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APRESENTAÇÃO

A elaboração do Relatório Anual de Gestão de Saúde Ano 2013 – RAG 2013 é a
ação que instrumentaliza a Administração Pública Municipal para a avaliação e reprogramação
das atividades de saúde do exercício e do período seguinte.
Permite ao setor público de saúde disponibilizar das informações técnicas no
âmbito interno e verificar as possibilidades e dificuldades de execução do Plano Municipal de
Saúde favorecendo a transparência pública e os atos de cumprimento do ciclo de planejamento
estratégico do SUS.
Este documento assume papel de relevância no desenvolvimento das ações de
saúde permitindo que a equipe, com base na avaliação efetuada, obtenha os necessários
subsídios para a reprogramação das atividades de saúde do exercício seguinte.
Além dos aspectos de estruturação do planejamento é um dos principais
instrumentos de controle social possibilitando aos conselheiros de saúde o acompanhamento
do cumprimento das metas e responsabilidades assumidas pela gestão de saúde.

6

AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2013
1. GESTÃO
AÇÕES E METAS 2013
RESULTADOS
AÇÕES
1. DESENVOLVER A POLÍTICA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
EM
CONFORMIDADE
COM
OS
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

METAS

1.1 Elaborar os Instrumentos de
Gestão do SUS: Plano Municipal de
Saúde – Gestão 2014-2017;
Programação Anual de Saúde - Ano
2013; Programação Anual de Saúde
Ano – 2014 (Documento Preliminar);
Relatório Anual de Gestão Ano 2012.

Plano Municipal de
Saúde em construção
para gestão 2014 –
2017; PAS 2013
elaborada; PAS 2014 em
construção; Relatório
Anual de Gestão 2012
elaborado.

META CUMPRIDA
1.2 Subsidiar a elaboração das peças
orçamentárias nos conteúdos da
Função Saúde: PPA, LDO e LO.

Fornecidas as
informações necessárias
para elaboração das
peças orçamentárias

OBSERVAÇÃO/
AVALIAÇÃO
O município desenvolve a
Política Municipal de
Saúde através das
estratégias previstas no
Plano Municipal de Saúde
e demais instrumentos de
gestão: Programação
Anual de Saúde e
Relatório Anual de Saúde.
Esses documentos foram
apreciados e deliberados
pelo Conselho Municipal
de Saúde
Realizada articulação das
peças orçamentárias com
os instrumentos de
planejamento do SUS
Municipal

RECOMENDAÇÕES

Continuar a execução
do Plano Municipal de
Saúde e elaborar os
instrumentos de
gestão do exercício de
2014;

Manter articulação
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1.3 Realizar Audiências Públicas na
Câmara de Vereadores para Prestação
de Contas dos Recursos Aplicados e
Serviços Produzidos no Setor Saúde (02
Audiências Públicas)

META CUMPRIDA
Realizada 02 audiências
públicas para prestação
de constas dos recursos
aplicados no setor saúde
e serviços produzidos no
ano de 2013

O município obteve a
ampliação da
participação social com a
sistemática realização de
audiências públicas na
Câmara de Vereadores

Dar continuidade à
realização de
audiências públicas na
Câmara de Vereadores
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META CUMPRIDA

1.4 Realizar 04 Pré Conferências de
Saúde e 01 Conferência Municipal de
Saúde e o I FÓRUM DE NUTRIÇÃO

Foram realizadas as préconferências de saúde
que garantiram a ampla
discussão dos problemas
e propostas para o
desenvolvimento do SUS
Municipal a serem
apresentadas na III
Conferência Municipal de
Saúde. Houve processo
democrático e as
proposições serão
inseridas no Plano
Municipal de Saúde. De
forma inovadora foram
realizados os I e II
FÓRUNS DE NUTRIÇÃO
oportunizando a
discussão das questões
referentes à desnutrição
infantil. O evento
possibilitou a ampla
discussão com a
população sobre as
dificuldades locais,
discussões acerca da
alimentação na infância e
aspectos dos serviços
locais de vigilância
nutricional

