Gestão; Plano Diretor de Regionalização (PDR); e Programação Pactuada e Integrada (PPI).
No município de Castelo, os referidos documentos são elaborados de forma ascendente, com a participação do Conselho
de Saúde, visando aprimorar e aproximar da realidade, a Política de Saúde local e regional.
O presente instrumento também apresenta análise situacional proporcionando informações gerais das condições de vida
da população, através dos indicadores de morbimortalidade assim como a apresentação dos serviços assistenciais
conforme sua organização, partindo da Atenção Básica até os serviços mais complexos dentro do Sistema Único de Saúde,
incluindo os serviços públicos, contratados e as ações de Vigilância.
Na área da gestão estão apresentadas informações sobre o financiamento da saúde no município assim como questões do
Trabalho, Educação em Saúde e a Participação Popular.
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2015

Faixa Etária Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 915 1.066 1.981

5 a 9 anos 1.151 1.194 2.345

10 a 14 anos 1.417 1.282 2.699

15 a 19 anos 1.454 1.423 2.877

20 a 29 anos 3.232 2.952 6.184

30 a 39 anos 2.999 2.926 5.925

40 a 49 anos 2.869 2.734 5.603

50 a 59 anos 2.473 2.198 4.671

60 a 69 anos 1.303 1.532 2.835

70 a 79 anos 825 927 1.752

80 anos e mais 400 559 959

Total 19.038 18.793 37.831

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)  
Data da consulta: 09/03/2020.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação 2015 2016 2017

Castelo 437 397 442

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) 
Data da consulta: 09/03/2020.

3.3. Principais causas de internação

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

Capítulo CID-10 2015 2016 2017 2018 2019

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 197 165 218 196 233

II. Neoplasias (tumores) 218 244 242 253 214

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 20 12 23 34 47

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 49 38 45 71 53

V. Transtornos mentais e comportamentais 40 24 34 64 103

VI. Doenças do sistema nervoso 35 34 34 42 42

VII. Doenças do olho e anexos 6 6 6 18 8

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 8 7 10 12 12

IX. Doenças do aparelho circulatório 493 353 390 390 314

X. Doenças do aparelho respiratório 410 290 332 316 372
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XI. Doenças do aparelho digestivo 205 253 270 249 371

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 70 74 101 87 89

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 67 74 84 76 113

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 183 159 242 272 240

XV. Gravidez parto e puerpério 327 292 319 355 326

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 35 41 41 46 22

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 10 5 12 15 20

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 71 60 77 76 89

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 201 249 254 334 278

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 2 - - - -

XXI. Contatos com serviços de saúde 42 29 24 35 52

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - -

Total 2.689 2.409 2.758 2.941 2.998

Capítulo CID-10 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 09/03/2020.

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

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10 2015 2016 2017

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 8 8 1

II. Neoplasias (tumores) 50 43 41

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - 1 1

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 15 11 17

V. Transtornos mentais e comportamentais 3 3 3

VI. Doenças do sistema nervoso 11 8 5

VII. Doenças do olho e anexos - - -

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - -

IX. Doenças do aparelho circulatório 79 71 74

X. Doenças do aparelho respiratório 27 32 43

XI. Doenças do aparelho digestivo 15 13 15

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 1 1

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - 1

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 8 7 -

XV. Gravidez parto e puerpério - - 1

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1 4 2

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3 - 1

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 3 - -

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - -
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XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 33 25 24

XXI. Contatos com serviços de saúde - - -

XXII.Códigos para propósitos especiais - - -

Total 256 227 230

Capítulo CID-10 2015 2016 2017

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 
Data da consulta: 09/03/2020.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Ao analisar a tabela da população estimada, observa-se no geral uma divisão quase igualitária entre os sexos (50,32% do
sexo masculino e 49,68% do sexo feminino), porém quando se divide por faixa etária, na população acima de 60 anos há
um número maior de mulheres (54,41%).

Em relação a quantidade de nascidos vivos, segundo o sistema de informação da vigilância epidemiológica, em 2019
foram 428 nascidos vivos, sendo 210 do sexo feminino e 218 do sexo masculino. No ano de 2018 nasceram no município
de Castelo 473 crianças, mantendo-se a série histórica dos últimos cinco anos (2014 ¿ 2019).

No que diz respeito a morbidade hospitalar, em 2019 foram internadas 2.998 pessoas residentes no município de Castelo,
sendo as principais causas de internação: doenças do aparelho respiratório (372) , gravidez parto e puerpério (326),
doenças do aparelho circulatório (314), lesões por envenenamento e algumas outras consequências de causas externas
(278) , e doenças do aparelho geniturinário (240) . Comparando com os dados de morbidade hospitalar do ano de 2018,
foram internadas 2.928 pessoas residentes no município de Castelo, sendo as principais causas de internação: doenças do
aparelho circulatório (390), gravidez parto e puerpério (355), lesões por envenenamento e algumas outras consequências
de causas externas (334), doenças do aparelho respiratório (316) e doenças do aparelho geniturinário (272). Ou seja,
observamos uma leve mudança nos parâmetros de morbidade, porém observamos conforme a série histórica que as
doenças dos aparelhos respiratórios e circulatórios, gravidez, parto e puerpério e causas externas, estão sempre entre as
principais causas de morbidade.

Sobre os dados de mortalidade por grupo de causas, durante o exercício de 2019, o município de Castelo registrou um
total de 245 óbitos. As principais causas foram: doenças do aparelho circulatório (77 óbitos), neoplasias (43 óbitos),
doenças do aparelho respiratório (31 óbitos) e causas externas (30 óbitos). No ano de 2018, observou-se o registro de 268
óbitos, sendo as principais causas: doenças do aparelho circulatório (79 óbitos), seguido de neoplasias (63 óbitos) e
doença do aparelho respiratório (39 óbitos). 
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Considerando a verificação da inconsistência dos dados provenientes do SISAB, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) solicitou a retirada dos dados da
Atenção Básica disponibilizados pelos tabuladores do CMD até que os dados sejam corrigidos pela equipe da SAPS.
Em decorrência disso, informamos que o quadro 4.1 Produção da Atenção Básica dos Relatórios – RDQ e RAG permanecerá indisponível até a correção pela referida
área.
Dessa maneira, os gestores devem informar os dados relativos a produção da Atenção Básica, utilizando os dados das bases locais no campo Análise e
Considerações. 

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde - - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 295 2.887,49 - -

03 Procedimentos clínicos 5 918,52 1.508 578.619,64

04 Procedimentos cirúrgicos 1.230 26.727,94 362 223.372,63

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total 1.530 30.533,95 1.870 801.992,27

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 26/03/2020.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais

Forma de Organização Qtd. aprovada Valor aprovado

030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial 3.053 -

Sistema de Informacões Hospitalares

Forma de Organização AIH Pagas Valor total

030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais 146 60.216,86

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 26/03/2020.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 25.649 67,50 - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 100.099 492.620,82 - -
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03 Procedimentos clínicos 179.485 891.025,83 1.508 578.619,64

04 Procedimentos cirúrgicos 10.744 63.158,18 568 329.431,03

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais 30 706,81 - -

08 Ações complementares da atenção à saúde 35.203 174.254,85 - -

Total 351.210 1.621.833,99 2.076 908.050,67

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 26/03/2020.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera
estadual. 
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 3.762 -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 821 -

Total 4.583 -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 26/03/2020.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
Produção de Serviços do SUS
A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a ¿porta de entrada¿ dos usuários nos sistemas de
saúde. Ou seja, é o atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis
casos de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade. A atenção básica
funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais
complexos.

Unidades e Serviços de Saúde (Atenção Primária) Unidades Básicas de Saúde
O Município conta com 08 unidades básicas de saúde, distribuídas nos bairros e distritos, que ofertam atendimento médico,
de enfermagem e de odontologia, além de consultas com outros profissionais de saúde, realiza também os
encaminhamentos para procedimentos e exames complementares. As unidades fazem parte do Programa Estratégia
Saúde da Família.

Cobertura do Programa de Agentes Comunitários e Programa Saúde da Família
¿Equipe de Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no
país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade
e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo efetividade.
(Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017). O município de Castelo finalizou o exercício de 2019 com uma cobertura
de ESF em 92% (Fonte: e-Gestor/dezembro 2019), em relação aos Agentes comunitários, o Município de Castelo tem 72
ACS com cobertura de 98% (Fonte: e-Gestor/dezembro 2019). Durante o ano de 2019 foram realizadas 148.219 visitas
domiciliares dos agentes comunitários de saúde.(Fonte: e-SUS/dezembro 2018)
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Consultas médicas e de Enfermagem
A Atenção Primária oferta consultas médicas preconizadas nos Programas de saúde do Ministério da Saúde (saúde da
mulher, do homem, da criança, do idoso e saúde mental). Estas consultas são realizadas pelos médicos de saúde da
família, enfermeiros, além de consultas com outros profissionais de nível superior. Foram realizadas no ano de 2019 30.111
consultas médicas, 10.671 consultas de enfermagem. Foram realizadas ainda, 568 consultas de pré natal, pelos médicos e
enfermeiros.
Procedimentos da atenção básica
As UBS realizam procedimentos de nebulização, retirada de pontos, aferição de pressão, avaliação antropométrica,
administração de medicamentos, entre outros. Foram realizadas em 2019, um total de 1.145 administrações de
medicamento, 18.507 aferições de pressão arterial. São realizados testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B
e C. Em 2019 foram realizados aproximadamente 3.000 testes.

Imunização
O Programa Nacional de Imunizações tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população
com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil
contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes. Ao todo, são disponibilizadas na
rotina de imunização 17 vacinas, cuja proteção inicia nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. (disponível
em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/sobre-o-programa,).
A cobertura vacinal registrada no município de Castelo no ano de 2019 foi a seguinte:
¿ BCG-105,43 %
¿ MnC < 1 ano: 96%
¿ Pentavalente <1 ano: 79,64%
¿ Pneumocócica < 1 ano: 79,64%
¿ Poliomielite < 1 ano: 90%
¿ Rotavírus <1 ano: 100%
¿ Tríplice Viral-D1-1 ano: 98%
Foram aplicadas 34.348 doses de vacina do calendário básico nacional de vacinação e campanhas nacionais, entre
crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Programa de Hipertensão e Diabetes
Em 2019 foram cadastrados no sistema e-SUS 4.788 pacientes hipertensos e 1.085 pacientes diabéticos. A SEMSA através
do atendimento nas unidades básicas realiza o controle de pressão arterial, glicemia, avaliação nutricional, atividade física,
educação permanente, consultas de enfermagem e consultas médicas com intuito de promover o acompanhamento
adequado, evitando possíveis complicações, além de fornecer medicamentos, aparelho de glicemia, fitas para glicemia que
auxiliam no controle domiciliar da diabetes.

Programa de Tuberculose e Hanseníase
¿A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer
outros órgãos e/ou sistemas. A doença é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. No Brasil, a doença é
um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A epidemia do HIV e a presença de bacilos resistentes
tornam o cenário ainda mais complexo¿. (disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/tuberculose, em
13/03/2018). ¿A hanseníase, conhecida antigamente como Lepra, é uma doença crônica, transmissível, de notificação
compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente etiológico o Micobacterium leprae,
bacilo que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, e atinge principalmente a pele e os nervos
periféricos, com capacidade de ocasionar lesões neurais, conferindo à doença um alto poder incapacitante, principal
responsável pelo estigma e discriminação às pessoas acometidas pela doença. A infecção por hanseníase pode acometer
pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. Entretanto, é necessário um longo período de exposição à bactéria, sendo
que apenas uma pequena parcela da população infectada realmente adoece.¿ Vinculado a atenção primária, o
atendimento é prestado na Policlínica Municipal, que oferta acompanhamento e tratamento aos pacientes. A Coordenação
de Tuberculose/hanseníase realiza treinamento com as equipes da atenção básica, para capacitar os profissionais e ajudar
a identificar e prevenir os possíveis casos identificados na área de abrangência de cada ACS
Além disso, são realizadas busca ativa pelos agentes comunitários, e feitas doses supervisionadas de medicamentos nas
unidades de saúde.
Relação dos casos notificados/acompanhados e avaliados em 2019:
¿ 05 casos notificados de Tuberculose (tratamento no mínimo 6 meses);
¿ Avaliado 17 dos contatos de Tuberculose;
¿ Realizado 05 testes rápido de HIV para casos de Tuberculose para averiguação de coinfecção TB ¿ HIV
¿ Avaliados 21 pacientes com suspeita de Tuberculose com consulta médica e de enfermagem.
¿ Aplicação e leitura de 51 Testes Tuberculínicos
¿ Acompanhamento de 11 pacientes em tratamento da Infecção Latente da Tuberculose (profilaxia)
¿ Notificados 04 casos de hanseníase;
¿ Avaliados 07 contatos de hanseníase.
¿ 01 pacientes Acompanhados com reações Hansenianas

Odontologia
O município conta com 07 Unidades Básicas de Saúde com atendimento odontológico e 01 Centro de Especialidades
Odontológicas. De acordo com a Politica Nacional de Saúde Bucal, a Odontologia está inserida na Atenção Básica de Saúde,
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e hoje o Município oferece à população os serviços de restauração permanente e provisória, profilaxia (retiradas de
tártaros/limpeza), aplicação de flúor, escovação, pulpotomia, realização de radiografias, retiradas de ponto, aplicação de
selantes, entre outros, além da prevenção que é feita nas Escolas. Em 2019 foram realizados 46.656 atendimentos.

Centro de Especialidades Odontológicas
O CEO do Município é referência das Unidades Básicas de Saúde, para os Serviços Odontológicos Especializados como:
Endodontia, Cirurgia Oral Menor, Periodontia Especializada, Diagnóstico de Câncer Bucal e Atendimento à Pacientes
Especiais. Total: 2.890 procedimentos.

Saúde Mental
A portaria nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). A Politica Nacional de Saúde mental visa consolidar o cuidado psiquiátrico na esfera da Atenção Básica,
considerando que as práticas de saúde estão cada vez mais focadas no eixo territorial.
(fonte:http://www6.ensp.fiocruz.br/repositorio/sites/default/files/arquivos/inclusão.pdf).

Nosso município conta com uma Unidade CAPS I, que vem atendendo aos pacientes com transtornos mentais mais graves
e com necessidades decorrentes ao uso de álcool e drogas. Nossos esforços tem se voltado para tornar realidade a RAPS
municipal e garantir qualidade de cuidados aos pacientes. Entre os meses de janeiro a dezembro de 2019, estavam
inscritos 132 pacientes, entre os quais, 103 pacientes portadores de transtornos mentais, 19 usuários de álcool e 10 outras
drogas. Além destes, existem ainda em torno de 343 pacientes conhecidos sendo acompanhados pelas Equipes de
Atenção Primária à Saúde.

Em 2019 foram realizadas 13 ações de matriciamento, ofertando suporte da Equipe de Saúde Mental às Equipes de
Atenção Básica. Estas ações foram ofertadas a 100% dos profissionais da Atenção Básica que prestam atendimentos a
população.

Programa Saúde na Escola
Nossos serviços e esforços também se complementam através do Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde
e do Ministério da Educação, que foi instituído em 2007 pelo Decreto Presidencial nº 6.286, fruto do esforço do governo
federal em construir políticas intersetoriais para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. As políticas de
Saúde e Educação voltadas às crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos adultos da educação pública estão unindo-se
para promover o desenvolvimento pleno deste público. No decorrer do ano de 2019, aproximadamente 2.800 alunos foram
contemplados com ações de prevenção fundamentadas, são elas: ações de combate ao mosquito Aedes aegypti,
prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção das violências e dos acidentes, identificação de
educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação, promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação
tópica de flúor, verificação da situação vacinal, direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS, Promoção das
práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas escolas, Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos,
Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil, Promoção da
saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração, Promoção da saúde ocular e identificação
de educandos com possíveis sinais de alteração e outros assuntos que se fizerem necessários. Total de 10 escolas
pactuadas, 100% de atendimento. Total de educandos contemplados: 2.759 alunos.

Programa Saúde da Mulher
O Programa Saúde da Mulher tem por objetivo promover a assistência integral à saúde da mulher, com vistas à redução da
morbimortalidade deste grupo populacional. As ações estão voltadas para as linhas do cuidado que compreendem cinco
eixos prioritários: planejamento da vida sexual reprodutiva; pré-natal; parto e puerpério; prevenção e detecção precoce do
câncer do colo uterino, câncer de mama e violência sexual. Garantir a atenção pré-natal e puerperal de qualidade e
humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. A relevância do câncer de colo de útero e de mama,
caracterizados pelos elevados índices de incidência e mortalidade, justificam o direcionamento das ações de rastreamento
e diagnóstico precoce através da coleta de exame citopatológico, do exame clínico da mama e da mamografia, com
referência para o tratamento e o segmento dos resultados alterados. A saúde da mulher, faz parte do rol de prioridades no
atendimento nas equipes de Estratégia de Saúde da Família e quando necessário o profissional Médico de ESF, encaminha
as pacientes para o atendimento especializado com ginecologistas no Centro Integrado de Atenção a Mulher, que
atualmente funciona dentro da policlínica Solange Campanha. No ano de 2019 foram realizadas em castelo 2.424
consultas especializadas de saúde da mulher, 1695 coletas de exames citopatológicos e 904 exames de mamografias.
Saúde da Criança e Adolescente
A organização da atenção a saúde da criança e do adolescente tem por objetivo promover qualidade de vida de crianças e
adolescentes, prestando atenção integral a sua saúde. Para tanto é fundamental a atuação em períodos distintos, como
nos primeiros meses e anos de vida da criança e na adolescência. Atender as necessidades em saúde dos adolescentes,
com impactos positivos na sua vida, através de estratégias que contribuam para a modificação do quadro de
vulnerabilidade a doenças e agravos, torna-se relevante estimular o desenvolvimento de ações de atenção primária e
organização da rede de saúde através de linhas de cuidados. Os atendimentos de puericultura objetiva acompanhar o
crescimento e desenvolvimento de um indivíduo, sua cobertura vacinal, estimular a prática do aleitamento materno,
orientar a implantação da alimentação complementar e prevenir as desordens que mais afetam as crianças durante os
primeiros dezoito meses de vida. A saúde da criança e do adolescente, faz parte do rol de atendimento nas equipes de
Estratégia de Saúde da Família e quando necessário o profissional Médico de ESF, encaminha os pacientes para o
atendimento especializado de pediatria, que atualmente funciona dentro da policlínica Solange Campanha. No ano de 2019
foram realizadas em castelo 2.225 consultas especializadas de pediatria.
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Programa de Tabagismo
O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base
de tabaco. No mercado nacional e internacional há uma variedade de produtos derivados de tabaco que podem ser usados
de várias formas: fumado/inalado, aspirado, mascado, absorvido pela mucosa oral. Todos contém nicotina, causam
dependência e aumentam o risco de contrair doenças crônicas não transmissíveis. É responsável pelos seguintes cânceres:
leucemia mieloide aguda; câncer de bexiga; câncer de pâncreas; câncer de fígado; câncer do colo do útero; câncer de
esôfago; câncer nos rins; câncer de laringe (cordas vocais); câncer de pulmão; câncer na cavidade oral (boca); câncer de
faringe (pescoço); câncer de estômago. (disponível: https://www.inca.gov.br/tabagismo). O tratamento ao fumante é
ofertado na Policlínica Solange Campanha, por meio de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, enfermeiro,
e médica. O paciente que procura a unidade de saúde participa das sessões em grupo e dependendo do grau de
dependência é disponibilizada a medicação (adesivos e bupropiona). Durante o ano de 2019 foram monitorados 04 grupos,
com 16 pacientes cada grupo, todos encaminhados pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família.

