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VISÃO 

Ser reconhecida, como uma gestão inovadora e participativa e de oportunidades.   
 
 

MISSÃO 

Governar com responsabilidade, ética, participação popular e visão inovadora, 

garantindo serviços de qualidade à população anchietense.  

 

 

VALORES 

Atendimento ágil e eficaz.  Sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Transparência, ética, inovação. Responsabilidade social. Valorização e respeito às 

pessoas. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saúde constitui-se num importante instrumento de planejamento 

para definição e implementação das prioridades no âmbito da saúde de cada esfera 

de gestão do SUS. Reflete as necessidades de saúde da população e as 

peculiaridades do município, explicitando os compromissos dos gestores frente às 

necessidades da população anchietense. 

 

Elaborado para o quadriênio 2022-2025 por uma comissão formada por trabalhadores 

de saúde, com a participação das diversas equipes de atenção à saúde, audiência 

pública online e Conselho Municipal de Saúde. de 2017 foram realizadas três C 

 

Os documentos base que norteiam a elaboração do Plano Municipal de Saúde são: 

Plano Estadual de Saúde, Plano Municipal de Saúde (2018-2021), Planejamento 

Estratégico Municipal e o Plano de Governo (2021-2024). 

 

O PMS orienta a definição do Plano Plurianual (PPA – Anexo I), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

As intenções expressas no plano se materializarão por meio da Programação Anual 

de Saúde (PAS) e seu monitoramento e avaliação a partir dos relatórios 

quadrimestrais e os resultados estarão expressos no Relatório Anual de Gestão 

(RAG). 

 

A elaboração do PMS (2022-2025) será também permeada pelos Indicadores 

Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável bem como a busca pela 

mudança do cenário financeiro e social ocasionado pela queda de arrecadação. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

1.1 Histórico e Localização  

 

Ato e data de criação do município: O município foi criado pelo Decreto nº 53, de 11 

de novembro de 1890. 

 

1.1.1 Situação Geográfica 

 

Faz limite ao norte, nordeste e leste com o município de Guarapari, a sudeste e sul 

com o Oceano Atlântico, a sudoeste com o município de Piúma, a oeste com o 

município de Iconha   e a noroeste com o município de Alfredo Chaves. 

 

1.1.2 Informações Territoriais 

 

Possui área absoluta de 404,88 Km², densidade demográfica de 58,41 hab./Km² e 

extensão rodoviária em relação à capital de 77,19 km. 

 

1.1.3 Recursos Hídricos 

 

Os principais rios são: Benevente, Joeba, Corindiba e Pongal.  

 

1.1.4 Bacias 

 

A hidrografia do município é formada pela bacia do rio Benevente com uma área de 

420,0 Km². 

 

1.1.5 Divisão Territorial 

 

Na divisão político-administrativa do Estado, segundo o PDR/ES2020 (Plano Diretor 

de Regionalização) o município pertence à região Sul de Saúde. 
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Mapa 1 - Divisão Territorial de Anchieta – Distritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves  
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14.952 14.827 

Masculino Feminino

22.632 

7.147 

Zona Urbana Zona Rural

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 +

Homem 1.080 1.068 1.043 1.082 2.192 2.566 2.091 1.687 1.255 608 280

Mulher 1.032 1.010 906 1.010 2.258 2.525 2.122 1.735 1.197 650 382

Total 2.112 2.078 1.949 2.092 4.450 5.091 4.213 3.422 2.452 1.258 662

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 +

Homem 4% 4% 4% 4% 7% 9% 7% 6% 4% 2% 1%

Mulher 3% 3% 3% 3% 8% 8% 7% 6% 4% 2% 1%

Total 7% 7% 7% 7% 15% 17% 14% 11% 8% 4% 2%

Gráfico 1 - População residente, por Sexo e Zona populacional. Dados estimados para 

o ano de 2020 

Tabela 1 - Distribuição da população por faixa etária 

1.2 Demografia 

 

A população estimada para o município em 2020 é de 29.979 habitantes. Isso coloca 

a cidade na posição 27 dentre 78 do mesmo estado. Sua densidade demográfica é de 

73.26 habitantes por quilometro quadrado, colocando-o na posição 21 de 78 do 

mesmo estado.  