Continuar a realizar
Conferências
Municipais de Saúde
e Fóruns para
discussão da
nutrição da
população local
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META CUMPRIDA
1.5 Implantar 01 Núcleo de Apoio à
Saúde da Família

META CUMPRIDA

1.6 Realizar 01 Oficina de
Planejamento Estratégico da Atenção
Básica

1.7 Informatizar o Programa de
Imunização Nacional – componente
Municipal
(aquisição
de
05
equipamentos de Informática)

META CUMPRIDA

1.8 Implantar o Serviço de Ouvidoria
Municipal

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

NASF 2 implantado e
posteriormente
readequado NASF
(1 com publicação
Ministerial na Portaria
1828 de 27 de agosto de
2013).
REALIZADA COM A
PARTICIPAÇÃO DAS
COORDENAÇÕES
TÉCNICAS E MEMBROS
DAS EQUIPE DE ATENÇÃO
BÁSICA – ESF, NASF E
ACADEMIA DA SAÚDE
PARA REALIZAÇÃO DO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DAS AÇOES
BÁSICAS DE SAÚDE
Aquisição de 7
computadores para todas
as salas de vacina das
unidades básicas de
saúde,postos fixos e
central PNI, montado o
programa e as
informações alimentadas
no sistema do Ministério
da Saúde
Utilização de Caixas de
Sugestões nas Unidades
de Saúde para suprir a
ausência da ouvidoria

Dar continuidade ao
processo de
planejamento
estratégico na
Atenção Básica de
Saúde

Manter os dados de
vacinas alimentados

Persistir com a meta
de implantação Do
Sistema Municipal de
Ouvidoria do SUS
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1.9 Propor discussão/encaminhamento
para implantar Auditoria Regionalizada
nos municípios de pequeno porte (na
Comissão Intergestores Regional – IV
Região)

META CUMPRIDA

Manifestada mais uma
vez a necessidade de
solução regional para o
tema Auditoria

Que a Secretaria
Estadual de Saúde
desencadeie processo
de construção de
auditoria regional

1.10 Garantir o acesso da população ao
serviço de reabilitação oral com
prótese dentária (ofertar até 40
próteses mês a partir da conclusão do
processo licitatório)

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA.

Dificuldades enfrentadas
para a conclusão do
processo licitatório por
inércia dos prestadores

Continuar fornecendo
a prótese dentária

Realizar oficina de
atualização dos
conselheiros de
saúde.

REALIZAÇÃO DE 181
PROTESES DENTÁRIA NO
ANO DE 2013.

1.11 Qualificar o controle social –
promover curso de capacitação em
informática para os conselheiros de
saúde; realizar 01 Oficina de
Atualização de Conselheiros de Saúde

META PARCILAMENTE
CUMPRIDA

Foi disponibilizado
treinamento para todos
os conselheiros, porém
muitos desistiram.

1.12 Fazer adesão à Semana de
Mobilização Saúde na Escola e realizar
ações previstas para o período

META CUMPRIDA

Adesão concluída e todas
as ações realizadas e
informadas no sistema ESUS do MS

1.13 Fazer adesão ao Programa Saúde
do Escolar e desenvolver ações
pertinentes ao Programa

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Adesão concluída e ações
estão sendo executadas
dentro do prazo
estabelecido pelo
ministério da saúde
Serviço implantado

1.14 Implantar o SAMU 192

META CUMPRIDA
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1.15 Implantar 01 Sala de Estabilização
na Unidade Hospitalar Maria Elisiária
Paes.