Educação Permanente
No ano de 2019, a Coordenação do NAIS continuou realizando reunião mensal com os profissionais, onde foram discutidos,
diversos assuntos referentes aos processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde, além disso foram realizadas 10
oficinas de educação Permanente com a equipe NASF e um Fórum municipal para tratar de assuntos relacionados ao
enfrentamento da Sífilis e Sífilis Congênita. Em 2019, por intermédio das referências técnicas de educação permanente e
referência técnica da enfermagem, também foi realizado uma capacitação para os técnicos de enfermagem no sistema
telecárdio. Além dessas ações, todos os profissionais da Estratégia Saúde da Família foram orientados a participarem de
cursos online nas plataformas unasus, avasus e telessaúde. Também no ano de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde
ofertou aos seus técnicos de enfermagem e motoristas um curso de Socorrista, através da empresa especializada no
assunto, Primeira Resposta.

Central Municipal de Regulação
A Central Municipal de Regulação é responsável pelos agendamentos de consultas e exames médicos especializados, bem
como procedimentos cirúrgicos, dentro da cota pactuada pelo Município de Castelo, através da Pactuação Programada
Integrada ¿ PPI, junto a Secretaria de Estado da Saúde; e dos demais exames de competência municipal, como os exames
laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos.
Conta com equipe de 11 pessoas, dentre elas, 01 coordenador do Núcleo de Regulação Controle Avaliação e
Monitoramento, 01 diretor de Atenção Especializada, 01 médico regulador, 02 técnicas de serviços gerenciais, 02
operadoras de serviços administrativos e 04 Assistentes técnicos administrativos.

Todos da equipe possui acesso ao SISREG ¿ Sistema de Regulação Estadual e realizam a inserção de todos procedimentos
de média complexidade, conforme pactuação da PPI, além de acompanharem seus agendamentos e buscarem as
informações pertinentes dos pacientes para agilizar os agendamentos e os atendimentos dos usuários do SUS.

O município é parte integrante do Consórcio Cim Polo Sul, formado por mais 11 municípios, que, através de recursos
próprios dos Municípios, contrata serviços para fornecer atendimento aos usuários que aguardam pelos agendamentos de
seus procedimentos na Central Municipal de Regulação.

Unidades e Serviço de Saúde (Atenção Especializada)  Policlínica Municipal
A Unidade Sanitária Solange Campanha, realizou diversas consultas/procedimentos em 2019, tendo ofertado atendimento
a aproximadamente 18.000 pacientes com atendimento em cardiologia (1.264), ginecologia (2.424), nutrição (1.554),
pediatra (2.220), fonoaudiologia (2.442), psiquiatria (1.820), dermatologia (566), angiologia (616), psicologia (1.832),
assistente social (2.510).
Nesta também são realizados procedimentos como aferição de pressão, imunização, e realização de exame
eletrocardiograma.

CAF
O Centro de Atenção em Fisioterapia, é referência para atendimento de fisioterapia no Município, prestando atendimento a
pacientes com disfunções uroginecológicas, oncológicos clínicos, com alterações oculomotoras centrais, transtornos
respiratórios, distúrbios neuros cinéticos nas disfunções músculos esqueléticos e nas alterações motoras, além de outros
atendimentos em fisioterápicos. Foram realizados 16.476 procedimentos/consultas em 2019.

Vigilância Sanitária
No ano de 2019 a Vigilância Sanitária realizou um total de 4.238 procedimentos, junto ao setor regulado. Entre esses
podemos citar, inspeção sanitária em hospitais e clínicas médicas, odontológicas e veterinárias; licenciamentos de
estabelecimentos sujeitos a fiscalização sanitária; apuração de denúncias sobre irregularidades sanitárias; inspeção em
serviços de alimentação; diligências a estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, bem como
treinamento de manipuladores de açougues, restaurantes e padarias, por ocasião da classificação dos estabelecimentos
por estrelas; reunião/treinamento de farmacêuticos sobre legislação de medicamentos sujeitos a controle especial e
escalas de drogarias.
Vigilância Epidemiológica
O Município realiza a alimentação do sistema SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), sendo as
principais doenças de notificação compulsória dengue, sífilis adquirida, atendimento anti rábico, tuberculose, chikungunya
entre outros, que em 2019 totalizaram 737 notificações. Além destes, foram acompanhados 2051 famílias cadastradas no
Programa Bolsa Família, digitados 428 declarações de nascidos vivos no SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos
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Vivos), além de busca ativa nos boletins de atendimento dos hospitais e pronto atendimento do município e realização de
quimioprofilaxia de um caso suspeito de meningite meningocócica.
Outras ações realizadas pela Vigilância Epidemiológica contemplam:
¿ Investigação dos óbitos indeterminados ¿ menores de um ano e de mulheres em idade fértil;
¿ Envio semanal de planilha dos casos suspeitos de dengue para a vigilância ambiental realizar o bloqueio;
¿ Visita Técnica em todas às Unidades de Saúde para intensificar o atendimento ao paciente com suspeita de arboviroses;
¿ Participação do Treinamento para Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e Profilaxia de Acidentes Sexual e com
Material Biológico de Risco para HIV e Hepatites Virais B e C.
¿ Estudo dos casos de Sífilis em Gestante, Sífilis Congênita e Sífilis Adquirida com as enfermeiras da Atenção Primária.

Vigilância Ambiental
A Vigilância Ambiental é composta por 17 agentes de Endemias e mais 5 servidores do Ministério da Saúde cedidos ao
município.
Queremos enfocar as várias endemias monitoradas em nosso município. Pudemos perceber o quanto nos deparamos com
a necessidade de intensificar o controle desses agravos.
Os trabalhos são realizados no controle das endemias e pragas urbanas, abaixo descritas e discriminadas:
FEBRE AMARELA E DENGUE:
São realizadas visitas bimestrais nos imóveis das localidades positivas e quadrimestrais nas localidades negativas, sendo
coletados focos e tratados os imóveis das localidades positivas.

LEISHMANIOSE:
São realizadas visitas nas localidades com cães suspeitos com a doença, se comprovada o cão e recolhido para eutanásia.
Se na residência for encontrado munícipe com a doença, ele é encaminhado para tratamento. Será realizada uma
Borrifação na residência e nas próximas num raio de trezentos metros, estendendo-se for necessário.
ESQUISTOSSOMOSE:
É realizado um inquérito coproscópico (exames de fezes) em todas as residências das localidades com infestação igual ou
superior de 5 % a cada dois anos e nas localidades inferior a 5 % a cada quatro anos.
DOENÇA DE CHAGAS:
Quando o munícipe entrega um triatomíneo (barbeiro) na V. Ambiental, é encaminhado uma equipe na residência onde é
feita uma vistoria detalhada. Se for encontrado ovos, filhote ou outros vestígios, significa que o triatomínio está colonizado,
sendo assim o imóvel borrifado.
MALÁRIA:
É realizada uma vigilância nas pessoas que viajam para o norte do País, onde há área endêmica, se tiverem febre é colhida
uma lâmina de sangue para diagnóstico e encaminhada para o LACEN.
CONTROLE DE ROEDORES
É realizada de acordo com o requerimento dos munícipes, sendo enviada uma equipe para desratização se for necessária,
e também onde houver casos de Leptospirose.
CONTROLE ESCORPIÔNICO:
É realizada de acordo com o requerimento dos munícipes, sendo enviada uma equipe para investigação e orientações de
prevenção aos mesmos, pois não existe inseticida para eliminá-lo, salvo quando há uma infestação muito alta colocando
em risco a população, para manter o controle é feito a Borrifação para efeito paliativo.
CONTROLE DE PULGAS E CARRAPATOS:
É realizada de acordo com o requerimento dos munícipes, sendo enviada uma equipe para investigação e orientações de
prevenção aos mesmos. Só é feita a Borrifação se a infestação estiver muito alta.
VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA:
Além dos trabalhos acima mencionados a Vigilância Ambiental em Saúde também realiza a Campanha Anti-rábica e dando
apoio nas vigilâncias Epidemiológica e Sanitária.

Gerência de Assistência Farmacêutica
A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Referência Técnica da Assistência Farmacêutica possui a atribuição de prover
os medicamentos necessários ao atendimento dos usuários da rede de saúde pública municipal, e como forma de orientar
o financiamento e o gerenciamento das atividades, a Assistência Farmacêutica foi dividida em três componentes:
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, Medicamentos Estratégicos e Medicamentos Excepcionais/Alto Custo. É de
competência do Município o componente da Atenção Básica, que consiste em ações de Assistência Farmacêutica inseridas
na atenção primária e em programas de saúde específicos, como Hipertensão e Diabetes, exceto insulinas; Asma e Rinite;
Saúde Mental; Saúde da Mulher; Alimentação e Nutrição; Combate ao Tabagismo. Seu financiamento é tripartite, ou seja,
envolve recursos federais, estaduais e municipais. Para tanto, o município possui padronizados os componentes básicos de
assistência farmacêutica e estes se encontram relacionados na Portaria Municipal n° 805 de 21 de setembro de 2018,
através da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais ¿ REMUME. Atualmente a REMUME possui 164 itens arrolados,
que são adquiridos por processo de compra conforme lei 8666/93, tal processo visa a continuidade do serviço prestado de
forma a garantir assistência contínua aos usuários dos serviços, haja vista o tratamento de doenças crônicas na qual a
interrupção pode incidir em agravamento do quadro ou mesmo levar o paciente a óbito.
No ano de 2019 foram atendidos cerca de 58.436 atendimentos da rede de saúde pública municipal. Além disso, foram
realizados no ano de 2019 cerca de 110 atendimentos de medicamentos aos pacientes de ordens judiciais.
O quadro abaixo apresenta um consolidado feral da produção da assistência em saúde no âmbito municipal, nos três
quadrimestres durante o exercício de 2019.
Destacamos o aumento gradual dos atendimentos de atenção básica (consultas médicas e de enfermagem), e também das
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consultas odontológicas. Fato este que demonstra a responsabilidade desta gestão municipal de saúde em oferecer o
preconizado na legislação federal, considerando principalmente a Política Nacional de Atenção Básica.

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL

GRUPO DE
PROCEDIMENTO

1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD

A t e n d i m e n t o s em
Atenção Básica

53.264 73.608 86.649

C o n s u l t a s médicas
em Especialidades

1.998 2.849 3.058

Exames laboratoriais
com finalidade
diagnóstica

27.262 29.983 26.322

Exames de Imagem
com finalidade
diagnóstica

2.355 3.111 3.243

A t e n d i m e n t o s em
Fisioterapia

5.841 5.881 4.754

A t e n d i m e n t o s de
Nutricionista

452 506 596

A t e n d i m e n t o s em
Psicologia

336 792 704

S e s s õ e s de
Fonoaudiologia

579 1.099 764

A t e n d i m e n t o s de
Assistente Social

605 1.482 423

Procedimentos
odontológicos

15.545 16.902 17.099

C o l e t a de material
para exame
citopatológico de colo
uterino

488 608 599
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total

FARMACIA 0 0 1 1

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 0 0 15 15

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 0 0 1 1

HOSPITAL GERAL 0 0 4 4

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 0 0 1 1

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 0 0 2 2

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 0 0 2 2

POLICLINICA 0 0 2 2

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 0 0 1 1

Total 0 0 29 29

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 09/03/2020.

5.2. Por natureza jurídica

Período 2019

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total

ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO 25 0 0 25

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ASSOCIACAO PRIVADA 4 0 0 4

Total 29 0 0 29

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 09/03/2020.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Rede Física
O Município possui 09 Unidades Básicas de Saúde sendo: Estratégia de Saúde da Família (ESF) Hermes Camporez; ESF
Constantina Belmock Novo; ESF Honório Piassi; ESF Salute Venturim Magnago; ESF Nivaldo Tessinari; ESF Dr. Jorge Luis de
Castro; ESF Niterói; ESF Centro; Centro Integrado de Atenção a Mulher e 02 Unidades de Saúde Especializada, sendo
Centro de Atendimento em Fisioterapia e o Centro de Especialidade Odontológica. Além desses estabelecimentos, o
município conta com 01 Centro de Atenção Psicossocial, 01 Central de Regulação de Consultas e Exames Especializados,
01 farmácia Cidadã, 01 Vigilância Sanitária, 01 policlínica (Unidade Solange Campanha) e 01 Central de Gestão em Saúde
(sede da secretaria municipal).
Em Maio de 2019, a Unidade de Apoio Diagnostico e Terapia (Laboratório de prótese Dentária) foi desativada do CNES
devido o encerramento de suas atividades.

Registra-se também, a Santa Casa de Misericórdia de Castelo ¿ Filial I, Instituição filantrópica, que mantém Convênio com
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esta municipalidade para melhor atendimento aos munícipes.

Atualmente a rede física prestadora de serviços ao SUS, localizadas no âmbito municipal compreende ainda o fornecimento
de serviços de Atenção Especializada em Cardiologia, Angiologia, Dermatologia, Pediatria, Psiquiátrica,
Hospitalar/laboratorial e Diagnóstico por imagem. Os quais são realizados respectivamente pelos prestadores Emerson
Fracaroli, estabelecimento cadastrado no CNES sob o nº 8010463, Medicina Campanha, estabelecimento cadastrado no
CNES sob o nº 9616330, Clínica Santa Maria, estabelecimento cadastrado no CNES sob o nº 2547856, Sarah Pinto Rangel
Tebaldi Miranda Eireli ME, Guarçoni e Cenci, estabelecimento cadastrado no CNES sob o nº 7326114, Santa Casa
Castelense, estabelecimento cadastrado no CNES sob o nº 6823351; Centro de Diagnóstico por imagem ¿ CEDIMA,
estabelecimento cadastrado no CNES sob o nº 8007977 e Clínica de Ultrassonografia Dr. Pedro Nagibe, estabelecimento
cadastrado no CNES sob o nº 6794262.

Vale ressaltar que o cadastro no CNES, é de responsabilidade do município e compreende não só a rede de serviço pública
do município, mas também os empreendimentos privados. Salientamos que a Secretaria substituiu o técnico responsável
pelo cadastro dos estabelecimentos, que vem unindo esforços no sentido de garantir a cobertura completa dos
estabelecimentos do município de Castelo, e o monitoramento do CNES têm sido contínuo.
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 12/2019

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros)
nível superior

CBOs (outros)
nível médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1,
203-8)

Estatutários e empregados
públicos (0101, 0102)

90 18 48 205 72

Autônomos (0209, 0210) 3 0 0 1 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 6 0 0 0 0

Intermediados por outra
entidade (08)

2 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

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

Celetistas (0105) 2 9 6 58 0

Autônomos (0209, 0210) 67 0 6 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 6 0 0 0 0

Intermediados por outra
entidade (08)

2 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Servidores públicos cedidos para
a iniciativa privada (10)

0 0 0 0 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros)
nível superior

CBOs
(outros) nível
médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1,
203-8)

Contratos temporários e cargos
em comissão (010301, 0104)

2 1 8 14 1

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

Contratos temporários e cargos
em comissão (010302, 0104)

0 0 0 0 0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 15/01/2020.

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerando a série histórica que demonstra a diminuição do número de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde,
desde 2013 até o presente momento, concluímos que os profissionais aposentados e/ou exonerados não foram totalmente
repostos em suas funções.
Este fato, em algumas situações, pode acarretar sobrecarga de atribuições nos setores e falta de Recursos Humanos para
cobrir a ausência dos profissionais afastados (férias, faltas abonadas, licenças-maternidade e outros).
Entretanto, para sanar parte do problema, em 2017 fora realizado um processo seletivo, para contratação de pessoal para
a Atenção Básica. Os contratos de profissionais enfermeiros, médicos, cirurgiões dentistas, técnicos de enfermagem,
dentre outros, estavam vigentes até o final do exercício de 2019. Sendo assim, no exercício de 2018, esta Secretaria
manteve as equipes de Atenção Básica e de Estratégia de saúde da família, compostas com profissionais, conforme
preconiza a Política nacional de Atenção Básica.
Ainda no ano de 2018, a Prefeitura Municipal de Castelo, iniciou o processo de reestruturação do plano de cargos carreiras
e salários, onde foi realizado processo licitatório para contratação de empresa competente para a finalidade. A expectativa
é que após finalização desta etapa, seja realizado concurso público para suprir a defasagem de profissionais em todas as
Secretarias desta Prefeitura, inclusive na Secretaria Municipal de saúde.
Durante o exercício de 2019, buscando manter o quadro de funcionários dentro do preconizado nas políticas ministeriais,
foram realizados dois Processos Seletivos Simplificados, um para garantir a contratação emergencial de médicos de ESF,
conforme lei Municipal 2.620 de 2008 e outro para garantir a contratação emergencial de diversos cargos da Secretaria
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Municipal de Saúde, dentre eles: Médicos de ESF, Enfermeiro de ESF, Cirurgião Dentista de ESF, Fisioterapeuta, Assistente
Social, Farmacêutico, Técnico de Enfermagem, motorista, entre outros.
Outro fato importante que aconteceu no decorrer do exercício de 2019, foi a adesão do município de Castelo ao Programa
de Qualificação da Atenção Primária em Saúde, organizado pela Secretaria de Estado do Espírito Santo, através do Instituto
de Ciência, Pesquisa e Inovação em Saúde ¿ ICEPi. O Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde, é um
conjunto de ações que visam a garantia de provimento de profissionais de saúde, qualificação desse nível de atenção,
informatização dos serviços e ampliação da cobertura da Atenção Primária a Saúde com resolutividade e qualidade.
Sendo assim, este município solicitou vagas de profissionais Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões Dentistas no Processo
Seletivo Simplificado 007/2019 do ICEPi, para a atuação dos mesmos em nossas Equipes de Saúde da Família, com o
intuito de garantir a fixação desses profissionais em nossos territórios, garantir o acesso dos nossos munícipes ao serviço
de saúde, além de tentar viabilizar o aumento da nossa cobertura com novas equipes de ESF, resultando em uma maior
integralidade e longitudinalidade do cuidado de nossos pacientes.
Vale ressaltar, que no exercício de 2019, esta Secretaria de Saúde também realizou um Processo Seletivo Simplificado para
contratação de Médicos de ESF, no entanto, obtivemos pouca adesão de profissionais. Nessa perspectiva, vemos no ICEPi,
uma boa alternativa para a fixação dos profissionais na APS, uma vez que os mesmos podem vir incentivados pela bolsa
formação, que será custeada com dotação do Fundo Municipal de Saúde e ainda participarão de um processo de formação
e pesquisa que ao final possibilitará aos participantes um título em Saúde da Família.
Analisando ainda a tabela acima, observa-se uma divergência entre os dados do SCNES e o departamento de recursos
humanos da SEMSA, provavelmente, devido a um erro de sistema.
Segue abaixo as informações dos profissionais de Saúde desta Secretaria, conforme Portal da Transparência, em dezembro
de 2019.