META CUMPRIDA

Sala de estabilização
implantada com todos os
equipamentos de acordo
com as normas do MS

Fazer o curso de
classificação de risco
-HUMANIZASUS

1.16 Concluir as Obras de Reforma e
Ampliação das Unidades Básicas de
Saúde: PSF I; PSF Frei Estevão e PSF
Campo do Magé.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Nova estrutura do PSF I
mudou as condições de
trabalho da equipe e de
atendimento à população
adscrita

Conclusão das obras
do PSF FREI ESTÊVÃO E
CAMPO DO MAGÉ

1.17 Manter atividades do Programa
Polo Academia da Saúde

META CUMPRIDA

1.18 Fazer adesão ao Programa de
Melhoria da Qualidade e do Acesso na
Atenção Básica – PMAQ de 05
Unidades da ESF, 01 NASF e
desenvolver as metas programadas.

META CUMPRIDA

1.19 Elaborar Projeto e informar ao
Ministério da Saúde a Proposta de
Reforma da Unidade Básica de Saúde
Olívia Ramos do Programa de
Requalificação de UBS; realizar a
reforma da citada unidade e manter
atualização dos dados no SISMOB;

META CUMPRIDA

CONCLUÍDO O PSF I

Realização de atividades
diariamente com
profissional de educação
física na academia da
saúde
Adesão homologada
portaria nº 635 de 17 de
abril de 2013

Projeto elaborado e
aprovado pelo ministério
da saúde

Realizar processo
licitatório para a
reforma da UBS Olívia
Ramos
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1.20 Realizar Concurso Público para o
provimento de vagas de Agentes
Comunitários de Saúde, garantir
cobertura de 100% de PACS à
população de Alagoinha;

META NÃO
CUMPRIDA

Em processo de
remapeamento e
elaboração de projeto de
ampliação do programa
de agentes comunitários
de saúde

1.21 Realizar Concurso Público para
Agentes de Controle de Endemias ;

META NÃO
CUMPRIDA

Realizar Concurso
Público para Agentes
de Endemias

1.22 Realizar Curso de Humanização
com Classificação de Risco

META NÃO
CUMPRIDA

1.23 Realizar Capacitação da Equipe
para atenção à saúde da população
negra

META CUMPRIDA

Realizado II encontro de
saúde da população
negra

Realizar Curso de
Humanização com
Classificação de
Risco
Manter atividades
específicas para o
atendimento da
população negra

1.24 Manter atualizados os Sistemas
de Informações

META CUMPRIDA

100% dos sistemas
atualizados com
versões/competências de
acordo o MS

Realizar Concurso
Público para ACS

Manter o Sistema de
Informações
atualizado
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2. FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES E METAS 2013
RESULTADOS
AÇÕES
2.1 SAÚDE DA MULHER

METAS
2.1.1 Cadastrar 80% das gestantes
=156 gestantes cadastradas /ano

META CUMPRIDA

2.1.2 Garantir 01 consulta por gestante
ao mês=1090 consultas/ano

META CUMPRIDA

2.1.3 Garantir pré natal a partir do 1º
trimestre para 90% das gestantes
cadastradas=144 gestantes.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA
83,95% das gestantes
iniciaram o Pré-Natal no
1° trimestre de gestação.

2.1.4 Garantir pré natal em dia de
90% das gestantes cadastradas= 144
gestantes.

META CUMPRIDA

2.1.5 Vacinar 95% das gestantes
cadastradas= 148 gestantes.

META CUMPRIDA

OBSERVAÇÃO/
AVALIAÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Foram realizados 172
cadastros no programa
SISWEB.
Foram realizadas 1.401
consultas de Pré-Natal.
Foram superadas
dificuldades para
captação precoce das
gestantes; pode se
considerar positivos os
resultados obtidos
apesar do não
cumprimento de 100%
do programado
100% das gestantes
cadastradas estavam
com o Pré-Natal em dia.

Persistir com o intuito
de captação precoce de
100% das gestantes no
primeiro trimestre
gestacional

100% das gestantes
cadastradas estavam
com as vacinas em dia
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2.2 SAÚDE DA CRIANÇA

2.1.6 Realizar visita por enfermeira a
100% das puérperas até o 15ª dia pós
parto =196 puérperas visitadas.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Foram realizadas 82
visitas as Puérperas.

Necessidade de
incorporação da visita às
puérperas como ação
rotineira da ESF

2.1.7 Garantir 01 exame preventivo do
câncer de útero para as mulheres na
faixa de etária de 25 a 64 anos
(intervalo de três anos, após dois
exames negativos)=1111 exames/ano
realizados.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Necessidade de revisão
das estratégias para o
cumprimento de 100%
da meta de prevenção e
controle do câncer de
colo de útero na faixa
etária prevista.

Reprogramar ação para
2014

2.2.1 Garantir 01 consulta/mês para
crianças menores de 01 ano=1874
consultas/ano.
2.2.2 Garantir 60% das crianças com
aleitamento materno exclusivo até os
04 meses de vida= 93 crianças.
2.2.3 Garantir 100% das crianças com
vacina em dia= 156 crianças.

Foram realizados 959
exames preventivos em
mulheres de 25 a 64
anos obtendo-se o
percentual de 86%
META PARCIALMENTE
CUMPRIDA.
Foram realizadas 726
consultas ano.
META CUMPRIDA

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Considerando-se o
desempenho obtido no
período há suspeita de
subnotificação de dados

Aprimorar o registro
dessa informação

74,58% das crianças até
04 meses tiveram
aleitamento materno
exclusivo.
98,78% das crianças
estão com vacinas em
dia.
Considerando que a
meta nacional é 95% é
positivo o resultado
obtido.

Persistir para o
cumprimento de 100%
de crianças vacinadas
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2.2.4 Acompanhar em domicilio 100%
das crianças menores de 01 ano
cadastradas= 156/ano.

2.2.5 Acompanhar o desenvolvimento
(peso e avaliação) de 85% das crianças
menores de 02 anos=336 crianças
acompanhadas.
2.2.6 Proporção de crianças com baixo
peso ao nascer 9,5% do número de
nascidos vivos=18
2.2.7 Cobertura de crianças menores
de 05 anos de idade no SISVAN.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

95,73% das crianças
menores de 01 ano
foram acompanhas no
domicílio;
META CUMPRIDA

META CUMPRIDA
4,5% dos Nascidos Vivos
nasceram com baixo
peso (08 crianças).
META CUMPRIDA

20% das crianças menores de 05
anos=188 crianças
2.2.8 Média de consultas médicas para
menores de 05 anos 1 consulta por
criança/ano=939
2.3 HIPERTENSÃO E DIABETES

2.3.1 Cadastrar 80% dos diabéticos
=3628

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

META CUMPRIDA

Resultado considerado
positivo; Município vem
trabalhando para
acompanhar 100% das
crianças menores de 01
e não apenas as
crianças classificadas
como de risco.
95,76% das crianças
menores de 02 anos
foram acompanhadas
no domicílio.

Manter a meta de
acompanhar no
domicílio 100% das
crianças menores de 01
ano

Políticas intersetoriais
contribuíram para o
superavit no
cumprimento desta
meta
Foram acompanhadas
642 crianças, 68,29%
das crianças menores
de 05 anos.
Foram realizadas 547
consultas médicas em
crianças menores de 05
anos.
92,05% dos diabéticos
estão cadastrados.
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2.3.1 Média de atendimentos por
diabético -04 atendimentos
/diabético/ano=1512

META CUMPRIDA

Foram realizados 2.401
atendimentos com os
diabéticos.

2.3.3 Proporção de diabéticos
acompanhados no domicílio

META CUMPRIDA

94,87% dos diabéticos
foram acompanhados
mensalmente no
domicílio.

2.3.4 Cadastrar 80% dos hipertensos.=
1225 diabéticos cadastrados.

META CUMPRIDA

86,46% dos hipertensos
estão cadastrados.

2.3.5 Realizar 04 atendimentos
/hipertensos/ ano=6128

META CUMPRIDA

Foram realizados 6.690
atendimentos com os
hipertensos.

2.3.6 Acompanhar no domicílio 90%
hipertensos/mês=1378

META CUMPRIDA

95,34% dos hipertensos
foram acompanhados
mensalmente no
domicílio.
Necessidade de
estabelecer novas
estratégias para superar
os resultados
insatisfatórios
Resultado acima do
esperado e muito
satisfatório, superando
a média nacional de
17%.