Fonte: Portal da Transparência

Quantitativo de Pessoal Existente por Categoria Profissional

01 Administrador

72 Agente Comunitário de Saúde

17 Agente Comunitário de Endemias

04 Agente de Serviços Gerenciais

01 Agente Fiscal da Vigilância Sanitária

01 Artífice

06 Assistente Social

10 Assistente Técnico de Serviços

06 Atendente

14 Auxiliar de Consultório Odontológico

04 Auxiliar Operacional de Serviços

http://digisusgmp.saude.gov.br 20 de 64



02 Bioquímico

20 Cirurgião Dentista

01 Contador

01 Coordenador do Núcleo de Orçamento e Finanças

01 Coordenador do Núcleo de Atenção Integrada à
Saúde

01 Coordenador Regional de Controle, Avaliação e
Monitoramento

14 Enfermeiro

01 Estagiário

04 Farmacêutico

04 Fiscal de Postura da Saúde Pública

03 Fisioterapeuta

02 Fonoaudiólogo

04 Gerente de Departamento

01 Gerente de Relações Institucionais

03 Manipulador de Medicamentos

06 Médico

01 Médico Veterinário

17 Motorista

02 Nutricionista

06 Operador de Serviços de Apoio à Saúde
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01 Operador de Serviços de Obras Públicas

08 Operador de Serviços Administrativos

16 Operador de Serviços de Higienização e Limpeza

02 Operador de Serviços Urbanos

03 Psicólogo

01 Secretário Municipal de Saúde

21 Técnico de Enfermagem

07 Técnico de Serviços Gerenciais

289 TOTAL

Quantitativo de Pessoal Segundo o Nível de Escolaridade

69 Nível Superior

177 Nível Médio

43 Nível Fundamental

289 TOTAL
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7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo oportuno ao
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

OBJETIVO Nº 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. 100% das Unidades Básicas de
Saúde existentes no município em
funcionamento

Número de unidades
básicas de saúde
existentes no município
funcionando

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

2. Garantir 100% da reterritorialização
de saúde do município considerando a
Portaria Nacional da Atenção Básica
vigente (Portaria nº 2.436 de 21 de
setembro de 2017)7

Territórios de saúde do
município considerando a
Portaria Nacional de
Atenção Básica PNAB
revisados

Percentual 100 Percentual
80

100,00 Percentual

80,00

3. 100% setores cobertos com
profissionais de saúde capacitados

Profissionais de saúde
capacitados contratados

Percentual 90 Percentual
90

100,00 Percentual
100,00

4. Cobertura 100% das áreas
descobertas pelo profissional agentes
comunitários de saúde de acordo com
a Portaria Nº 2.436 de 21 de setembro
de 2017

Áreas descobertas pelo
profissional agente
comunitário de saúde

Percentual 90 Percentual
80

100,00 Percentual

88,00

5. Profissionais de saúde devidamente
capacitados conforme a função

Profissionais de saúde que
necessitam de
capacitação

Percentual 60 Percentual
100

80,00 Percentual
100,00

6. 80 % dos usuários inscritos no
Programa Bolsa Família
acompanhados

Cobertura de
acompanhamento das
condicionalidades de
Saúde do Programa Bolsa
Família (PBF)

Percentual 80 Percentual
88

80,00 Percentual

100,00

7. 100% das equipes de ESF
existentes mantidas

Equipes de ESF em
funcionamento

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

8. 100% das equipes ESB existentes
mantidas oferendo a cobertura
populacional estimada

Equipes de ESB em
funcionamento com
cobertura populacional
estimada

Número 100 Número
100

100,00 Percentual
100,00

9. Cobertura mínima de 85% das
áreas descobertas pelas equipes de
ESF

Áreas descobertas por
equipe de ESF

Percentual 90 Percentual
90

100,00 Percentual
100,00

10. Cobertura mínima de 85% das
áreas descobertas pelas equipes de
ESB

Áreas descobertas por
equipe de saúde bucal

Percentual 90 Percentual
90

100,00 Percentual
100,00

11. Desenvolvimento e ampliação das
ações de saúde bucal nas unidades
básicas de saúde

Ações do Programa de
Saúde Bucal
desenvolvidas nas
Unidades Básicas de
Saúde

Percentual 90 Percentual
90

100,00 Percentual

100,00

12. 100% do NASF em funcionamento
com equipe mínima

Equipes NASF em
funcionamento

Percentual 80 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

13. 100% do Programa de Saúde na
Escola (PSE) em funcionamento com
as ações desenvolvidas através da
equipe e dados enviados ao Ministério
da Saúde

Programa de Saúde na
Escola (PSE) implantado
com equipe mínima

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

14. Aquisição de terreno para
construção de Unidade Básica de
Saúde, conforme necessidade

Identificar necessidade de
aquisição de terreno para
construção de Unidade
Básica de Saúde

Número 0 Número
0

1 Número
0

15. Unidade Básica de Saúde
construída conforme necessidade

Identificar necessidade de
construção de Unidade
Básica de Saúde

Número 0 Número
0

1 Número
0
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16. Obra de construção da Unidade
Básica de Saúde no bairro Volta
Redonda 100% concluída e entregue

Unidade Básica de Saúde
construída

Número 0 Número
0

1 Número
0

17. 100% das Unidades Básicas de
Saúde existentes reformadas e
ampliadas conforme a necessidade

Número de Unidades
Básicas de Saúde de
Saúde existentes com
necessidade de reforma e
ampliação

Percentual 0 Percentual
0

100,00 Percentual

0

18. Adquirir no mínimo 80% dos
materiais e equipamentos necessários
para os serviços da rede básica de
saúde do município

Identificar os materiais e
equipamentos inexistentes
na rede básica de saúde
do município

Percentual 80 Percentual
80

80,00 Percentual
100,00

19. Realocar a equipe de ESF Centro
para o espaço físico onde funciona
atualmente o Centro Integrado de
Atendimento a Mulher - CIAM

Equipe ESF Centro
realocada

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

20. Transferir o Centro Integrado de
Atendimento a Mulher (CIAM) para
integrar a Unidade Solange Campanha

Centro Integrado de
Atendimento a Mulher
(CIAM) transferido

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

21. Garantir mensalmente a
realização de reunião da Coordenação
com as equipes de ESF e Programas
de Saúde

Reunião entre
coordenação e Equipes de
ESF e Programas de Saúde
realizadas

Número 12 Número
12

48 Número
100,00

22. 100% do Programa de Controle do
Tabagismo em funcionamento através
da equipe mínima

Programa de Controle do
Tabagismo em
funcionamento

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

OBJETIVO Nº 1.2 - Garantir acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da politica de atenção especializada

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Atingir no mínimo 91% das
metas pactuadas no Documento
Descritivo anexo ao Convenio
para o repasse integral dos
valores mensais.

Convenio firmado com Santa
Casa de Misericordia de
Cachoeiro de Itapemirim - Filial
Castelo visando garantir o
acesso aos serviços
hospitalares a população.

Número 1 Número
91

1,00 Razão

100,00

2. Firmar Contrato de Rateio
visando garantir o acesso as
consultas e exames não
disponíveis na rede, de acordo
com a necessidade dos serviços e
conforme disponibilidade
orçamentária

Oferta de consultas e exames
especializados fornecidos pelo
CIM POLO SUL

Número 1 Número
1

1 Número

100,00

3. Aumentar em 10% os
procedimentos ambulatoriais de
média complexidade para
população residente

Razão de procedimentos
ambulatoriais de media
complexidade

Percentual 2 Percentual
2

10,00 Percentual
100,00

4. Aumentar em 10% as
internações de media
complexidade e população
residente

Razão de internações clínico-
cirurgica de media
complexidade

Percentual 2 Percentual
2

10,00 Percentual
100,00

5. Unidade de saúde Solange
Campanha estruturada para
atendimento especializado

Unidade de Saúde Solange
Campanha estruturada

0 0
1

1 Número
100,00

DIRETRIZ Nº 2 - Aprimoramento da rede de urgências, com expansão e adequação de UPAs, SAMU, PS e centrais de
regulação, articulando-a com outras redes de atenção.

OBJETIVO Nº 2.1 - Implementação da rede de atenção às urgências.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Oferecer serviço de
atendimento pré hospitalar às
urgências e emergências
(suporte básico durante 24
horas)

Serviço de atendimento pré
hospitalar as urgência e
emergência em funcionamento.

Número 100 Número
100

100,00 Percentual

100,00

2. Implantar Unidade de
Terapia Intensiva com 10 leitos
em parceria com entidade
privada

Unidade de Terapia Intensiva
implantada

Número 0 Número
0

1 Número
0

3. Implantar o serviço de
remoção das Urgências
através do Governo do Estado
do Espírito Santo com a
implantação do serviço de
Atendimento Móvel de
Urgências (SAMU 192)

Cobertura do serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192)

Número 0 Número
0

1 Número

0

4. 80% Equipes e Unidades de
Saúde com profissionais
capacitados

Percentual de profissionais de
Equipes e Unidades de Saúde
capacitados

Percentual 80 Percentual
100

80,00 Percentual
100,00

5. Atingir no mínimo 91% das
metas pactuadas no
Documento Descritivo anexo
ao Convênio para repasse
integral dos valores mensais

Convênio firmado com a Santa
Casa de Misericórdia de Cachoeiro
do Itapemirim ¿ Filial Castelo
visando garantir o acesso aos
serviços de Pronto Socorro porta
aberta 24 horas

Percentual 91 Percentual
91

91,00 Percentual

100,00

DIRETRIZ Nº 3 - Promoção da Atenção Integral a saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com
ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

OBJETIVO Nº 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e colo do
útero.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Realizar a coleta de preventivo
de Câncer de Colo Uterino nas
mulheres com idade entre 25 e 64
anos visando atingir o
estabelecido pelo sispacto.

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

Razão .6 Razão
.58

0,65 Razão

96,00

2. Proporcionar as mulheres de 50
a 69 anos a realização de
mamografia de rastreamento
bienal visando atingir o
estabelecido pelo sispacto.

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

Razão .38 Razão
.26

0,38 Percentual

68,00

3. Realizar palestras e atividades
educativas com vistas a atingir o
maior número de mulheres nas
diversas faixas etária quanto a
prevenção, detecção precoce e
tratamento oportuno do Câncer
de Mama e do Colo de Útero.

Envio da produção de
atividade educativa para
sistema de informação em
saúde do datasus

Percentual 80 Percentual
50

80,00 Percentual

62,00

OBJETIVO Nº 3.2 - Organizar a rede de atenção a saúde materna e infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Reduzir o índice de gravidez na
adolescência entre as faixas etárias
de 10 a 19 anos

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

Proporção 15 Proporção
10

12,00 Proporção
100,00

2. 90% das gestantes identificadas
realizando o pré natal por
profissionais da rede municipal

Proporção de gestantes no
1º trimestre em
acompanhamento de pré
natal na rede municipal

Percentual 90 Percentual
90

90,00 Percentual
100,00

3. Disponibilizar para cada gestante
no mínimo 7 consultas de pré natal
nas UBSs por meio das equipes

Gestantes com a garantia
da assistência através de
consultas de pré natal nas
equipes de ESF e unidades
básicas de saúde

Proporção 90 Proporção
90

90,00 Percentual

100,00

4. 100% das gestantes vacinadas
durante o pré natal conforme
preconizado pelo Ministério da Saúde

Proporção de gestantes
com esquema de
vacinação completo

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

5. 100% das gestantes com testes
rápidos realizados durante o pré natal
conforme preconizado pelo Ministério
da Saúde

Proporção de gestantes
com testes rápidos
realizados

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

6. Atingir 90% dos indicadores e
ações propostas nos programas
previstos na Rede de Saúde da Mulher
e da Criança.

Fortalecimento da rede de
atenção a saúde da Mulher
e da Criança.

Percentual 90 Percentual
90

90,00 Percentual
90,00

7. 100% Profissionais de saúde das
equipes de ESF devidamente
capacitados

Proporção de profissionais
de saúde capacitados

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

8. Orientar e conscientizar os homens
da importância do pré natal para o pai

Homens realizando
acompanhamento de pré
natal na rede municipal

Percentual 80 Percentual
80

80,00 Percentual
100,00

9. 100% das gestantes devidamente
orientadas quanto a importância do
parto normal, benefícios e trabalho de
parto

Proporção de gestantes
orientadas quanto ao parto
normal por profissionais
das equipes ESF e
programas de saúde

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

10. Identificar crianças que estejam
em situação de risco e
vulnerabilidade social e dar os
encaminhamentos necessários
evitando a mortalidade infantil

Diminuir o índice de
crianças com baixo peso e
de mortalidade no
município

Percentual 90 Percentual
90

100,00 Percentual

100,00

11. 100% das puérperas visitadas e
orientadas quanto as complicações no
pós parto imediato e prevenindo-as
no pós parto tardio e demais
orientações

Visitas domiciliares em
puérperas realizadas
através das equipes de
Estratégia de Saúde da
Família e profissionais dos
Programas de Saúde

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

12. 100% dos recém nascidos
visitados com orientação a mãe e
familiares quanto aos cuidados
essenciais com o RN, aleitamento
materno, vacinação, teste do pezinho,
cuidados com coto umbilical dentre
outros cuidados necessários

diminuir mortalidade
infantil

100 0
100

100,00 Percentual

100,00

13. Desenvolver atividades educativas
nos diversos temas relacionado
visando levar conhecimento quanto
aos cuidados com a saúde da mulher
e das crianças

Atividades educativas
realizadas através das
equipes de Estratégia de
Saúde da Família e
profissionais dos
Programas de Saúde

Percentual 80 Percentual
0

80,00 Percentual

0

14. 100% das crianças com sífilis
congênita acompanhadas pelos
profissionais das equipes e programas
de saúde da rede municipal

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

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

15. Grupos de gestantes realizados
nas UBSs pela esquipes de ESF e
demais profissionais de saúde da rede

Número de gestantes
participantes dos grupos

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento do álcool e outras drogas.

OBJETIVO Nº 4.1 - Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de
atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Programa de Saúde Mental em
funcionamento com plano de ação
anual elaborado

Equipe mínima de saúde
mental implantada

Número 1 Número
1

1 Número
100,00

2. Garantir o funcionamento da Rede
de Atenção Psicossocial no Município
com atividades dinâmicas (ex. oficinas)
e efetivas diariamente por meio da
equipe multidisciplinar existente

Centro de Atenção
Psicossocial em
funcionamento

Percentual 90 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

3. Protocolos e fluxos de atendimentos
em Saúde Mental elaborados pela
equipe multidisciplinar existente

Quantidade de protocolos
e fluxos de atendimentos
em Saúde Mental
estabelecidos

Percentual 90 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

4. Oferecer atendimento no CAPS com
equipe capacitada melhorando a
qualidade e a efetividade dos
atendimentos prestados

Equipe do CAPS
capacitada conforme
necessidade do serviço

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

5. Incluir temas sobre Saúde Mental no
rol das prioridades da educação
permanente municipal

Quantidade de ações de
educação permanente
desenvolvidas

Número 1 Número
1

4 Número
100,00

6. CAPS funcionando com equipe
mínima multidisciplinar

Equipe mínima existente 100 0
100

100,00 Percentual
100,00

7. Realizar reuniões trimestrais,
minimamente, com os diversos setores
de saúde sobre a sistemática de
funcionamento do CAPS, ações de
matriciamento e desenvolvimento de
parcerias em serviço

Nº reuniões realizadas 4 0
13

16 Número

100,00

8. Realizar encontros com os
profissionais da Secretaria de
Assistência Social (CRAS/CREAS)
visando instruí-los quanto a Saúde
Mental e buscar parcerias que
promovam a qualidade no serviço
prestado

Nº de encontros
realizados

Número 4 Número
4

16 Número

100,00

9. Garantir o fornecimento de materiais
de consumo necessários ao
desenvolvimento das atividades do
CAPS e segurança patrimonial

Materiais de consumo
para manutenção do
CAPS e segurança

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual
100,00

10. Garantir a assistência aos pacientes
portadores de transtornos mentais
graves, usuários de álcool e outras
drogas

Pacientes portadores de
transtornos mentais
graves, usuários de
álcool e outras drogas
atendidos no CAPS

90 0
100

100,00 Percentual

100,00

DIRETRIZ Nº 5 - Garantia integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção

OBJETIVO Nº 5.1 - Melhoria das condições de saúde do idoso e portadores de doenças crônicas mediante qualificação da gestão e das
redes de atenção.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Garantir a redução de óbitos
prematuros menor de 70 anos por
Doenças Crônicas Não
Transmissíveis ¿ DNCT Doenças do
Aparelho Circulatório, Câncer,
Diabetes e Doenças Respiratórias.

Mortalidade prematura (de 30 a
69 anos) pelo conjunto das 4
principais DCNT (doenças do
aparelho circulatório, câncer,
diabetes e doenças respiratórias
crônicas)

1.5 0
59

6,00 Percentual

0

2. Garantir atendimento prioritário
aos idosos na rede municipal de
saúde

Serviços na rede identificados
com atendimento prioritário para
idosos

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

3. Garantir a implantação do
Programa de Saúde do Idoso
designando uma referência técnica

Programa de Saúde do Idoso em
funcionamento

0 0
0

1 Número
0

4. Garantir os acompanhamentos
dos idosos acamados, pacientes
com doenças crônicas, câncer e
doenças terminais pelo Agente
Comunitário de Saúde e/ou
Estratégia de Saúde da Família

Idosos acamados, pacientes com
doenças crônicas, câncer e
doenças terminais
acompanhados pelo Agente
Comunitário de Saúde e/ou
Estratégia de Saúde da Família

90 0
90

100,00 Percentual

90,00

5. Garantir o acompanhamento dos
Hipertensos e Diabéticos nas
Equipes de Estratégia de Saúde da
Família e nas Unidades de Saúde

Hipertensos e Diabéticos
acompanhados

90 0
90

90,00 Percentual
90,00

6. Garantir a realização de
atividades educativas quanto aos
hábitos de vida saudáveis nas
Unidades Básicas de Saúde

Atividades educativas realizadas 70 0
70

80,00 Percentual
100,00

DIRETRIZ Nº 6 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em
saúde.