90% dos diabéticos
acompanhados/mês=4080

2.4 SAÚDE BUCAL

2.4.1 Ofertar escovação dental
supervisionada para 80% da população
na faixa de 05-14 anos=1984
2.4.2 17% da população coberta com
acesso a primeira consulta
odontológica=1403 pessoas com 1ª
consulta.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA
Cumprimento de 21 %
do programado
META CUMPRIDA
3.480 primeiras
consultas = 24,5% da
população

Aquisição de insumos e
monitoramento
sistemático para
execução do
programado
Manter a média acima
da média nacional
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2.4.3 Cobertura de 1ª consulta de
atendimento odontológico à
gestante=778 consultas/ano.

2.4.4 Garantir 1,0 tratamento
concluído / mês/USF.( 90% das
primeiras consultas)=1263

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA
Realizadas 93 1ª
consulta de atendimento
odontológico à gestante
META NÃO CUMPRIDA

Média abaixo do
esperado, mas próximo
do total de 169
gestantes.

Avaliar possibilidade de
alterar para uma
consulta por trimestre
para cada gestante.

Foram realizados 456
tratamentos
Concluídos. Atingido
32% de tratamento
Concluído.

Avaliar a possibilidade
de aproximar o número
de primeiras consultas
odontológicas da média
nacional e ampliar a
quantidade de
tratamentos concluídos.
Manter o atendimento
de urgência
odontológica

2.4.5 Média de atendimentos de
urgência odontológica por habitante
0,04/habitante/ano=561 atendimentos
/ano

META CUMPRIDA

META CUMPRIDA COM
SUPERAVIT; 6,9% da
população com
atendimento de
urgência

2.4.6 Taxa de incidência de alterações
da mucosa oral. 5% população/ano=70

Atendimento com
Identificação de 43 casos
de alterações na mucosa
oral
META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Resultado positivo para
o controle do câncer de
boca

2.4.7 Média de instalações de próteses
dentárias= 480 próteses/ano.

2.4.8 Garantir a referência em
odontologia na média complexidade

156 instalações de Julho
a Dezembro.
META CUMPRIDA
298 encaminhamentos

Dificuldade em
selecionar empresas
com capacidade técnica
durante os processos
licitatórios
Necessidade de garantir
a contra referência dos
encaminhamentos

Reavaliar a meta para 30
instalações/ano

Articular com os serviços
de referência
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2.4.9 Realizar capacitação/educação
permanente

META CUMPRIDA

2.4.10 Avaliar 2186 alunos do
Programa Saúde do Escolar

META CUMPRIDA
Foram avaliados 2.374
alunos

2.5 PROGRAMAÇÃO
ASSISTENCIAL.

2.5.1 Garantir 100 atendimentos de
enfermeiro/ semana = 4400
atendimentos/ano.

2.5.2 Ofertar 80 consultas médicas/
semana = 3520 CM/ano.

META CUMPRIDA
PARCIALMENTE
Foram realizados 14.883
atendimentos
META PARCIALMENTE
CUMPRIDA
Foram realizadas 10.223
consultas médicas,

2.5.3 Média de visitas domiciliares
realizadas pelo Agente Comunitário de
Saúde (ACS) por família cadastrada
12/família/ano.
2.5.4 Acompanhar 100% das famílias
beneficiárias do programa bolsa
família.

Curso realizado com a
parceria do CRO
Pernambuco – curso de
atualização em
estomatologia
Dos alunos avaliados foi
identificada alteração
bucal em 1.320 alunos

Programar novas
capacitações

Questionado o número
de atendimentos da
enfermeira;
necessidade de revisão
desta meta.

Ampliar o atendimento
clínico aos escolares;
intensificar as atividade
de promoção e
educação em saúde
bucal na escola
Análise, reprogramação
e monitoramento
sistemático das
consultas de
Enfermagem.

Necessidade de
monitorar o
cumprimento desta
meta

Fazer monitoramento
sistemático do
atendimento de
consultas médicas.

META CUMPRIDA

Meta cumprida com
obtenção de 100% de
cobertura de visitas por
ACS

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Resultado positivo,
91,17% das famílias
beneficiárias do Bolsa
Família foram
acompanhadas.
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2.6 TUBERCULOSE E HANSENÍASE.

META NÃO CUMPRIDA

2.6.1 Investigar 137 sintomáticos
respiratórios (1% da população)

Cumprir a meta de
investigação de
sintomáticos
respiratórios

2.6.2 Tratar 100% dos casos de
tuberculose identificados.

META CUMPRIDA

Não houve caso de
Tuberculose.

2.6.3 Realizar exame físico em 100%
dos casos suspeitos de hanseníase.

META CUMPRIDA

2.6.4 Tratar 100% dos
identificados de hanseníase.

META CUMPRIDA

100% de exame físico
realizado em casos
suspeitos.
100% dos casos
identificados foram
tratados (01 caso de
Hanseníase, paciente
encontra-se em
tratamento).

casos

2.7 ATENÇÃO AOS GRUPOS PRIORITÁRIOS
POPULAÇÃO QUILOMBOLA

2.7.1Cadastrar 100% da população
quilombola=618 habitantes.

IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAR O
CUMPRIMENTO DE
METAS REFERENTES À
POPULAÇÃO
QUILOMBOLA

Necessidade de revisão
da meta. Foi instituído
na ficha de atendimento
o quesito raça cor

Necessidade de revisão
geral da programação
que trata da população
quilombola; população
reside em área coberta
pela estratégia de saúde
da família; população
apesar de assistida não
tem como ser
identificada
quantitativamente nos
sistemas de informação.

20

2.7.2 Garantir 01 consulta médica/ano
para população quilombola=618
consultas/ano.

Sistema não permite
identificação desta
informação específica

2.7.3 Garantir 04 atendimentos de
enfermagem/ano para a população
quilombola =2472 atendimentos/ano.

Impossibilidade de
identificar população
atendida. Sistema não
oferece esta informação

2.8 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Intensificação da Atenção Nutricional 2.8.1 Realizar I FORUM DE NUTRIÇÃO.
à Desnutrição Infantil.
2.8.1 Investigar 14 casos de
desnutrição e atraso no
desenvolvimento infantil.

META CUMPRIDA

2.8.2 Garantir cobertura mínima do
SISVAN de 30.65% para menores de 5
anos.

META CUMPRIDA

2.8.3 Acompanhamento de 83.73%
das famílias beneficiárias do PBF.

META CUMPRIDA

89% famílias
acompanhadas

2.8.4 Implementar Estratégia
Amamenta-Alimenta Brasil em100%
das USF’s .

META NÃO CUMPRIDA

Aguardando
capacitação secretaria
de Saúde do estado.

META CUMPRIDA

Garantido e informado
no SISVAN

2.8.5 Garantir suplementação de
Vitamina A para todas as crianças
diagnosticadas com desnutrição

META CUMPRIDA

Realização do I e II
fórum de Nutrição
Busca concluída,
crianças acompanhadas
pela nutricionista do
programa
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META CUMPRIDA

Garantido e informado
no SISVAN

2.9.1 Realizar 01 roda de conversa
mensal em cada USF para usuários de
álcool e outras drogas das USF`s =55
palestras/ano.

META CUMPRIDA

Todas as unidades
contempladas com
palestras

2.9.2 Realizar 01 Encontro mensal em
cada USF com Mulheres jovens e
adultas para discutir o tema VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER= 55 encontros/ano

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

Está em processo de
formação dos grupos

2.9.3 Realizar 01 encontro mensal em
cada USF com Homens jovens e
adultos para discutir o tema Violência
de gênero =55 encontros/ano.