OBJETIVO Nº 6.1 - Fortalecer as ações de Promoção, Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis e Vigilância em Saúde

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Promover melhores condições
de saúde com ações que
estimulem a prática de atividade
física

Proporção de atividades de
promoção da saúde realizadas
por profissionais dos diversos
setores integrando as ações

70 0
70

80,00 Percentual
100,00

2. Alcançar no mínimo 80% de
cobertura vacinal (CV) do
Calendário Básico de Vacinação
da Criança.

Número de crianças menores
de 1 anos com vacinas em dia

Percentual 80 Percentual
75

80,00 Percentual
93,00

3. Reduzir o número de óbitos
infantil no município de castelo

Taxa de mortalidade infantil 4 0
5

4 Número
0

4. 100% dos óbitos investigados e
analisados

Percentual de óbitos
investigados e analisados

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

5. Garantir atendimento aos
pacientes suspeitos de Dengue,
Zika e Chicungunya pelos
profissionais da atenção básica

Pacientes suspeitos de
Dengue, Zika e Chicungunya
atendidos pelos profissionais
da atenção básica

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

6. Garantir exames aos contatos
intradomiciliares dos casos novos
de hanseníase.

Nº de exames de contatos
intradomiciliares dos casos
novos de hanseníase
realizados.

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

7. Garantir a cura no mínimo 90%
nas coortes de casos novos de
hanseníase

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

90 0
100

90,00 Percentual
100,00

8. Garantir o acesso aos testes
rápidos e exames laboratoriais
para diagnóstico de hepatite C

Testes rápidos e exames
laboratoriais para diagnóstico
de hepatite C realizados

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

9. Garantir o acesso aos exames
anti-HIV laboratoriais nos casos
novos de tuberculose

Exame anti-HIV nos casos
novos de tuberculose
realizados

100 0
100

100,00 Percentual
100,00
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10. Garantir no mínimo 90% de
óbitos com causa básica definida
devidamente registrados

Proporção de registro de
óbitos com causa básica
definida

90 0
99

90,00 Percentual
100,00

11. Garantir 100% de
encerramento das doenças
compulsórias imediatas
registradas no SINAN, em até 60
dias a partir da data de
notificação.

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

90 0
56

100,00 Percentual

62,00

12. Garantir o acesso ao
tratamento antirretroviral as
pessoas com diagnóstico de HIV

Pessoas com diagnóstico de
HIV em tratamento

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

13. Ações de prevenção as
Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs) realizadas
para população nas diversas
particularidades (profissionais do
sexo, moradores de rua, entre
outros)

Ações de prevenção as
Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs)
realizadas

1 0
0

4 Número

0

14. Programa de Saúde do
Trabalhador implantado com
equipe mínima

Projeto para implantação
Programa de Saúde do
Trabalhador elaborado

70 0
0

90,00 Percentual
0

15. Garantir 100% das
notificações de casos de doenças
ou agravos relacionados ao
trabalho identificados, com
destaque ao preenchimento do
campo ocupação.

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

100 0
100

100,00 Percentual

100,00

16. Ampliar em 100% o serviço de
notificação contínua da violência
doméstica, sexual e outras
violências.

Número de Unidades de Saúde
com serviço de notificação de
violência doméstica, sexual e
outras violências implantado

80 0
80

100,00 Percentual
80,00

17. Garantir a cura no mínimo
90% dos casos novos de
tuberculose pulmonar baculífera

Número de casos novos de
tuberculose pulmonar
bacilífera diagnosticados

90 0
90

90,00 Percentual
100,00

18. Garantir 06 ciclos com
cobertura mínima de 80% de
imóveis visitados para controle do
vetor transmissor da Dengue,
Zika, Chicungunya e controle de
demais endemias

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

6 0
0

6 Número

0

19. Contratação de Agentes de
Combate as Endemias conforme a
necessidade do serviço

Agentes de Combate as
Endemias contratados

0 0
0

10 Número
0

20. Adquirir equipamentos, EPIs e
insumos estratégicos para suprir
as necessidades dos setores

Proporção de equipamentos,
EPIs e insumos estratégicos
adquiridos

90 0
90

90,00 Percentual
90,00

21. Aquisição de 01 veículo do
tipo utilitário para uso exclusivo
das vigilâncias por meio de
emenda parlamentar

Veículo para atender as
vigilâncias

1 0
1

1 Número
100,00

22. Planos de Contingências
elaborados

Proporção de Planos de
Contingências elaborados

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

23. Infestação do Aedes Aegypti
menor que 1%

Percentual de infestação do
Aedes Aegypti no município

1 0
1.2

1,00 Percentual
0

24. Garantir 100% dos
profissionais das Vigilâncias
Ambiental, Epidemiológica
capacitados

Capacitação realizada 90 0
90

100,00 Percentual
100,00

25. Garantir no mínimo 80% da
vacinação anti-rábica dos cães na
campanha.

Campanha anti rábica
realizada

80 0
80

80,00 Percentual
80,00

26. 100% das amostras suspeitas
encaminhadas

Percentual de amostras
encaminhadas

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

27. 100% das amostras de água
encaminhadas de acordo com o
quantitativo estabelecido pelo
Laboratório Central do Estado
(LACEN)

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

100 0
100

100,00 Percentual

100,00

OBJETIVO Nº 6.2 - Fortalecer ações de Vigilância Sanitária
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Garantir aquisição de
Equipamentos, EPIs e insumos
estratégicos mínimo necessário

Equipamentos, EPIs e insumos
estratégicos necessários a
manutenção do serviço

90 0
90

90,00 Percentual
100,00

2. Programação Anual da Vigilância
Sanitária ¿ PAVS elaborada e
encaminhada a CIR

Programação Anual da
Vigilância Sanitária - PAVS
elaborada pela equipe de
Vigilância Sanitária

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

3. Desenvolver no mínimo 6 grupos
de ações consideradas necessárias
a todos os municípios, pactuadas na
PAVS

Proporção de ações
contempladas na PAVS
realizadas

95 0
100

98,00 Percentual
100,00

4. 100% de inspeções realizadas
conforme meta pactuada na PAVS

Percentual de inspeções
realizadas

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

5. Oferecer capacitação aos
profissionais da vigilância sanitária

Profissionais da vigilância
sanitária capacitados

100 0
0

100,00 Percentual
0

DIRETRIZ Nº 7 - Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.

OBJETIVO Nº 7.1 - Qualificar os Serviços de Assistência Farmacêutica no Município de Castelo.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Farmácia Básica estruturada com
medicamentos necessários

Medicamentos
necessários disponíveis
na Farmácia Básica

90 0
95

90,00 Percentual
100,00

2. REMUME revisada e publicada atendendo
as necessidades da população observando o
perfil epidemiológico do Município e os
parâmetros legais

REMUME revisada por
profissionais habilitados
e publicada

1 0
1

1 Número
100,00

3. Garantir no mínimo 90% de
abastecimento da Farmácia Básica

Proporção de
medicamentos
adquiridos conforme
REMUME

85 0
90

90,00 Percentual
90,00

4. Conscientizar a população quanto ao uso
racional de medicamentos

Ações de incentivo ao
uso racional de
medicamentos
realizadas

70 0
0

80,00 Percentual
0

5. Fornecer 100% dos medicamentos
judicializados

Proporção de
medicamentos
adquiridos conforme
demandas judiciais

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

6. Farmácia Básica Municipal 100%
informatizada

Farmácia Básica
Municipal informatizada

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

7. Profissional farmacêutico em tempo
integral na dispensação de medicamentos
orientando a população quanto a posologia

Profissional
farmacêutico em tempo
integral

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

8. Garantir 100% do armazenamento dos
medicamentos de forma correta e segura

Condições de
armazenagem de
medicamentos
adequada

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

DIRETRIZ Nº 8 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de
trabalho dos trabalhadores do SUS.

OBJETIVO Nº 8.1 - Garantir a qualificação dos profissionais de saúde e educação permanente.
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Plano Anual de Educação Permanente
elaborado pela referência técnica
municipal

Proporção de Plano Anual
de Educação Permanente
elaborado

1 0
1

4 Número
100,00

2. Apoiar e participar de 100% das ações
propostas de educação permanente
disponibilizadas pelo Estado e Ministério
da Saúde

Proporção de ações de
educação permanentes
implementadas e/ou
realizadas

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

3. Ampliar o acesso ao Telessaúde para
profissionais de saúde nas Unidades
Básicas de Saúde

Unidades de Saúde com
disponibilidade de acesso
ao Telessaúde

100 0
0

100,00 Percentual
0

4. Profissionais de saúde capacitados
nas diversas temáticas e conforme a
PGASS

Proporção de profissionais
capacitados

80 0
80

80,00 Percentual
80,00

5. Atividades de Educação Permanente
conforme necessidade dos profissionais
de saúde

Proporção de atividades em
educação permanente
conforme necessidade

10 0
10

40 Número
100,00

DIRETRIZ Nº 9 - Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na
garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.

OBJETIVO Nº 9.1 - Fortalecimento da Gestão em Saúde e estratégias de fixação dos profissionais no SUS.

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Garantir profissionais coordenadores
dos núcleos de saúde conforme Lei Nº
2.984 de 10 de dezembro de 2010

Profissionais na
coordenação dos núcleos
de saúde da estrutura
administrativa SEMSA

100 0
75

100,00 Percentual
75,00

2. Gestores e equipe de gestão
qualificados para desempenhar as
funções que compõe a gestão de saúde

Proporção de gestores e
equipe de gestão
qualificados

80 0
100

100,00 Percentual
100,00

3. Contratação de profissionais nas áreas
da SEMSA com necessidade identificada
até a realização de concurso público

Contratação de
profissionais conforme
necessidade

90 0
90

100,00 Percentual
90,00

4. Concurso público com vaga para
profissionais de saúde

Concurso público com
vaga para profissionais de
saúde

0 0
0

1 Número
0

5. Profissionais de saúde inseridos nas
reuniões de planejamento para elaboração
de Plano Municipal de Saúde,
Programação Anual de Saúde e demais
instrumentos de gestão

Proporção de profissionais
presentes nas reuniões de
planejamento

80 0
0

80,00 Percentual

0

6. Plano de Cargos, Vencimentos e
Carreira dos Servidores Públicos da saúde
revisado com a finalidade de garantir a
permanência dos profissionais no SUS

Plano de Cargos,
Vencimentos e Carreira
dos Servidores Públicos da
saúde revisado

0 0
0

1 Número
0

7. Garantir o pleno funcionamento dos
setores informatizados e dos diversos
sistemas de informação em saúde

Empresa/profissional com
formação em tecnologia
da informação

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

8. Profissionais de saúde registrando
frequência em serviço por meio do ponto
eletrônico

Estabelecimentos
municipais de saúde com
ponto eletrônico
implantado

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

9. 100% dos setores de saúde
informatizados

Proporção de
estabelecimentos de
saúde com todos os
setores informatizados

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

10. 100% dos setores de saúde
informatizados com acesso a internet

Proporção de
estabelecimentos de
saúde com todos os
setores informatizados e
com acesso a internet

100 0
100

100,00 Percentual

100,00

11. Garantir 100% das Unidades Básicas
de Saúde com prontuário eletrônico
implantado e em funcionamento

Proporção de Unidades
Básicas de Saúde com
prontuário eletrônico
implantado e em
funcionamento

100 0
70

100,00 Percentual

70,00
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12. Garantir a participação e
representação do município nas
discussões das políticas públicas no
âmbito regional, estadual e nacional

Participação da Gestão
nas reuniões regional,
estadual e nacional

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

13. 01 veículo do tipo micro-ônibus para
atender ao transporte de pacientes para
consultas, exames e cirurgias
intermunicipal, equipes de saúde, e
demais necessidades da SEMSA

Veículo do tipo micro-
ônibus adquirido

1 0
1

1 Número

100,00

14. 02 veículos do tipo ambulância
adquiridas por meio de emenda
parlamentar

Veículos do tipo
ambulância adquiridas

2 0
2

2 Número
100,00

15. 02 veículos do tipo utilitário adquiridos
por meio de emenda parlamentar para
transporte de pacientes para consultas,
exames e cirurgias intermunicipal,
equipes de saúde, e demais necessidades
da SEMSA

Veículos do tipo utilitário
adquirido

2 0
2

2 Número

100,00

16. Garantir a aquisição sistemática de
equipamentos e materiais de consumo de
uso da SEMSA e demais setores da saúde
no município.

Equipamentos e materiais
de consumo de uso da
SEMSA e demais setores
da saúde no município.

90 0
90

90,00 Percentual
100,00

17. Realizar Convênio de Cooperação
Financeira com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Castelo
visando a continuidade do Programa de
Reabilitação em Saúde

Convênio de Cooperação
Financeira com a
Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
de Castelo

1 0
1

4 Número

100,00

18. Garantir o Monitoramento e Avaliação
do PMS, PAS, RAG, SISPACTO, PPI entre
outros instrumentos de gestão de forma
trimestral

Monitoramento e
Avaliação do PMS, PAS,
RAG, SISPACTO, PPI entre
outros instrumentos de
gestão

4 0
4

4 Número

100,00

19. Garantir o Monitoramento e dos
Sistemas de Informação do SUS de forma
permanente

Monitoramento dos
Sistemas de Informação
do SUS

90 0
90

90,00 Percentual
100,00

20. Garantir a Regulação dos Serviços de
Saúde ofertados através da Central
Municipal de Regulação

Serviços de Saúde
ofertados através da
Central Municipal de
Regulação regulados

90 0
90

90,00 Percentual
100,00

21. Fortalecer, Aperfeiçoar e Normatizar
as ações e atendimentos que são
realizados no CAF através dos
profissionais de fisioterapia

Ações desenvolvidas no
Centro de Atendimento
em Fisioterapia (CAF)
monitoradas

90 0
90

100,00 Percentual
100,00

OBJETIVO Nº 9.2 - Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde e lideranças de movimentos sociais
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Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2019

Unidade
de
medida

Resultado Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida

% meta
alcançada

1. Garantir 100% de
funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde

Estrutura física e materiais de
consumo necessários

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

2. Garantir a realização da
Conferência Municipal de Saúde
a cada 4 anos

Conferência Municipal de Saúde
realizada

1 0
1

1 Número
100,00

3. Lei de criação do Conselho
Municipal de Saúde e
Regimento Interno revisada,
validada e publicada

Lei de criação do Conselho Municipal
de Saúde e Regimento Interno
revisado

1 0
1

1 Número
100,00

4. Submeter ao Conselho de
Saúde o Plano Municipal de
Saúde em tempo hábil.

Proporção de plano de saúde
enviado ao Conselho Municipal de
Saúde para aprovação.

0 0
0

1 Número
0

5. Submeter ao Conselho
Municipal de Saúde a
Programação Anual de Saúde
em tempo hábil

Proporção de Programação Anual de
Saúde enviado ao Conselho
Municipal de Saúde para aprovação

1 0
1

4 Número
100,00

6. Submeter ao Conselho
Municipal de Saúde o Relatório
Anual de Gestão em tempo
hábil

Proporção de Relatório Anual de
Gestão enviado ao Conselho
Municipal de Saúde para aprovação

1 0
1

4 Número
100,00

7. 100% dos conselheiros
cadastrados e acompanhados
no SIACS.

Proporção de conselheiros de saúde
cadastrados no sistema de
acompanhamento dos conselhos de
saúde ¿ SIACS.

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

8. 100% dos conselheiros
capacitados

Proporção de Conselheiros
Municipais de Saúde capacitados

100 0
100

100,00 Percentual
100,00

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da
Saúde

Descrição das Metas por Subfunção Meta
programada
para o
exercício

122 - Administração
Geral

100% das Unidades Básicas de Saúde existentes no município em funcionamento 100,00

Garantir 100% de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde 100,00

Garantir profissionais coordenadores dos núcleos de saúde conforme Lei Nº 2.984 de 10 de dezembro de 2010 75,00

Plano Anual de Educação Permanente elaborado pela referência técnica municipal 1

Farmácia Básica estruturada com medicamentos necessários 95,00

Garantir aquisição de Equipamentos, EPIs e insumos estratégicos mínimo necessário 90,00

Reduzir o índice de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 10,00

Oferecer serviço de atendimento pré hospitalar às urgências e emergências (suporte básico durante 24 horas) 100,00

Firmar Contrato de Rateio visando garantir o acesso as consultas e exames não disponíveis na rede, de acordo com a
necessidade dos serviços e conforme disponibilidade orçamentária

1

Garantir a realização da Conferência Municipal de Saúde a cada 4 anos 1

Gestores e equipe de gestão qualificados para desempenhar as funções que compõe a gestão de saúde 100,00

Apoiar e participar de 100% das ações propostas de educação permanente disponibilizadas pelo Estado e Ministério da Saúde 100,00

REMUME revisada e publicada atendendo as necessidades da população observando o perfil epidemiológico do Município e os
parâmetros legais

1

Implantar Unidade de Terapia Intensiva com 10 leitos em parceria com entidade privada 0

100% setores cobertos com profissionais de saúde capacitados 90,00

Lei de criação do Conselho Municipal de Saúde e Regimento Interno revisada, validada e publicada 1

Contratação de profissionais nas áreas da SEMSA com necessidade identificada até a realização de concurso público 90,00

Ampliar o acesso ao Telessaúde para profissionais de saúde nas Unidades Básicas de Saúde 0,00

Garantir no mínimo 90% de abastecimento da Farmácia Básica 90,00

Desenvolver no mínimo 6 grupos de ações consideradas necessárias a todos os municípios, pactuadas na PAVS 100,00
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Implantar o serviço de remoção das Urgências através do Governo do Estado do Espírito Santo com a implantação do serviço de
Atendimento Móvel de Urgências (SAMU 192)

0

Aumentar em 10% os procedimentos ambulatoriais de média complexidade para população residente 2,00

Aumentar em 10% as internações de media complexidade e população residente 2,00

Submeter ao Conselho de Saúde o Plano Municipal de Saúde em tempo hábil. 0

Concurso público com vaga para profissionais de saúde 0

Profissionais de saúde capacitados nas diversas temáticas e conforme a PGASS 80,00

Conscientizar a população quanto ao uso racional de medicamentos 0,00

80% Equipes e Unidades de Saúde com profissionais capacitados 100,00

Profissionais de saúde devidamente capacitados conforme a função 100,00

Submeter ao Conselho Municipal de Saúde a Programação Anual de Saúde em tempo hábil 1

Profissionais de saúde inseridos nas reuniões de planejamento para elaboração de Plano Municipal de Saúde, Programação Anual
de Saúde e demais instrumentos de gestão

0,00

Atividades de Educação Permanente conforme necessidade dos profissionais de saúde 10

Fornecer 100% dos medicamentos judicializados 100,00

Oferecer capacitação aos profissionais da vigilância sanitária 0,00

Atingir no mínimo 91% das metas pactuadas no Documento Descritivo anexo ao Convênio para repasse integral dos valores
mensais

91,00

CAPS funcionando com equipe mínima multidisciplinar 100,00

Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Relatório Anual de Gestão em tempo hábil 1

Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos da saúde revisado com a finalidade de garantir a permanência
dos profissionais no SUS

0

Farmácia Básica Municipal 100% informatizada 100,00

Garantir exames aos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase. 100,00

Profissional farmacêutico em tempo integral na dispensação de medicamentos orientando a população quanto a posologia 100,00

100% dos conselheiros cadastrados e acompanhados no SIACS. 100,00

Garantir o pleno funcionamento dos setores informatizados e dos diversos sistemas de informação em saúde 100,00

Garantir o acesso aos testes rápidos e exames laboratoriais para diagnóstico de hepatite C 100,00

100% dos conselheiros capacitados 100,00

Profissionais de saúde registrando frequência em serviço por meio do ponto eletrônico 100,00

Garantir 100% do armazenamento dos medicamentos de forma correta e segura 100,00

Garantir o acesso aos exames anti-HIV laboratoriais nos casos novos de tuberculose 100,00

100% dos setores de saúde informatizados 100,00

100% dos setores de saúde informatizados com acesso a internet 100,00

Garantir 100% das Unidades Básicas de Saúde com prontuário eletrônico implantado e em funcionamento 70,00

Garantir a participação e representação do município nas discussões das políticas públicas no âmbito regional, estadual e
nacional

100,00

01 veículo do tipo micro-ônibus para atender ao transporte de pacientes para consultas, exames e cirurgias intermunicipal,
equipes de saúde, e demais necessidades da SEMSA

1

Aquisição de terreno para construção de Unidade Básica de Saúde, conforme necessidade 0

02 veículos do tipo ambulância adquiridas por meio de emenda parlamentar 2

Programa de Saúde do Trabalhador implantado com equipe mínima 0,00

Unidade Básica de Saúde construída conforme necessidade 0

02 veículos do tipo utilitário adquiridos por meio de emenda parlamentar para transporte de pacientes para consultas, exames e
cirurgias intermunicipal, equipes de saúde, e demais necessidades da SEMSA

2

Obra de construção da Unidade Básica de Saúde no bairro Volta Redonda 100% concluída e entregue 0

Garantir a aquisição sistemática de equipamentos e materiais de consumo de uso da SEMSA e demais setores da saúde no
município.

90,00

100% das Unidades Básicas de Saúde existentes reformadas e ampliadas conforme a necessidade 0,00

Realizar Convênio de Cooperação Financeira com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Castelo visando a
continuidade do Programa de Reabilitação em Saúde

1
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Adquirir no mínimo 80% dos materiais e equipamentos necessários para os serviços da rede básica de saúde do município 80,00

Garantir o Monitoramento e Avaliação do PMS, PAS, RAG, SISPACTO, PPI entre outros instrumentos de gestão de forma trimestral 4

Contratação de Agentes de Combate as Endemias conforme a necessidade do serviço 0

Garantir o Monitoramento e dos Sistemas de Informação do SUS de forma permanente 90,00

Adquirir equipamentos, EPIs e insumos estratégicos para suprir as necessidades dos setores 90,00

Garantir a Regulação dos Serviços de Saúde ofertados através da Central Municipal de Regulação 90,00

Aquisição de 01 veículo do tipo utilitário para uso exclusivo das vigilâncias por meio de emenda parlamentar 1

Garantir 100% dos profissionais das Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica capacitados 90,00

301 - Atenção Básica Atingir no mínimo 91% das metas pactuadas no Documento Descritivo anexo ao Convenio para o repasse integral dos valores
mensais.

1,00

Farmácia Básica estruturada com medicamentos necessários 95,00

Promover melhores condições de saúde com ações que estimulem a prática de atividade física 70,00

Garantir a redução de óbitos prematuros menor de 70 anos por Doenças Crônicas Não Transmissíveis ¿ DNCT Doenças do
Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias.

59,00

Programa de Saúde Mental em funcionamento com plano de ação anual elaborado 1

Reduzir o índice de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 10,00

Realizar a coleta de preventivo de Câncer de Colo Uterino nas mulheres com idade entre 25 e 64 anos visando atingir o
estabelecido pelo sispacto.

0,58

Oferecer serviço de atendimento pré hospitalar às urgências e emergências (suporte básico durante 24 horas) 100,00

Garantir 100% da reterritorialização de saúde do município considerando a Portaria Nacional da Atenção Básica vigente (Portaria
nº 2.436 de 21 de setembro de 2017)7

80,00

REMUME revisada e publicada atendendo as necessidades da população observando o perfil epidemiológico do Município e os
parâmetros legais

1

Alcançar no mínimo 80% de cobertura vacinal (CV) do Calendário Básico de Vacinação da Criança. 75,00

Garantir atendimento prioritário aos idosos na rede municipal de saúde 100,00

Garantir o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial no Município com atividades dinâmicas (ex. oficinas) e efetivas
diariamente por meio da equipe multidisciplinar existente

100,00

90% das gestantes identificadas realizando o pré natal por profissionais da rede municipal 90,00

Proporcionar as mulheres de 50 a 69 anos a realização de mamografia de rastreamento bienal visando atingir o estabelecido
pelo sispacto.

0,26

Firmar Contrato de Rateio visando garantir o acesso as consultas e exames não disponíveis na rede, de acordo com a
necessidade dos serviços e conforme disponibilidade orçamentária

1

Realizar palestras e atividades educativas com vistas a atingir o maior número de mulheres nas diversas faixas etária quanto a
prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do Câncer de Mama e do Colo de Útero.

50,00

Ampliar o acesso ao Telessaúde para profissionais de saúde nas Unidades Básicas de Saúde 0,00

Garantir no mínimo 90% de abastecimento da Farmácia Básica 90,00

Reduzir o número de óbitos infantil no município de castelo 5

Garantir a implantação do Programa de Saúde do Idoso designando uma referência técnica 0

Protocolos e fluxos de atendimentos em Saúde Mental elaborados pela equipe multidisciplinar existente 100,00

Disponibilizar para cada gestante no mínimo 7 consultas de pré natal nas UBSs por meio das equipes 90,00

Cobertura 100% das áreas descobertas pelo profissional agentes comunitários de saúde de acordo com a Portaria Nº 2.436 de
21 de setembro de 2017

80,00

Profissionais de saúde capacitados nas diversas temáticas e conforme a PGASS 80,00

Conscientizar a população quanto ao uso racional de medicamentos 0,00

100% dos óbitos investigados e analisados 100,00

Garantir os acompanhamentos dos idosos acamados, pacientes com doenças crônicas, câncer e doenças terminais pelo Agente
Comunitário de Saúde e/ou Estratégia de Saúde da Família

90,00

Oferecer atendimento no CAPS com equipe capacitada melhorando a qualidade e a efetividade dos atendimentos prestados 100,00

100% das gestantes vacinadas durante o pré natal conforme preconizado pelo Ministério da Saúde 100,00

80% Equipes e Unidades de Saúde com profissionais capacitados 100,00

Profissionais de saúde devidamente capacitados conforme a função 100,00

Atividades de Educação Permanente conforme necessidade dos profissionais de saúde 10
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Fornecer 100% dos medicamentos judicializados 100,00

Garantir atendimento aos pacientes suspeitos de Dengue, Zika e Chicungunya pelos profissionais da atenção básica 100,00

Garantir o acompanhamento dos Hipertensos e Diabéticos nas Equipes de Estratégia de Saúde da Família e nas Unidades de
Saúde

90,00

Incluir temas sobre Saúde Mental no rol das prioridades da educação permanente municipal 1

100% das gestantes com testes rápidos realizados durante o pré natal conforme preconizado pelo Ministério da Saúde 100,00

Unidade de saúde Solange Campanha estruturada para atendimento especializado 1

80 % dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família acompanhados 88,00

Garantir exames aos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase. 100,00

Garantir a realização de atividades educativas quanto aos hábitos de vida saudáveis nas Unidades Básicas de Saúde 70,00

CAPS funcionando com equipe mínima multidisciplinar 100,00

Atingir 90% dos indicadores e ações propostas nos programas previstos na Rede de Saúde da Mulher e da Criança. 90,00

100% das equipes de ESF existentes mantidas 100,00

Profissional farmacêutico em tempo integral na dispensação de medicamentos orientando a população quanto a posologia 100,00

Garantir a cura no mínimo 90% nas coortes de casos novos de hanseníase 100,00

Realizar reuniões trimestrais, minimamente, com os diversos setores de saúde sobre a sistemática de funcionamento do CAPS,
ações de matriciamento e desenvolvimento de parcerias em serviço

13

100% Profissionais de saúde das equipes de ESF devidamente capacitados 100,00

100% das equipes ESB existentes mantidas oferendo a cobertura populacional estimada 100,00

Garantir 100% do armazenamento dos medicamentos de forma correta e segura 100,00

Garantir o acesso aos testes rápidos e exames laboratoriais para diagnóstico de hepatite C 100,00

Realizar encontros com os profissionais da Secretaria de Assistência Social (CRAS/CREAS) visando instruí-los quanto a Saúde
Mental e buscar parcerias que promovam a qualidade no serviço prestado

4

Orientar e conscientizar os homens da importância do pré natal para o pai 80,00

Cobertura mínima de 85% das áreas descobertas pelas equipes de ESF 90,00

Garantir o acesso aos exames anti-HIV laboratoriais nos casos novos de tuberculose 100,00

Garantir o fornecimento de materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das atividades do CAPS e segurança
patrimonial

100,00

100% das gestantes devidamente orientadas quanto a importância do parto normal, benefícios e trabalho de parto 100,00

Cobertura mínima de 85% das áreas descobertas pelas equipes de ESB 90,00

Garantir no mínimo 90% de óbitos com causa básica definida devidamente registrados 99,00

Garantir a assistência aos pacientes portadores de transtornos mentais graves, usuários de álcool e outras drogas 100,00

Identificar crianças que estejam em situação de risco e vulnerabilidade social e dar os encaminhamentos necessários evitando a
mortalidade infantil

90,00

Desenvolvimento e ampliação das ações de saúde bucal nas unidades básicas de saúde 90,00

Garantir 100% de encerramento das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de
notificação.

56,00

100% das puérperas visitadas e orientadas quanto as complicações no pós parto imediato e prevenindo-as no pós parto tardio e
demais orientações

100,00

100% do NASF em funcionamento com equipe mínima 100,00

Garantir o acesso ao tratamento antirretroviral as pessoas com diagnóstico de HIV 100,00

100% dos recém nascidos visitados com orientação a mãe e familiares quanto aos cuidados essenciais com o RN, aleitamento
materno, vacinação, teste do pezinho, cuidados com coto umbilical dentre outros cuidados necessários

100,00

100% do Programa de Saúde na Escola (PSE) em funcionamento com as ações desenvolvidas através da equipe e dados
enviados ao Ministério da Saúde

100,00

Ações de prevenção as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) realizadas para população nas diversas particularidades
(profissionais do sexo, moradores de rua, entre outros)

0

Desenvolver atividades educativas nos diversos temas relacionado visando levar conhecimento quanto aos cuidados com a
saúde da mulher e das crianças

0,00

100% das crianças com sífilis congênita acompanhadas pelos profissionais das equipes e programas de saúde da rede municipal 100,00

Programa de Saúde do Trabalhador implantado com equipe mínima 0,00

Grupos de gestantes realizados nas UBSs pela esquipes de ESF e demais profissionais de saúde da rede 100,00
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Garantir 100% das notificações de casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho identificados, com destaque ao
preenchimento do campo ocupação.

100,00

Ampliar em 100% o serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências. 80,00

Garantir a cura no mínimo 90% dos casos novos de tuberculose pulmonar baculífera 90,00

Realocar a equipe de ESF Centro para o espaço físico onde funciona atualmente o Centro Integrado de Atendimento a Mulher -
CIAM

1

Transferir o Centro Integrado de Atendimento a Mulher (CIAM) para integrar a Unidade Solange Campanha 1

Garantir mensalmente a realização de reunião da Coordenação com as equipes de ESF e Programas de Saúde 12

Fortalecer, Aperfeiçoar e Normatizar as ações e atendimentos que são realizados no CAF através dos profissionais de fisioterapia 90,00

100% do Programa de Controle do Tabagismo em funcionamento através da equipe mínima 100,00

Planos de Contingências elaborados 100,00

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Oferecer serviço de atendimento pré hospitalar às urgências e emergências (suporte básico durante 24 horas) 100,00

Garantir atendimento aos pacientes suspeitos de Dengue, Zika e Chicungunya pelos profissionais da atenção básica 100,00

Garantir exames aos contatos intradomiciliares dos casos novos de hanseníase. 100,00

Garantir o acesso aos exames anti-HIV laboratoriais nos casos novos de tuberculose 100,00

Garantir no mínimo 90% de óbitos com causa básica definida devidamente registrados 99,00

Garantir o acesso ao tratamento antirretroviral as pessoas com diagnóstico de HIV 100,00

Garantir 100% das notificações de casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho identificados, com destaque ao
preenchimento do campo ocupação.

100,00

Ampliar em 100% o serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências. 80,00

Planos de Contingências elaborados 100,00

304 - Vigilância
Sanitária

Programação Anual da Vigilância Sanitária ¿ PAVS elaborada e encaminhada a CIR 100,00

Desenvolver no mínimo 6 grupos de ações consideradas necessárias a todos os municípios, pactuadas na PAVS 100,00

100% de inspeções realizadas conforme meta pactuada na PAVS 100,00

Oferecer capacitação aos profissionais da vigilância sanitária 0,00

305 - Vigilância
Epidemiológica

Alcançar no mínimo 80% de cobertura vacinal (CV) do Calendário Básico de Vacinação da Criança. 80,00

Reduzir o número de óbitos infantil no município de castelo 5

100% dos óbitos investigados e analisados 100,00

Garantir atendimento aos pacientes suspeitos de Dengue, Zika e Chicungunya pelos profissionais da atenção básica 100,00

Garantir a cura no mínimo 90% nas coortes de casos novos de hanseníase 100,00

Garantir o acesso aos testes rápidos e exames laboratoriais para diagnóstico de hepatite C 100,00

Garantir o acesso aos exames anti-HIV laboratoriais nos casos novos de tuberculose 100,00

Garantir no mínimo 90% de óbitos com causa básica definida devidamente registrados 99,00

Garantir 100% de encerramento das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de
notificação.

56,00

Garantir o acesso ao tratamento antirretroviral as pessoas com diagnóstico de HIV 100,00

Programa de Saúde do Trabalhador implantado com equipe mínima 0,00

Garantir 100% das notificações de casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho identificados, com destaque ao
preenchimento do campo ocupação.

100,00

Ampliar em 100% o serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e outras violências. 80,00

Garantir a cura no mínimo 90% dos casos novos de tuberculose pulmonar baculífera 90,00

Garantir 06 ciclos com cobertura mínima de 80% de imóveis visitados para controle do vetor transmissor da Dengue, Zika,
Chicungunya e controle de demais endemias

0

Planos de Contingências elaborados 100,00

Infestação do Aedes Aegypti menor que 1% 1,20

Garantir no mínimo 80% da vacinação anti-rábica dos cães na campanha. 80,00

100% das amostras suspeitas encaminhadas 100,00

100% das amostras de água encaminhadas de acordo com o quantitativo estabelecido pelo Laboratório Central do Estado
(LACEN)

100,00
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções
da Saúde

Natureza
da
Despesa

Receita de
impostos e
de
transferência
de impostos
(receita
própria - R$)

Transferências
de fundos à
Fundo de
Recursos do
SUS,
provenientes
do Governo
Federal (R$)

Transferências
de fundos ao
Fundo de
Recursos do
SUS,
provenientes
do Governo
Estadual (R$)

Transferências
de convênios
destinados à
Saúde (R$)

Operações
de Crédito
vinculadas
à Saúde
(R$)

Royalties
do
petróleo
destinados
à Saúde
(R$)

Outros
recursos
destinados
à Saúde
(R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente 1.844.860,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.844.860,00

Capital 5.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.000,00

301 - Atenção
Básica

Corrente 5.125.539,41 3.323.628,31 N/A N/A N/A N/A N/A 8.449.167,72

Capital 100,00 2.000.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 2.000.100,00

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente 4.745.448,79 3.697.152,69 N/A N/A N/A N/A N/A 8.442.601,48

Capital 1.200,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.200,00

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente 122.248,00 327.990,00 122.150,00 N/A N/A N/A N/A 572.388,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente 5.600,00 1.000,00 N/A N/A N/A N/A 25.042,00 31.642,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente 818.700,00 313.316,00 N/A N/A N/A N/A N/A 1.132.016,00

Capital 100,00 15.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 15.100,00

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A 25.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 25.000,00

Capital 100,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 15/01/2020.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
A Atenção Primária de Saúde (APS) no município tem se colocado como a ordenadora do cuidado do usuário junto ao
Sistema de Saúde. O acesso aos serviços de saúde independente de sua complexidade deve ser assegurado, assim como
respeitadas as equidades e as reais necessidades da população.
Deve se garantir serviços na APS a toda à população, com capacidade diagnóstica e resolutiva assim como a existência de
redes de apoio integradas e disponíveis. É considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e
responsável pela longitudinalidade do cuidado em saúde. Fundamenta-se pela otimização das ações em saúde agindo
sobre as causas das doenças mais prevalentes que ocorrem na população, manejando as doenças e maximizando a saúde.
As Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de Saúde da Família constituem-se como os serviços protagonistas da APS,
tendo como fortalecedores os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, já implantados no município.
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é entendida como uma reorientação do modelo assistencial, resgatando conceitos
mais amplos de saúde e formas diferenciadas de intervenção junto ao usuário, sua família e a comunidade. Evidências
científicas mundiais e nacionais mostram que, dentre as orientações de modelo assistencial para a APS, a ESF é a que mais
contempla seus atributos essenciais e derivados. São eles: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação,
focalização na família, orientação comunitária e competência cultural (Starfield, 2003). Desta forma consegue aplicar maior
número dos princípios do SUS, com destaque para a integralidade, a equidade, a coordenação do cuidado, a preservação
da autonomia e a participação e controle social (Lei 8080/90).
Consta em nosso planejamento atual, a reorganização dos serviços de Atenção Básica do município onde foi priorizado a
territorialização e adscrição das famílias residentes, visto que os territórios cobertos pela ESF funcionam dentro dessa
lógica. A territorialização possibilita orientar as intervenções de acordo com os riscos identificados nos grupos
populacionais. Dentro dessa lógica, desde 2014, este município optou pelo cadastramento da população e distribuição das
equipes de ESF e de AB por território, totalizando até o final do exercício de 2018, em 06 equipes de ESF e 03 equipes de
Atenção Básica Parametrizada.
Durante o exercício de 2019, por intermédio da Secretaria de Estado da saúde, todos os municípios solicitaram ao Ministério da Saúde, o
credenciamento do teto das Equipes de Estratégia de Saúde da Família. Dessa forma, o município de Castelo passou a contar com 10 (dez)
Equipes de Saúde da Família, distribuídas nos territórios. São elas: Estratégia Saúde da Família Constantina Belmock Novo ¿ Estrela do Norte;
Estratégia Saúde da Família Salute Venturim Magnago ¿ Aracuí; Estratégia Saúde da Família Honório Piassi ¿ Patrimônio do Ouro; Estratégia
Saúde da Família Hermes Camporez ¿ Limoeiro; Estratégia Saúde da Família Nivaldo Tessinari 01 ¿ Volta Redonda; Estratégia Saúde da
Família Nivaldo Tessinari 02 ¿ Volta Redonda; Estratégia Saúde da Família Dr Jorge Luis de Castro ¿ Esplanada; Estratégia Saúde da Família
Centro 01; Estratégia Saúde da Família Centro 02 e Estratégia Saúde da Família Niterói.