META NÃO CUMPRIDA

2.8.6 Garantir suplementação de Ferro
para todas as crianças diagnosticadas
com desnutrição.
2.9 NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO

2.9.4 Realizar encontros quinzenais
nas USF`s com pessoas com transtorno
mental para formação de grupos
terapêuticos.

META CUMPRIDA

2.9.5 01 encontro trimestral com

META CUMPRIDA

Gestantes, puérperas e mães com
crianças de até 02 anos de idade sobre
aleitamento materno.

Reprogramar a meta
para o ano de 2014

Palestras com
profissionais bimestrais
em cada UBS
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2.9.6 Realizar o dia das frutas com as
crianças participantes do PETI

Saúde do Escolar

Visitas domiciliares e

Institucionais

META CUMPRIDA

2.9.7 Participar da confraternização
junina da academia da saúde, com
apresentação de preparações de
comidas típicas do período com os
valores nutricionais.

META NÃO CUMPRIDA

2.9.8 Promover 01 Oficina sobre
aproveitamento integral dos alimentos
com as mulheres das USF’s.

META NÃO ALCANÇADA

2.9.9 Criar a Semana de saúde na
academia da saúde. Orientar sobre
práticas alimentares saudáveis para a
promoção da saúde e melhora dos
agravos relacionados a alimentação

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

2.9.10 Realizar 01 encontro mensal
(escola) com adolescentes para formar
agentes multiplicadores sobre drogas e
discussão sobre Violência doméstica e
bullying.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA

2.9.11 Realizar visitas semanais de
acordo com a necessidade identificada
pelas equipes da ESF.

META CUMPRIDA

Realizado 02 encontros
com crianças do PETI
com equipe NASF
Período em que a
nutricionista estava de
licença

Estão ocorrendo
orientações com
participantes da
academia da saúde com
profissionais do NASF,
porém não foi criada a
semana de saúde
Estar dentro do prazo
estabelecido pelo
ministério da saúde
para realização (PSE)

Visitas realizadas de
acordo com as
demandas das ESF
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Trabalhos internos: construção de
relatórios, entre outros

2.9.12 Registrar 100% das atividades
realizadas, elaborar ofícios e pareceres.

META CUMPRIDA

Registro e relatório das
atividades elaborado
por cada profissional da
equipe
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3. VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

AÇÕES E METAS 2013
RESULTADOS
AÇÕES
3.1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

METAS
3.1.1 Cadastrar 100% dos dados no
SISÁGUA e realizar e acompanhamento
laboratorial através do GAL.

3.1.2 100% de inspeção sanitária e
cadastramento de estabelecimentos
que comercializam ou produzem
alimentos e serviços.

3.2 CONTROLE DA DENGUE

3.2.1 Desenvolver ações de eliminação
de focos e criadouros de Aedes aegypti
e/ou Aedes albopictus em 90% dos
imóveis visitados.

META CUMPRIDA
100% dos dados obtidos
cadastrados no SISÁGUA
e acompanhados no
GAL.
META CUMPRIDA
100% dos
estabelecimentos
vistoriados, cadastrados
e com licença de
funcionamento em dia.

META CUMPRIDA
90,32% de criadouros ou
focos de dengue
eliminados.

OBSERVAÇÃO/
AVALIAÇÃO
As datas agendadas pela
Regional para realização
das analises
prejudicaram os
trabalhos, pois algumas
datas agendadas não
foram cumpridas.
Foram acompanhados
todos os
estabelecimentos do
município, alguns já
tinham cadastro junto a
VISA Municipal e os
demais foram
vistoriados e
cadastrados.
Trabalho satisfatório,
podendo ser realizado
de forma mais eficaz.

RECOMENDAÇÕES

Que o Laboratório de
Água da Regional
cumpra as datas
previstas para o ano de
2014.