Com a implantação das novas equipes de ESF, A cobertura populacional estimada das equipes de atenção básica no
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exercício de 2019, passou de para 82,71%, para 92,45. Em 2017, a média era de 79% de cobertura. Se considerarmos
apenas a cobertura de Estratégia de Saúde da Família, o município possuía em 2018 um percentual de cobertura de 54%.
Ao final do exercício de 2019, a cobertura de ESF atingiu 92,45%. Em relação a cobertura de Saúde Bucal, o município
apresentava 68% de cobertura de atenção básica em 2018. Se considerada somente a Estratégia Saúde da Família tinha-
se uma cobertura de 27,19 % de saúde bucal em 2018. Ao final do exercício de 2019, a cobertura de saúde bucal nas
Estratégias de Saúde da família, passou para 73%. (Fonte sistema e-gestor).

Salientamos que o modelo de organização das equipes por território fomenta a integralidade e a longitudinalidade do
cuidado. Considerando os dados supramencionados, fica evidente o esforço desta gestão municipal de saúde, em
aumentar os índices de cobertura de ESF, melhorar o acesso do usuário e oferecer uma atenção Primária em Saúde de
qualidade para seus munícipes.
Em relação ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, o município de CASTELO possui 2.051
famílias beneficiárias do PBF com perfil saúde, em 2019, atingimos 88% de cobertura.

Um importante Programa também fomentado neste município, durante o ano de 2018, e mantido durante o exercício de
2019, foi o Programa Saúde na Escola, uma parceria entre secretarias de saúde e educação, para a implementação de
ações de saúde nas escolas do município, conforme preconizado pelo PSE através do Ministério da Saúde. Em 2019, este
município realizou ações de saúde para 2.759 alunos.

Quanto ao indicador de proporção de parto normal no Município, ainda registramos a dificuldade em aumentar a meta e
manter a pactuação que é de 25%. Isto pode se caracterizar principalmente por questões culturais, e porque muitos partos
são marcados e a maioria destas intervenções não é feita de forma emergencial, mas, sim, programada.
Isto demonstra que teremos que intensificar o trabalho com o fornecimento de informações às mulheres, antes e durante a
gestação, na tentativa de reverter este quadro, salientando principalmente sobre as vantagens do parto normal tanto para
a mulher, quanto para a criança.
No que diz respeito ao ¿Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, salientamos o fortalecimento do CAPS, onde em 2019,
132 pacientes cadastrados participaram de todas as atividades desenvolvidas pela equipe de saúde (médico psiquiatra,
enfermeiro, psicólogo, assistente social, técnica de enfermagem) e oficinas de terapia ocupacional, com artesanato e
dança.

Quanto a Assistência Farmacêutica, o Índice de Cobertura de Tratamento (ICT), em média, acima de 95%, Castelo, oferece
à população municipal, em quase total continuidade, a maioria dos medicamentos padronizados, beneficiando ao usuário,
na sua maioria carente e sofrido, que estariam desamparados, não fosse o grande comprometimento técnico de toda a
equipe.

A realização de uma Assistência Farmacêutica plena e completa é um objetivo constante e um sonho que somente poderá
ser alcançado quando as 03 (três) esferas do Governo cumprir integralmente com suas obrigações

Em relação a ¿Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS¿, Castelo, através de novo sistema de Software
contratado, mantém atualizado o Sistema HORUS, e está enviando 100% de seus dados para o Ministério da Saúde.

Em atendimento à política de atenção especializada, visando garantir o acesso da população aos serviços, temos convênio
firmado com o Hospital local e ainda, integramos o Consórcio Público de Saúde da região ¿ CIM Pólo Sul.

Para garantir que este acesso tenha qualidade, a SEMSA monitorou o Convênio com o Hospital local, bimestralmente,
através do P.O.A. - Plano Operativo Anual, e participa das Assembleias Gerais do CIM Pólo Sul para deliberar sobre as ações
macro em saúde. Também foi conveniado junto à Associação de Pais e Amigos Excepcionais ¿ APAE de Castelo, com
objetivo de contratação de serviços para melhor atender as crianças especiais que necessitam de atendimento
especializado em reabilitação no município.

A Secretaria de Saúde, no intuito de suprir carência no atendimento de transporte de pacientes que não apresentem risco
de vida, em remoção simples e de caráter eletivo, implantou o serviço de transporte de pacientes em Ambulância Tipo A,
para remoção simples e eletiva no âmbito do SUS, 24 horas. Os profissionais que trabalham no serviço são capacitados no
socorro e na condução de traumas. Durante o exercício de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde, ofertou curso de
socorrista e atualização para todos os técnicos de enfermagem e motoristas que tiveram interesse, através de uma
empresa contratada, que é referência no assunto em nossa região.

No que diz respeitos às ações de Vigilância em Saúde, a Secretaria de Saúde, através das Vigilâncias Ambiental,
Epidemiológica e Sanitária emendou todos os esforços para assegurar o cuidado com a saúde de seus munícipes, não
deixando de cumprir e fomentar as atividades obrigatórias, dentre estas: controle de vetores, bloqueios, notificações de
doenças, notificações de óbitos, investigação de óbitos, vistorias em estabelecimentos sanitários e comerciais, controle de
parasitas, controle escorpiônico, controle de roedores, vacinação antirrábica, licenciamentos sanitários, dentre outros.
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador Tipo Meta

ano
2019

Resultado do
quadrimestre

%
alcançada
da meta

Unidade
de

Medida

1
Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U 35
- 0

Número

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

E 100,00
- 0

Percentual

3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U 92,00
- 0

Percentual

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

U 100,00
- 0

Percentual

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

U 90,00
- 0

Percentual

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

U 90,00
- 0

Percentual

7
Número de Casos Autóctones de Malária

E -
- 0

Número

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

U 2
- 0

Número

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

U 0
- 0

Número

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

U 90,00
- 0

Percentual

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

U 6,00
- 0

Razão

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

U 35,00
- 0

Razão

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

U 25,00
- 0

Percentual

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

U 17,00
- 0

Percentual

15
Taxa de mortalidade infantil

U 4
- 0

Número

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

U 1
- 0

Número

17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

U 80,00
- 0

Percentual

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U 85,00
- 0

Percentual

19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

U 70,00
- 0

Percentual

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

E 100,00
- 0

Percentual

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

U 4
- 0

Número

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

U 95,00
- 0

Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 15/01/2020.
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Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa

O pacto interfederativo dos indicadores conforme determinação da Resolução nº 08, de 24 de novembro de 2016, dispõe

sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades

nacionais em saúde. A pactuação tem a finalidade de reforçar as responsabilidades, de cada gestor com as necessidades

de saúde da população no território, reconhecidas de forma tripartite além de fortalecer a integração dos instrumentos de

planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS). Os instrumentos de planejamento referidos são o plano de saúde, a

programação anual de saúde e o relatório de gestão, nos termos da Portaria GM/MS nº 2.135, de 25 de setembro de 2013.

Os indicadores que compõem este rol devem ser considerados nos instrumentos de planejamento de cada ente federado.

Os indicadores são essenciais nos processos de monitoramento e avaliação, pois permitem acompanhar o alcance das

metas. Toda meta está diretamente relacionada a um indicador que expressa a maneira como a meta será avaliada. Os

indicadores não são simplesmente números, são atribuições de valor a objetivos, acontecimentos ou situações, de acordo

com os marcadores para se chegar ao resultado final pretendido. Os indicadores servem para:

embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão;

contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;

analisar comparativamente o desempenho.

Todos os indicadores pactuados serão apurados e avaliados anualmente e seus resultados comporão o Relatório Anual de

Gestão, a ser enviado ao Conselho de Saúde até 30 de março do ano subsequente ao da execução financeira, conforme

artigo 36, § 1º da Lei Complementar nº 141/2012.

Conforme resultados da pactuação deste município, constante na tabela acima, o município de Castelo manteve bom

desempenho no alcance das metas pactuadas. Segue na tabela a seguir, o comparativo entre os resultados atingidos na

pactuação dos anos de 2018 e 2019.

Pactuação Interfederativa 2017 a 2021 ¿ Castelo-ES
Comparativos de resultado da Pactuação 2018 e 2019
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Nº Indicador Meta
2018

Resultado
2018

Meta
2019

Resultado
2019

Unidade

1 Número de óbitos
prematuros (de 30 a 69
anos) pelo conjunto das
4 principais dcnt
(doenças do aparelho
circulatório, câncer,
diabetes e doenças
respiratórias crônicas)

35 36 35 59 N.Absoluto

2 Proporção de óbitos de
mulheres em idade fértil
(mif) investigados

100 100 100 100 %

3 Proporção de registro de
óbitos com causa básica
definida

92 100 92 99 %

4 Proporção de vacinas
selecionadas do cnv
para crianças < 2 anos -
pentavalente (3ª dose),
pneumocócica 10-
valente (2ª), poliomielite
(3ª) e tríplice viral (1ª) -
com cobertura vacinal
preconizada

75 100 100 75 %

5 Proporção de casos de
doenças de notificação
compulsória imediata
(dnci) encerradas em
até 60 dias após
notificação

80 100 90 56 %

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

90 100 90 SCN %

7 Número de casos
autóctones de malária

NA NA NA NA N.Absoluto

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

03 02 02 02 N.Absoluto

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

0 0 0 0 N.Absoluto

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

80 90,9 90 57,9 %
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11 Razão de exames
citopatológicos do colo
do útero em mulheres
de 25 a 64 anos na
população residente de
determinado local e a
população da mesma
faixa etária

0,65 0,34 0,60 0,58 RAZÃO

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

0,38 0,23 0,35 0,26 RAZÃO

13 Proporção de parto
normal no sus e na
saúde suplementar

25 23,31 25 24,14 %

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

17 10,1 17 10,34 %

15 Taxa de mortalidade
infantil.

04 02 04 05 N.Absoluto

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

01 01 01 0 N.Absoluto

17 Cobertura populacional
estimada pelas equipes
de atenção básica.

78 68,53 80 92,45 %

18 Cobertura de
acompanhamento das
condicionalidades de
saúde do programa
bolsa família

80 85,37 85 88 %

19 Cobertura populacional
estimada de saúde
bucal na atenção básica

60 68,3 70 100 %

20 Percentual de
municípios que realizam
no mínimo seis grupos
de ações de vigilância
sanitária, consideradas
necessárias a todos os
municípios.

100 100 100 100 %

21 Ações de matriciamento
realizadas por caps com
equipes de atenção
básica

100 0 100 100 %

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

04 04 04 0 N.Absoluto
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23 Proporção de
preenchimento do
campo "ocupação" nas
notificações de agravos
relacionados ao trabalho

60 95 95 95 %

Conforme podemos analisar no comparativo acima, destacamos para análise detalhada, os resultados obtidos nos

indicadores 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, e 21.

Começando pelo indicador 1, em relação ao ano de 2018, tivemos em 2019, um aumento no número de óbitos prematuros

de 30 a 69 anos, pelo conjunto das doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Em

2017 no mesmo indicador atingimos 45 óbitos. Este indicador representa não apenas a qualidade da atenção a saúde

ofertada ao paciente com doenças crônicas, como também o autocuidado apoiado, onde o doente crônico, na maioria dos

casos, se limita a mudar hábitos que poderiam minimizar óbitos.

Em relação ao indicador 4, em 2018, após muitos esforços da equipe de imunização, o município conseguiu atingir o

mínimo de 95% de proporção de cada uma dessas vacinas do calendário básico nacional de vacinação, atingindo a marca

de 100% no indicador do SISPACTO. No entanto, no ano de 2019, atingimos apenas 75% nesse indicador, devido o

desabastecimento das vacinas DTP (março de 2019 e agosto a dezembro de 2019) e Meningo C (junho a dezembro), por

parte do Ministério da Saúde, não sendo possível, atingir 100% de cobertura conforme pactuada.

No indicador 08, após grandes esforços da equipe de vigilância epidemiológica, e equipes de Atenção Primária,

conseguimos reduzir os casos de sífilis congênita. Um grande avanço na nossa Atenção Primária, por se tratar de um

problema grave que atinge todo o Brasil e envolve não só saúde, mas outros parâmetros sociais.

No entanto, o município ainda precisa superar alguns desafios relacionados aos indicadores 11, 12 e 13, todos relacionados

a saúde da mulher.

No indicador 11, conforme nossa série histórica, têm sido muito difícil atingir a razão de 0,65 exames citopatológicos

realizados em mulheres conforme a faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. Evidencia-se os esforços das

equipes de ESF do município e da equipe CIAM no sentido de aumentar a coleta para o exame citopatológico, sendo que no
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ano de 2019, por muito pouco não atingimos a meta pactuada. Porém, sabemos que tais resultados podem ser

melhorados. O mesmo aconteceu em relação ao indicador 12, pois muitas mulheres realizam os exames citopatológicos e

de mamografia na rede privada, cujos dados estatísticos não são incorporados nos indicadores do SUS.

Em relação ao indicador 13, mesmo com as reuniões de gestantes realizadas constantemente pelas equipes, sensibilizando

as mulheres sobre os benefícios do parto normal para mãe e bebê, ainda observa-se que o parto normal ainda é

considerado para muitas como muito dolorido e desgastante, levando as mulheres, por muitas vezes a optar pelo método

cesárea, principalmente na rede particular. Portanto temos no indicador 13 aspectos sociais, emocionais e culturais que

atualmente fazem com que a maioria dos municípios atinjam um percentual muito baixo neste indicador.

No indicador 14, mantivemos o índice de redução de gravidez na adolescência, Destacamos aqui a importância do

Programa Saúde na Escola para a sensibilização deste e de outros assuntos.

Em relação ao indicador 15, mantivemos a série histórica de óbitos infantis. Vale ressaltar que na maioria das vezes,

conforme investigação de óbito realizada, as causas não são sensíveis a atenção primária ou a atenção hospitalar ofertada

na hora do parto.

O indicador 17 e o indicador 19, representam o grande esforço desta gestão municipal de saúde em aumentar o percentual

de cobertura de população estimada pelas equipes de atenção básica e de saúde bucal, onde pudemos perceber um

aumento significativo, passando de 68% para 92% e de 68% para 100%. Fato este que se deve ao incansável empenho em

transformar as equipes de atenção básica parametrizas em equipes de ESF e a manutenção dos profissionais que

compõem a equipe mínima das equipes no SCNES.

Sobre o indicador 21, ressaltamos as ações de matriciamento, realizadas entre a equipe CAPS e equipes de atenção

básica, atingindo 100% do matriciamento preconizado pelo Ministério da Saúde.

Por fim, justificamos, que na digitação da Pactuação Interfederativa 2019, no sistema DIGISUS, houve um erro de digitação

no indicador 11 e no indicador 12. Na meta do indicador 11, onde se lê 6,00, leia-se 0,60. Na meta do indicador 12, onde se
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lê 35,00, leia-se 0,35.
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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
de Recursos do

SUS
provenientes do

Governo
Estadual

Transferências
de Convênios
destinadas à

Saúde

Operações
de Crédito
vinculadas

à Saúde

Royalties
do

Petróleo
destinados

à Saúde

Outros
Recursos

Destinados
à Saúde

TOTAL

Atenção Básica          

 Corrente 0,00 6.263.301,15 2.327.883,85 0,00 40.046,99 0,00 0,00 0,00 8.631.231,99

 Capital 0,00 0,00 1.775.561,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.615,02 1.792.176,03

Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

         

 Corrente 0,00 4.323.635,16 4.244.141,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.567.777,06

 Capital 0,00 2.744,24 2.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 125.152,24

Suporte
Profilático e
Terapêutico

         

 Corrente 0,00 121.007,55 550.028,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671.035,90

 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Sanitária

         

 Corrente 0,00 10.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.758,77 13.390,91

 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

         

 Corrente 0,00 870.901,93 259.014,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.916,69

 Capital 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 3.788,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.788,50

 Capital 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00

Outras
Subfunções

         

 Corrente 0,00 2.470.994,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,45 2.471.562,36

 Capital 0,00 599,00 35.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.849,00

Total 0,00 14.063.816,08 9.200.876,37 0,00 40.046,99 0,00 0,00 139.941,24 23.444.680,68

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde 
2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.

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

Data da consulta: 09/03/2020.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado

Indicador Transmissão

Única

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município 6,38 %  
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1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município 87,51 %  

1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município 11,89 %  

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

70,96 %  

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

19,78 %  

1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município 56,24 %  

2.1 Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante R$ 638,16  

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 47,69 %  

2.3 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 3,13 %  

2.4 Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 4,80 %  

2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 8,21 %  

2.6 Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 22,65 %  

3.1 Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde 50,19 %  

3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 22,00 %  

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

Data da consulta: 09/03/2020.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(b)

% (b / a) x
100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 6.342.710,00 7.586.677,64 7.286.463,16 96,04

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.100.000,00 1.241.105,45 1.241.105,45 100,00

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 985.000,00 985.000,00 855.782,19 86,88

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.600.000,00 3.315.413,95 3.315.413,95 100,00

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.300.000,00 1.414.215,31 1.245.108,22 88,04

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 32.250,00 32.416,89 30.987,31 95,59

Dívida Ativa dos Impostos 233.200,00 386.936,97 386.736,97 99,95

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 92.260,00 211.589,07 211.329,07 99,88

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (II)

51.175.000,00 57.359.000,62 56.945.989,24 99,28

Cota-Parte FPM 23.400.000,00 25.137.526,17 25.137.526,17 100,00

Cota-Parte ITR 45.000,00 50.624,71 50.624,71 100,00

Cota-Parte IPVA 3.500.000,00 3.500.000,00 3.335.017,13 95,29

Cota-Parte ICMS 23.500.000,00 27.940.849,74 27.940.849,74 100,00

Cota-Parte IPI-Exportação 530.000,00 530.000,00 481.971,49 90,94

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
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Outras     

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

57.517.710,00 64.945.678,26 64.232.452,40 98,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA (c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre
(d)

% (d / c) x
100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE-SUS

9.330.037,00 10.300.617,24 8.696.392,25 84,43

Provenientes da União 9.062.887,00 9.982.372,24 8.482.372,24 84,97

Provenientes dos Estados 122.150,00 173.245,00 173.245,00 100,00

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 145.000,00 145.000,00 40.775,01 28,12

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS     

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À
SAÚDE

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

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA
SAÚDE

9.330.037,00 10.300.617,24 8.696.392,25 84,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de
Natureza de Despesa)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EXECUTADAS

Liquidadas
Até o

Bimestre 
(f)

Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados 

(g)

% 
(f+g)/e)

DESPESAS CORRENTES 20.497.575,20 22.422.724,46 21.470.744,37 0,00 95,75

Pessoal e Encargos Sociais 11.318.035,44 11.684.563,58 11.335.201,72 0,00 97,01

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 9.179.539,76 10.738.160,88 10.135.542,65 0,00 94,39

DESPESAS DE CAPITAL 2.021.600,00 4.688.342,94 1.780.635,72 174.000,00 41,69

Investimentos 2.021.600,00 4.688.342,94 1.780.635,72 174.000,00 41,69

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 22.519.175,20 27.111.067,40  23.425.380,09 86,41

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

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

Liquidadas
Até o

Bimestre 
(h)

Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados

(i)

% 
[(h+i)

/ IV(f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS N/A 12.904.729,35 9.116.864,60 174.000,00 39,66

Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS N/A 12.075.505,83 8.936.876,37 174.000,00 38,89

Recursos de Operações de Crédito N/A 0,00 0,00 0,00 0,00
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Outros Recursos N/A 829.223,52 179.988,23 0,00 0,77

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS N/A 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA¹

N/A N/A N/A 0,00  

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

N/A N/A 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À
PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA
EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES³

N/A N/A 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)  N/A  9.290.864,60 39,66

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

 N/A  14.134.515,49  

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

22,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-

(15*IIIb)/100]

4.499.647,63

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA
CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2019 0,00 N/A N/A N/A 0,00

Inscritos em 2018 53.157,23 783,00 44.193,28 8.180,95 0,00

Inscritos em 2017 783,00 783,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2016 1.133,00 783,00 350,00 0,00 0,00

Inscritos em 2015 16.599,25 1.134,21 15.465,04 0,00 0,00

Inscritos em exercícios anteriores 73.220,24 20.794,78 52.425,46 0,00 0,00

Total 144.892,72 24.277,99 112.433,78 8.180,95 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS
DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e

2°

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas
custeadas no
exercício de
referência (j)

Saldo Final
(Não

Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO
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Saldo Inicial Despesas
custeadas no
exercício de
referência

(k)

Saldo Final
(Não

Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2017 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00

Total (IX) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Liquidadas
Até o

Bimestre 
(l)

Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados

(m)

%
[(l+m)

/
total(l+m)]x100

Atenção Básica 10.449.267,72 13.349.090,25 10.249.408,02 174.000,00 44,46

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.443.801,48 9.251.873,77 8.692.929,30 0,00 37,08

Suporte Profilático e Terapêutico 572.388,00 683.069,10 671.035,90 0,00 2,86

Vigilância Sanitária 31.642,00 40.886,04 13.390,91 0,00 0,06

Vigilância Epidemiológica 1.147.116,00 1.227.778,00 1.129.916,69 0,00 4,82

Alimentação e Nutrição 25.100,00 23.200,00 6.588,50 0,00 0,03

Outras Subfunções 1.849.860,00 2.535.170,24 2.507.411,36 0,00 10,70

Total 22.519.175,20 27.111.067,40  23.444.680,68 100,01

FONTE: SIOPS, Castelo/ES, data e hora da homologação dos dados pelo gestor: 21/02/20 10:12:59
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]. 

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de
financiamento e programa de trabalho

Não há informações cadastradas para o período da Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de
financiamento e programa de trabalho. 

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
O relatório de Execução Orçamentária e Financeira, tem por objetivo abordar, aspectos considerados relevantes de
execução orçamentária, financeira, do Fundo Municipal de Saúde do Município de Castelo-ES, constante nos
Demonstrativos Contábeis referente ao exercício de 2019.

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que permita uma visão de conformidade e
desempenho dos atos de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Castelo-ES, evidenciando os resultados dos programas
desenvolvidos.

Do total das despesas com saúde do Município de Castelo, 50,19% são financiados por recursos transferidos por outras
esferas de governo, sendo 70,96 % dessas transferências de origem da União. Estes indicadores demonstram o grau de
independência em relação a repasses de recursos de outras esferas no financiamento da saúde local. A despesa com saúde
financiada por recursos próprios municipais representou 22,00% das receitas de impostos e transferências constitucionais
e legais. Este indicador demostra que o Município está cumprindo o índice exigido na Constituição Federal.

As despesas com saúde do Município representou um gasto por habitante de R$ 638,16 sendo 47,69% com pessoal ativo,
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3,13 % com medicamentos, 4,80% com serviços de terceiros ¿ Pessoa Jurídica, 8,21 % com investimentos 36,17% com
outras despesas.

Em relação as receitas 6,38% da receita total do Município são provenientes de impostos diretamente arrecadados e
87,51% são transferidos por outras esferas de governo. As transferências para a saúde representam 11,89 % do total de
recursos transferidos para o Município.

A receita de impostos ¿ vinculada conforme LC 141/2012 foi de R$ 64.232.452,40 e as despesas com recursos próprios em
ações e serviços de saúde foi R$ 14.134.515,49.

No que se refere a execução dos blocos de financiamento, observa-se uma evidente elevação das transferências fundo a
fundo, realizadas pelo SUS em comparado com a previsão inicial. Apesar deste incremento, o município continua
aportando um considerável volume de recursos próprios como contrapartida para que possa manter em dia as despesas
referentes aos gastos com folha de pagamento e encargos sociais, entre outras despesas correntes.

As informações acima demonstram que o Fundo Municipal de Saúde do Município de Castelo/ES mantém um resultado
financeiro positivo, demonstrando equilíbrio financeiro, percebendo ainda que o disponível é suficiente para pagar as
obrigações referentes aos bens e serviços adquiridos e empenhados.

A seguir, apresentamos a prestação de contas das emendas parlamentares referente ano de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1160- 02

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA
1160-02

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR NA
PROPOSTA

VALOR
TOTAL EMPENHO SITUAÇÃO em

2019
NOTA

FISCAL

Autoclave
Horizontal De
Solo 2 R$ 67.898,00 R$ 240.000,00 R$ 135.796,00 2575/2018 ENTREGUE 1971

Oftalmoscópio 9 R$ 1.000,00 R$ 7.110,00 R$ 9.000,00 2581/2018 ENTREGUE 1877

Oxímetro de
Pulso 1 R$ 2.250,00 R$ 2.500,00 R$ 2.250,00 2582/2018 ENTREGUE 1877

Balança
Antropológica
Infantil 4 R$ 550,73 R$ 4.000,00 R$ 2.202,92 2582/2018 ENTREGUE 1877

Balança
Antropológica
Obeso 2 R$ 865,70 R$ 4.000,00 R$ 1.731,40 2582/2018 ENTREGUE 1877

Detector Fetal 16 R$ 791,00 R$ 11.200,00 R$ 12.656,00 2582/2018 ENTREGUE 1930

Mesa
Genecológica 7 R$ 1.060,00 R$ 7.700,00 R$ 7.420,00 2581/2018 ENTREGUE 1930

Autoclave
Horizontal de
Mesa (até 75
litros) 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.550,00 2581/2018 ENTREGUE 3034

Carro p/
Curativo 1 R$ 1.068,00 R$ 1.200,00 R$ 1.068,00 2581/2018 ENTREGUE 2985

Escada 2
Degraus 10 R$ 196,50 R$ 3.000,00 R$ 1.956,50 2581/2018 ENTREGUE 2985

Mesa Mayo 2 R$ 561,50 R$ 1.200,00 R$ 1.123,00 2581/2018 ENTREGUE 2985

Suporte de
Soro 8 R$ 272,70 R$ 2.400,00 R$ 2.181,60 2581/2018 ENTREGUE 2985

Projetor
Multimídia 1 R$ 2.170,00 R$ 3.100,00 R$ 2.170,00 2353/2018 ENTREGUE 1383

Switch 3 R$ 1.550,00 R$ 4.200,00 R$ 4.650,00 2353/2018 ENTREGUE 1383

Ar
Condicionado 8 R$ 1.299,00 R$ 14.400,00 R$ 10.382,00 2353/2018 ENTREGUE 1425

TOTAL R$ 198.137,42
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1160- 03

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA
1160-03

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR NA
PROPOSTA

VALOR
TOTAL EMPENHO SITUAÇÃO em

2018
Nota
Fiscal

Autoclave
Horizontal de
Mesa (até 75
litros) 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.550,00 2581/2018 ENTREGUE 3034

Balança
Antropológica
Infantil 4 R$ 550,73 R$ 4.000,00 R$ 2.202,92 2582/2018 ENTREGUE 1877

Balança
Antropológica
Obeso 2 R$ 865,70 R$ 4.000,00 R$ 1.731,40 2582/2018 ENTREGUE 1877

Oxímetro de
Pulso 1 R$ 2.250,00 R$ 2.500,00 R$ 2.250,00 2582/2018 ENTREGUE 1877

Oftalmoscópio 9 R$ 1.000,00 R$ 7.110,00 R$ 9.000,00 2581/2018 ENTREGUE 1877

Detector Fetal 16 R$ 791,00 R$ 11.200,00 R$ 12.656,00 2582/2018 ENTREGUE 1930

Mesa
Genecológica 7 R$ 1.060,00 R$ 7.700,00 R$ 7.420,00 2581/2018 ENTREGUE 1930

Mesa Mayo 2 R$ 561,50 R$ 1.200,00 R$ 1.123,00 2581/2018 ENTREGUE 2985

Escada 2 Degraus 10 R$ 196,50 R$ 3.000,00 R$ 1.956,50 2581/2018 ENTREGUE 2985

Carro p/ Curativo 1 R$ 1.068,00 R$ 1.200,00 R$ 1.068,00 2581/2018 ENTREGUE 2985

Suporte de Soro 8 R$ 272,70 R$ 2.400,00 R$ 2.181,60 2581/2018 ENTREGUE 2985

Cadeira
Odontológica
Completa
(Equipo/
Sugador/Refletor)

2
R$
13.245,00 R$ 26.000,00 R$ 26.490,00 2577/2018 ENTREGUE 2874

TOTAL R$ 71.629,42

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 07

DESCRIÇÃO DO
MATERIAL

QUANTIDADE
EMENDA
1180-07

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR NA
PROPOSTA

VALOR
TOTAL DA
COMPRA

EMPENHO
NÚMERO SITUAÇÃO Nota

Fiscal

MATERIAIS MÉDICOS

Compressor
Odontológico 2

2.200,00 4.400,00 6.520,00 1479/2019 entregue
243

Armário Vitrine 4 1.550,00 6.200,00 3.320,00 1064/2019 entregue 3293

Mesa de Exames 4 1.350,00 5.400,00 3.280,00 1064/2019 entregue 3293

Poltrona Hospitalar 3 1.000,00 3.000,00 3.291,00 1064/2019 entregue 3293

Negatoscópio 1 700,00 700,00 410,00 1064/2019 entregue 3293

Esfigmomanômetro
Adulto 2 170,00 340,00 138,00 1064/2019 entregue 3293

Mesa Genecológica 2 2.200,00 4.400,00 4.580,00 1064/2019 entregue 3293

Balde/Lixeira 2 110,00 220,00 240,36 1745/2019 entregue 3380

Balde a Pedal 1 120,00 120,00 197,00 1745/2019 entregue 3380

Mocho a gás 1 550,00 550,00 589,00 1480/2019 entregue 3459
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Detector Fetal 3 900,00 2.700,00 2.310,00 1063/2019 entregue 1024

Ultrassom para
Fisioterapia 2 1.200,00 2.400,00 2.880,00 1063/2019 entregue 1024

Tens e Fes 4 1.500,00 6.000,00 5.600,00 1063/2019 entregue 1024

Foco Refletor
Ambulatorial 3 700,00 2.100,00 2.130,00 1478/2019 entregue 465

Câmara para Conserv.
Imunobiológico 2

15.800,00 31.600,00 27.723,06 815/2019 entregue 6

Seladora 2 1.500,00 3.000,00 1.720,00 1482/2019 entregue 3179

Ultrassom
Odontológico 1 2.500,00 2.500,00 2.930,00 1482/2019 entregue 3179

Aparelho de Raio x
Odontológico 1

6.000,00 6.000,00 7.265,00 1481/2019 entregue 5121

Cadeira fixa 40 90,00 3.600,00 3.740,00 1297/2019 entregue 1735

Cadeira Odontológica 1 18.000,00 18.000,00 16.800,00 1480/2019 entregue 3395

Cadeira de Rodas
Pediátrica 1 1.150,00 1.150,00 1.000,00 2329/2019 entregue 7576

Otoscópio 10 550,00 5.500,00 30.800,00 1066/2019 entregue 8

Colposcópio 1 25.000,00 25.000,00 18.400,00 1065/2019 entregue 457

Criocautério 1 3.300,00 3.300,00 4.350,00 1062/2019 entregue 1

MÓVEIS EM GERAL

Armário prateleiras
em aço 12 700,00 8.400,00 9.660,00 1300/2019 entregue 846

Mesa para
computador 3 500,00 1.500,00 1.420,00 1295/2019 entregue 2937

Mesa de Reunião 2 500,00 1.000,00 647,40 1298/2019 entregue 527

Mesa de Escritório 4 360,00 1.440,00 1.420,00 1299/2019 entregue 2937

Arquivo 4 gavetas 3 500,00 1.500,00 1.860,00 1298/201 entregue 527

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Ar Condicionado 3 2.500,00 7.500,00 7.095,00 1089/2019 entregue 494

Projetor Multimídia 2 3.200,00 6.400,00 5.398,00 1089/2019 entregue 498

Computador portátil
(Notebook) 2 3.600,00 7.200,00 6.760,00 1089/2019 entregue 498

Impressora 1 2.000,00 2.000,00 2.274,00 1092/2019 entregue 893

No Break 4 900,00 3.600,00 2.656,00 1092/2019 entregue 893

Computador (Desktop
básico) 5 3.500,00 17.500,00 18.000,00 1094/2019 entregue 649

Tablete 7 1.800,00 12.600,00 15.890,00 1091/2019 entregue 2924

Bebedouro/
Purificador de água 1 760,00 760,00 711,00 1093/2019 entregue 7118

Televisor 40¿ 1 1.600,00 1.600,00 1.720,00 1093/2019 entregue 7118

Geladeira/Refrigerador 2 1.450,00 2.900,00 4.600,00 1090/2019 entregue 423

TOTAL 230.324,82
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 10

DESCRIÇÃO DO
MATERIAL

QUANTIDADE
EMENDA
1180-10

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR NA
PROPOSTA

VALOR
TOTAL DA
COMPRA

EMPENHO
NÚMERO

SITUAÇÃO
2019 NOTA FISCAL

MATERIAIS MÉDICOS

Compressor
Odontológico 5 2.200,00 11.000,00 22.570,00 779/2019 entregue 2

Computador (Desktop
básico) 10 3.500,00 35.000,00 37.600,00 792/2019 entregue 2

Mocho a gás 2 550,00 1.100,00 1.306,00 778/2019 entregue 3079

Detector Fetal 9 900,00 1.100,00 1.306,00 778/2019 entregue 476

Balança
Antropométrica adulto 1 1.500,00 1.500,00 880,00 1752/2019 entregue 476

Balança
Antropométrica
Infantil 1

1.200,00 1.200,00 695,00 1752/2019 entregue 476

Mesa Genecológica 3 2.200,00 6.600,00 8.100,00 1751/2019 entregue 3456

Foco Refletor
Ambulatorial 5 700,00 3.500,00 3.200,00 776/2019 entregue 441

Bomba a Vácuo
2HP/CV 5 3.000,00 15.000,00 17.400,00 779/2019 entregue 441

Ultrassom Diagnóstico
sem Aplicação
Transesofágica 1

125.000,00 125.000,00 99.900,00 1750/2019 entregue 12054

Ultrassom
Odontológico 1 2.500,00 2.500,00 2.389,00 778/2019 entregue 3069

Aparelho de Raio x
Odontológico 2 6.000,00 12.000,00 14.130,00 778/2019 entregue 3079

Cadeira Odontológica 5 18.000,00 90.000,00 79.950,00 1647/2019 entregue 2393

Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 955,00 1751/2019 entregue 3416

Balança
Antropométrica adulto 1 1.500,00 1.500,00 880,00 1752/2019 entregue 476

Balança
Antropométrica
Infantil 1

1.200,00 1.200,00 695,00 1752/2019 entregue
476

Televisor 40¿ 1 1.600,00 1.600,00 1.615,00 790/2019 entregue 623

MÓVEIS EM GERAL

Armário prateleiras
em aço 1 700,00 700,00 840,00 1070/2019 entregue 2632

Cadeira fixa 33 90,00 2.970,00 4.080,00 1070/2019 entregue 2632

Veículo de 7 lugares 1 82.890,00 50.000,00 82.890,00 2569/2019 entregue 202

Veículo de 7 lugares 1 82.890,00 50.000,00 82.890,00 2569/2019 entregue 205

Mesa de Reunião 3 500,00 1.500,00 1.104,21 1070/2019 entregue 2632

Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 410,00 1070/2019 entregue 2632

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

Ar Condicionado 13 2.500,00 30.000,00 18.850,00 795/2019 entregue 672

Projetor Multimídia 5 3.200,00 16.000,00 15.850,00 788/2019 entregue 383
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Ventilador de
Teto/parede 1 300,00 300,00 122,00 788/2019 entregue 383