Seria de suma
importância a aquisição
de um veiculo para o
Departamento de
Vigilância em Saúde

Adaptar os agentes para
uma jornada de trabalho
completa, isso resultará
em um trabalho de
campo com maior
eficácia e com maior
número de imóveis
tratados.
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3.3 CONTROLE DA LEISHMANIOSE

3.2.2 Investigar 100% dos casos graves
e óbitos suspeitos de dengue.

META CUMPRIDA

3.3.1 Tratar e curar 100% dos casos de
leishmaniose tegumentar americana e
leishmaniose visceral.

META CUMPRIDA

3.3.2 Realizar 160 testagens
sorológicas para Leishmaniose Visceral
em cães.

META NÃO CUMPRIDA

3.3.3 Pesquisar triatomíneos em 09
localidades.

3.4.1 Monitorar a circulação do vírus
da raiva na população canina, com
envio de 06 amostras de cães com
suspeita de doença neurológica para
diagnóstico laboratorial.

Não foram realizados os
testes. A Regional não
enviou os testes rápidos
para a SMS e não
capacitaram os agentes.
Ação realizada pelos
agentes da FUNASA

Ação realizada pelos
agentes da FUNASA

3.3.4 Realizar controle químico em
100% das unidades domiciliares
positivas para triatomíneos.
3.4 CONTROLE DA RAIVA ANIMAL

Não foram registrados
casos de dengue grave
ou óbito em 2013.
Não houve registros
casos positivos.

META PARCIALMENTE
CUMPRIDA
Foram enviadas e
processadas apenas 03
amostras.

A meta não foi atingida,
pois o recebimento da
amostra não estava
sendo realizado na IV
Regional, depois
enviamos diretamente
para o LANAGRO em
Recife e assim
obtivemos os resultados
de 03 amostras
enviadas.

Realizar a capacitação
para os agentes
responsáveis.

Fazer o
acompanhamento das
atividades dos
servidores da FUNASA
IDEM

O envio deve ser feito
diretamente para o
LANAGRO.
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3.4.2 Vacinar 80% da população canina
na Campanha de Vacinação
Antirrábica.

META CUMPRIDA
91,29% da população
canina vacinada

Resultado satisfatório,
visto que ultrapassamos
a meta pactuada.

Pleitear o aumento do
quantitativo de doses
disponibilizadas, pois
também é grande a
população de gatos que
necessitam de cobertura
vacinal.
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4. ASPECTOS FINANCEIROS DO EXERCÍCIO

União
Estado
Município
Outras Receitas
Total

2.862.936,68
54.352,83
2.660.330,85
43.397,44
5.621.017,80

50,93%
0,97%
47,33%
0,77%
100,00%
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RECEITA
Atenção Básica
Média e Alta Complexidade
Vigilância em Saúde
Assistência Farmacêutica
Transferências do Estado
Qualificação da Gestão do SUS
Outras Receitas
Rendimentos de Aplicação Financeira e Restituições
Subtotal
Repasse do Tesouro Municipal
Total

VALOR
1.980.259,44
631.571,72
121.387,19
69.718,33
54.352,83
60.000,00
29.819,84
13.577,60
2.960.686,95
2.660.330,85
5.621.017,80
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DESPESA
Atenção Básica
Serviços Hospitalares a Ambulatoriais
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Assistência Farmacêutica
Despesas Administrativas

VALOR
1.974.178,11
751.096,94
48.227,62
89.364,72
75.548,21
2.863.597,31

Total

5.802.012,91
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Contratação por tempo determinado
Vencimentos e vantagens fixa pessoal civil
Obrigações Patronais (INSS)
Obrigações Patronais (RPPS)
Diárias
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Serviços de Consultoria
Outros Serviços Terceiros Pessoa Física
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Total Geral

1.605.616,86
1.459.302,06
507.321,26
109.491,69
83.628,25
665.254,69
67.069,76
89.823,00
425.242,00
627.114,07
32.879,65
48.505,96
80.763,66
5.802.012,91
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Receitas Líquidas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais
Total das Despesas com recursos próprios com Saúde
Participação das Despesas Próprias com Saúde na receita de Impostos e
Transferências constitucionais legais - Limite Constitucional 15%

14.567.577,51
2.841.325,96
19,50
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