Roteador 5 250,00 1.250,00 615,00 794/2019 entregue 106

No Break 10 900,00 9.000,00 6.790,00 794/2019 entregue 106

Impressora 6 2.000,00 12.000,00 14.574,00 787/2019 entregue 447

Computador portátil
(Notebook) 6 3.600,00 21.600,00 16.500,00 787/2019 entregue 472

Switch 4 1.700,00 6.800,00 13.300,00 791/2019 entregue 273

Tablete 60 1.800,00 108.000,00 134.400,00 789/2019 entregue 2905/2906

Bebedouro/
Purificador de água 5 760,00 3.800,00 3.400,00 793/2019 entregue 2089

Televisor 40¿ 1 1.600,00 1.600,00 1.615,00 790/2019 entregue 623

Geladeira/Refrigerador 1 1.450,00 1.450,00 2.345,00 787/2019 entregue 472

TOTAL

VEÍCULOS

Veículo de Passeio ¿ 5
passageiros 4 50.000,00 200.000,00 129.499,98 693/2019 Entregue 3 12305/12306/12307

TOTAL 823.646,19

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 13

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA 1180-
13

Valor
unitário na
proposta

Valor Total
na proposta

Empenho
Número

Nota
Fiscal

Valor
Empenhado Situação

VEÍCULO
SANITÁRIO 21
LUGARES COM
ACESSIBILIDADE

1 190.000,00 190.000,00 2589 ¿
2590/2019 200 220.000,00 entregue

TOTAL 220.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 16

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA 1180-
16

Valor
unitário na
proposta

Valor Total
na proposta

Empenho
Número

Nota
Fiscal

Valor
Empenhado Situação

AUTOMÓVEL
AMBULÂNCIA 2 250.000,00 250.000,00 2482/2019 318 81.900,00 entregue

TOTAL 81.900,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 17

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA
1180-17

Valor
unitário na
proposta

EMPENHO Valor Total
na proposta

Valor
Empenhado

Situação
2019

Nota
Fiscal

MATERIAIS MÉDICOS

MESA
GENECOLÓGICA 2 2.200,00 1537/2019 4.400,00 5.180,00 entregue 3414

DETECTOR
FETAL 2 900,00 1535/2019 1.800,00 1.580,00 entregue 5389

CRIOCAUTÉRIO
Dermatológico 1 3.300,00 1535/2019 3.300,00 4.540,00 entregue 5389
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COLPOSCÓPIO 1 25000 1536/2019 25.000,00 21.000,00 entregue 473

TOTAL 32.300,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 18

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA
1180-18

Valor
unitário

na
proposta

Valor Total
na

proposta
Empenho Valor

Empenhado Situação Nota
Fiscal

MATERIAIS MÉDICOS

TENS E FES 1.500,00 4.500,00 1755 4.740,00 entregue 1063

APARELHO FISIO. POR
ONDAS CURTAS 6.200,00 6.200,00 1757 7.828,00 entregue 5338

BALANCIM
PROPRIOCEPTIVO 350,00 350,00 1757 427,00 entregue 5338

CAMA ELÁSTICA
PROPRIOCEPTIVA 260,00 260,00 1758 377,50 entregue 3177

EXERCITADOR DE MÃOS E
DEDOS 90,00 90,00 1760 122,90 entregue 3178

TENS ESTIMULADOR
TRANSCUTÂNEO 1.000,00 2.000,00 1757 2.338,00 entregue 5338

ERETOR PLATAFORMA 1.100,00 2.200,00 1758 3.320,00 entregue 3177

ULTRASSOM PARA
FISIOTERAPIA 1.200,00 4.800,00 1755 6.320,00 entregue 1063

ASPIRADOR DE
SECREÇÕES ELETRO
MÓVEL 8.000,00 8.000,00 1758 2.670,00 entregue 3177

MESA DE EXAMES 1.350,00 4.050,00 1756 4.740,00 entregue 3415

ESCADA COM 2 DEGRAUS 300,00 600,00 1756 470,00 entregue 3415

NEBULIZADOR PORTÁTIL 250,00 250,00 1758 263,69 entregue 3177

APARELHO DE LUZ
INFRAVERMELHO 500,00 500,00 1758 499,49 entregue 3177

MÓVEIS EM GERAL

ARQUIVO 500,00 1.000,00 1483/2019 1.056,00 entregue 1535

armário/estante prateleira 700,00 2.100,00 1483/2019 594,00 entregue 1535

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS

BEBEDOURO/PURIFICADOR
DE ÁGUA 760,00 760,00 1483/2019 594,00 entregue 1535

Computador Desktop
básico 3.500,00 3.500,00 1484/2019 2.870,00 entregue 1009

TOTAL 39.230,58

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 EMENDA 14830.853000/1180- 19

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

EMENDA
1180-19

Limoeiro

Valor
unitário

na
proposta

Valor Total
na

proposta

Empenho
Número

Nota
Fiscal

Valor
Empenhado

Situação
2019
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MATERIAIS
MÉDICOS

ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO 1 2.500,00 7.500,00 1477/2019 2422 8.640,00 entregue

TOTAL 8.640,00
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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)  
Data da consulta: 15/01/2020.

Outras Auditorias 

Nº do Processo Demandante Órgão Responsável
pela Auditória

Unidade
Auditada Finalidade Status

TC 2.811/2014 Secretaria Municipal
de Saúde de Castelo

Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo

Secretaria
Municipal de
Saúde

Realização de auditoria operacional
coordenada na atenção básica

C

Recomendações RELATÓRIO PRELIMINAR DO 2º MONITORAMENTO 1 DO OBJETO Trata-se do registro preliminar do 2º monitoramento
das deliberações proferidas mediante Acórdão 1.416/2015, prolatado nos autos do processo TC 2.811/2014, que teve
por objeto a realização de auditoria operacional coordenada na atenção básica, conforme acordo de cooperação
técnica celebrado em março de 2014, entre Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunais de Contas Estaduais,
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e Instituto Rui Barbosa (IRB), coordenada pelo
TCU, com o objetivo de avaliar as ações governamentais e identificar os principais problemas que afetam a qualidade
da prestação dos serviços nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O Plano de Ação foi apresentado pelo Secretário
Municipal de Saúde de Castelo mediante OF.PMC/SEMSA/GAB/Nº.283/2015 de 28/4/2015 (protocolo TC 54770/2015-6
de 30/04/2015, peça 2, fls. 141-152), reformulado nos moldes do Roteiro Único de Monitoramento elaborado em
oficina de trabalho realizada em 30/3/2015, cujos procedimentos estão descritos no processo TC 2.811/2014. Ato
continuo, foi realizado o 1º monitoramento entre os dias 22 e 23/5/2016 e consequentemente elaborado o Relatório
de Monitoramento 009/2017 (peça 2, fls 156-163). Entre as propostas de encaminhamento sugeridas pela equipe,
destaca-se a de que fosse protocolizado novo plano de ação, o que foi corroborado pela Manifestação Técnica
947/2017 (peça 9, fls.342-349) e pela Decisão Monocrática 1202/2017 (peça 9, fls. 351-352). Em 19/12/2017,
mediante OF/PMC/SEMSA/GAB/Nº.1091/2017 (protocolo 20058/2017-2, peça 10-fls. 1-2 e peça 11-fls.1-29), foi
apresentado o plano de ação readequado. Nos dias 12 e 13/7/2018, a equipe de monitoramento esteve reunida com
a equipe da SEMSA de Castelo para realinhamento do plano de ação, cujo resultado está consignado na Manifestação
Técnica 763/2018 e respectivos apêndices (planilha e e-mails) ¿ peças 47, 48 e 49 e na Decisão 02749/2018-2 (peça
60). O 2º monitoramento foi realizado nos dias 19 a 21/08/2019 e nas seções seguintes estão relatadas a análise e a
conclusão da equipe a respeito das recomendações/ações propostas. 2 DA ANÁLISE Quanto à implementação das
ações indicadas no Plano de Ação (58, excluídas as não mais aplicáveis e as com prazo não vencido) 1: 79% das
ações foram implementadas; 10% das ações foram parcialmente implementadas; 9% das ações estão em
implementação; 2% das ações não foram implementadas. Ressalta-se que do total de 109 ações (relativas às 39
recomendações), após o alinhamento realizado em 2018 entre a equipe deste Tribunal e da Secretaria Municipal de
Saúde, 43 foram consideradas não monitoráveis (não mais aplicáveis) porque foram direcionadas exclusivamente
para a Sesa ou porque já estavam contempladas em outras ações e outras 66 permaneceram monitoráveis (sendo
que, destas, 4 já tinham sido consideradas implementadas por ocasião do 1º monitoramento ¿ RM 9/2017). Ao final
do 2º monitoramento, além das 43 que já tinham sido consideradas não monitoráveis, a equipe considerou outras 6
ações não mais aplicáveis, totalizando 49 ações. Além das não mais aplicáveis, duas ações estão com o prazo a
vencer (uma parcialmente implementada e uma não implementada). Portanto, excluídas as não mais aplicáveis (49)
e as com prazo não vencido (duas), restaram 58 ações que foram classificadas em implementadas (46 ações),
parcialmente implementadas (6 ações), em implementação (5 ações) e não implementada (1 ação), conforme
relatado anteriormente. O gestor deve se manifestar quanto ao conteúdo registrado na planilha (Apêndice A),
especialmente nas colunas "Análise da equipe¿ e Situação da recomendação", em que a equipe se manifestou sobre
as informações e documentos encaminhados por ocasião do plano de ação e dos monitoramentos.

Encaminhamentos 3 CONCLUSÃO Diante do exposto, a equipe de monitoramento encaminha o Relatório Preliminar do Monitoramento
da Atenção Básica, por e-mail, oferecendo prazo até 17/09/2019, consoante o inciso VII, artigo 4º da Resolução TC nº
298/2016, de 30/8/20162, para manifestação e encaminhamento de documentos complementares, se julgar
pertinente, o que subsidiará a elaboração do relatório de monitoramento a ser submetido ao Plenário deste Tribunal,
pelo Conselheiro Relator. Ressalta-se que o relatório de monitoramento final, com o acolhimento ou não dos
comentários do gestor, deverá conter proposta de encaminhamento para a conversão de algumas
recomendações/ações não implementadas em determinações, estipulando prazo para a implementação, ficando o
gestor, a partir do fim do prazo, sujeito a multa em caso de descumprimento das determinações, a ser verificado em
futuras fiscalizações. Vitória/ES, 3 de setembro de 2019. (assinado digitalmente) Jasiomar Oliveira de Souza Auditor
de Controle Externo Matrícula: 203.543 (assinado digitalmente) Luiz Antonio Alves Auditor de Controle Externo
Matrícula: 203.634 (assinado digitalmente) Ricardo da Silva Pereira Auditor de Controle Externo Matrícula: 203.087

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 15/01/2020.

Análises e Considerações sobre Auditorias
O município de Castelo ES respondeu a Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Primária da Saúde ¿ Acórdão TC
1.416/2015. Em 2016 foi gerado o Processo nº 4338/2016, onde foi dado início a auditoria, cujo gestor da época,
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respondeu as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, acompanhado de sua equipe técnica.

Em setembro de 2017, os auditores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, organizaram um seminário, com o
intuito de instruírem os gestores e técnicos municipais a darem continuidade no Processo de Auditoria, uma vez que devido
o mesmo ser bastante extenso, algumas ações podiam ser contínuas e outras ainda não haviam sido executadas.

Em 2018, aconteceu a primeira etapa de monitoramento das ações contidas no Processo de Auditoria, o qual foi
monitorado em reunião realizada entre equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Castelo e equipe de monitoramento do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos dias 12 e 13/07/2018. A partir de então recebemos as planilhas
encaminhadas pela Secretaria de Controle Externo de Saúde e Assistência Social ¿ SecexSAS, via endereço de e-mail com
as seguintes considerações:

Direcionamento de algumas ações exclusivamente para a SESA;

Direcionamento de algumas ações para a SESA mas com manutenção do monitoramento no âmbito do município;

Não monitoramento de algumas ações por já estarem contempladas em outras ações ou por outros motivos expostos
pela equipe;

Readequação de prazos de algumas ações e

Monitoramento das demais ações oportunamente, conforme metas ajustadas com a equipe de auditoria.

Entre os dias 18 a 21 de Agosto de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde, passou pela 2ª etapa de monitoramento do
Processo de Auditoria Operacional Coordenada da Atenção Primária da Saúde ¿ Acórdão TC 1.416/2015, Processo nº
4338/2016. Em Setembro do mesmo ano o processo foi concluído com o município atingindo 79% das ações
implementadas, 10% das ações parcialmente implementadas, 9% das ações em implementação e apenas 2% das ações
não foram implementadas.
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11. Análises e Considerações Gerais

A finalidade do Relatório de Gestão é comprovar a aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde para os
Fundos de Saúde dos Municípios e apresentar as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde e os resultados
alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS). Na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), existe a
obrigatoriedade de elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG), de acordo com a Portaria GM/MS n.º 2.135, de 25 de
setembro de 2013, que estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde,
previsto no § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080/1990 e no inciso IV do art. 4º da Lei 8.142/1990, para atendimento à Lei
Complementar 141/2012. A Lei Complementar 141/2012, por sua vez, estabelece os critérios de rateio dos recursos de
transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas
governamentais.
A Administração Municipal vem priorizando os investimentos na Saúde de forma a atender as necessidades de saúde da
população, que busca por um serviço público ágil, satisfatório e com qualidade. Frente a isso, tem trabalhado para uma
estruturação constante da rede municipal de saúde, interligando informações, qualificando profissionais, disponibilizando
serviços da atenção básica e da atenção especializada, com o intuito de melhor atender aos munícipes.
A Prefeitura de Castelo tem criado estratégias para o enfrentamento da queda da receita e do atual cenário de crise
econômica no país, com o objetivo de minorar os cortes de recursos financeiros destinados à saúde. Priorizou o setor
Saúde, destinando em 2018, 23,10% e em 2019, 22,00 %% de recursos próprios em cumprimento ao limite constitucional
de 15% ao ano.
Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde busca melhorar a aplicação de recursos relativos às ações e serviços de
saúde, possibilitando o financiamento contínuo e sustentável da sua rede municipal de saúde. Acompanha por meio do
cumprimento das pactuações interfederativas, do monitoramento dos instrumentos de gestão pertinentes, dos
mecanismos de controle e avaliação e da mensuração de indicadores de saúde e gerenciais selecionados, os resultados
obtidos em saúde, com o objetivo de planejar, reformular e adequar as suas ações futuras.
Considerando todos os desafios para garantir uma boa gestão dos serviços de saúde, podemos considerar que a Secretaria
Municipal de Saúde, atendeu satisfatoriamente seus munícipes com os serviços prestados durante o ano de 2019. A
Secretaria conseguiu aumentar para 10 o numero equipes de Estratégia de Saúde da Família, com equipe mínima
preconizada pela Política Nacional de Atenção Básica.
Ainda na Atenção Primária, as equipes iniciaram o cadastramento das áreas descobertas e a secretaria iniciou a
reestruturação da rede de informática, possibilitando a implantação e utilização do prontuário eletrônico nas equipes da
área urbana.
Na atenção especializada, a secretaria conseguiu aumentar a oferta de consultas e exames especializados através do
Consórcio CIM Polo Sul e manteve os contratos com os especialistas que atendem na Policlínica Solange Campanha, como
por exemplo os especialistas, Cardiologista, Dermatologista, Angiologista, Psiquiatra e Pediatra. Manteve uma articulação
constante com o Núcleo Regional de Regulação Estadual a fim de ampliar a oferta dos serviços pactuados na Programação
Pactuada e Integrada ¿ PPI. A equipe de transporte da secretaria e coordenação administrativa também propiciaram a
manutenção dos serviços em 2019 de remoção de pacientes e conseguiram adquirir mais 03 ambulâncias e veículos
através de emenda parlamentar, além de vários outros equipamentos para uso nas equipes. Na assistência farmacêutica,
mais uma vez, conseguimos manter mais de 95% dos medicamentos preconizados na nossa REMUME, possibilitando bom
acesso dos pacientes aos diversos medicamentos. O serviço de odontologia foi mantido nas equipes com saúde bucal.
Também mantivemos o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas e foi adquirido alguns equipamentos
através de emenda parlamentar. Além disso, não podemos deixar de mencionar, os grandes esforços da equipe de
vigilância em saúde, que mesmo com número reduzido de profissionais, não mediram esforços para manter os serviços
prestados e o bom serviço desempenhado pelas equipes CIAM, CAF, CAPS e pelos especialistas de nutrição, assistência
social, fonoaudiologia e psicologia que atendem na Policlínica Solange Campanha. A SEMSA realizou alocação das equipes
Parametrizadas de Atenção Básica que se encontravam atendendo dentro da Policlínica Solange Campanha, em imóveis
locados dentro do Território, transformando-as posteriormente em ESF. Fato este que propiciou ao município um
percentual de 92% de cobertura em atenção primária. Um grande avanço para os nossos munícipes.
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12. Recomendações para o Próximo Exercício

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Para o próximo exercício pretendemos manter a organização dos microprocessos de trabalho nas equipes, que tem

propiciado melhorias no atendimento para os profissionais e principalmente para os usuários.

Pretendemos ainda realizar o processo de reterritorialização, com cadastro de toda a população e redistribuição das áreas
para os agentes comunitários de saúde.

Após finalização da reestruturação do Plano de Cargos Carreiras e Salários, definir junto ao executivo municipal se será
realizado novo concurso público.

Fomentar o processo de monitoramento e avaliação das metas e indicadores do SISPACTO e da PAS e manter todos os
serviços que são de obrigação desta Secretaria Municipal de Saúde.

Destacamo ainda como um grande desafio para o próximo exercício, a finalização da obra do ESF Volta Redonda, uma vez

que o processo Licitatório para contratação de empresa foi finalizado e já encontra-se empenhado o recurso para término

da Obra.

No entanto, todas essas ações, estão planejadas para o próximo exercício e serão executadas dentro das possibilidades.

NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL 
Secretário(a) de Saúde 

CASTELO/ES, 2019
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Dados Demográficos e de Morbimortalidade
Considerações:
Sem Parecer

Dados da Produção de Serviços no SUS
Considerações:
Sem Parecer

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
Considerações:
Sem Parecer

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Considerações:
Sem Parecer

Programação Anual de Saúde - PAS
Considerações:
Sem Parecer

Indicadores de Pactuação Interfederativa
Considerações:
Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira
Considerações:
Sem Parecer

Auditorias
Considerações:
Sem Parecer

Análises e Considerações Gerais
Parecer do Conselho de Saúde:
Sem Parecer

Recomendações para o Próximo Exercício
Considerações:
Sem Parecer

Status do Parecer:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: ESPIRITO SANTO

MUNICÍPIO: CASTELO 
Relatório Anual de Gestão - 2019 

Parecer do Conselho de Saúde
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CASTELO/ES, 26 de Março de 2020 
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