 

Aproximadamente 76% da população de Anchieta residem em área urbana e 24% em 

área rural. Com relação à distribuição por sexo observamos tanto na área urbana 

quanto na rural uma distribuição quase homogênea, não sendo significativa. Conforme 

IBGE a estimativa do crescimento populacional para o ano de 2020 25,4% em relação 

ao censo de 2010, Fonte:  IBGE Cidades (cidades.ibge.gov.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Datasus Tabnet - Estimativa 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos e estimativas populacionais no ano de 2020.  
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Faixa Etária Masculino Feminino

0 a 4 1.080 1.032

5 a 9 1.068 1.010

10 a 14 1.043 906

15 a 19 1.082 1.010

20 a 29 2.192 2.258

30 a 39 2.566 2.525

40 a 49 2.091 2.122

50 a 59 1.687 1.735

60 a 69 1.255 1.197

70 a 79 608 650

80 + 280 382

Total 14.952 14.827

Faixa Etária 2015 2016 2017 2018 2019

 10 a 14 anos 0,25           0,25           0,10           0,15           0,05           

 15 a 19 anos 2,74           2,21           2,26           2,09           1,86           

 20 a 24 anos 5,27           3,82           3,82           4,60           4,45           

 25 a 29 anos 4,10           4,44           4,22           4,08           4,68           

 30 a 34 anos 4,26           3,58           3,00           3,56           2,91           

 35 a 39 anos 2,22           1,95           1,63           1,91           2,70           

 40 a 44 anos 0,41           0,66           0,39           0,66           0,55           

 45 a 49 anos 0,06           0,06           -             -             -             

Tabela 2 - Distribuição da população por sexo. (Estimativa 2020) 

Tabela 3 – Taxa específica de Fecundidade 

A distribuição por faixa etária que tem significativa importância no aspecto da definição 

de políticas de saúde. Em relação a distribuição da população por sexo observa-se 

que é bem equilibrada entre os sexos, com predomínio de pessoas nas faixas etárias 

entre 20 a 49 anos, e residentes no espaço urbano de Anchieta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fontes: SESA/IBGE/TABNET 

 

Acima a distribuição da população por sexo não difere muito significativamente em 

número, pois, 50,8% da população são do sexo masculino e 49,2% sendo do sexo 

feminino. Porém cabe destacar que as mulheres no município têm maior expectativa 

de vida quando comparado aos homens. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) 

 

A taxa específica de fecundidade em Anchieta, conforme a Tabela 3 mostra uma maior 

taxa de fecundidade entre as mulheres na faixa etária de 20 a 29 anos. 
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Faixa Etária 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 + Total

Masculino 4% 4% 4% 4% 7% 9% 7% 6% 4% 2% 1% 50,2%

Feminino 3% 3% 3% 3% 8% 8% 7% 6% 4% 2% 1% 49,8%

Total 7% 7% 7% 7% 15% 17% 14% 11% 8% 4% 2% 100,0%

Faixa Etária 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 + Total

Masculino 4% 4% 4% 4% 9% 8% 7% 5% 3% 2% 1% 50,5%

Feminino 3% 4% 4% 4% 9% 8% 7% 5% 3% 2% 1% 49,5%

Total 7% 8% 8% 8% 19% 16% 13% 10% 6% 3% 2% 100,0%

Gráfico 2 - Pirâmides Etárias 
 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/ Tabnet/IBGE  

 

Pirâmides Etárias dos anos de 2010 e 2020 demonstram efetivamente a transição 

demográfica que também ocorre no município de Anchieta com oscilações das taxas 

de crescimento e variações populacionais, com destaque para o estreitamento da 

base devido menor taxa de fecundidade e natalidade, com manutenção do 
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0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 +

Homem 1.080 1.068 1.043 1.082 2.192 2.566 2.091 1.687 1.255 608 280

Mulher 1.032 1.010 906 1.010 2.258 2.525 2.122 1.735 1.197 650 382

Total 2.112 2.078 1.949 2.092 4.450 5.091 4.213 3.422 2.452 1.258 662

Tabela 4 - População, comparativo sensos 2010 e 2020 

Gráfico 3 - População. Comparativo sensos 2010 e 2020 em percentual 

Gráfico 4 -Percentual de acréscimo ou decréscimo da população 

alargamento da população economicamente ativa de 20 a 59 anos e aumento da 

população idosa maior de 60 anos. 

 

A tabela e o gráfico de barras a seguir trazem uma comparação da população do ano 

de 2010 (censo) x 2020 (estimativa IBGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico abaixo demonstra o percentual de acréscimo ou decréscimo da população 

nas faixas etárias indicadas comparando-se os anos de 2010 x 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a tendência nacional quiçá mundial, houve acréscimo nas faixas etárias de 

30 anos para cima, destacando-se a faixa de 60 a 69 anos. Um decréscimo 

populacional nas faixas de 0 a 29 anos é nitidamente observado no gráfico, com 

destaque para a faixa etária de 20 a 29 anos (plena idade produtiva). 
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MUNICIPIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANCHIETA 4.090,00       4.640,00     2.720,00          713,39 804,79 942,57

ITAPEMIRIM 6.350,00       7.280,00     4.670,00          1.990,00    3.130,00    5.700,00    

MARATAÍZES 4.510,00       4.390,00     2.500,00          1.120,00    1.610,00    2.540,00    

PIUMA 447,28 673,61 501,37 348,8 472,55 641,24

PRESIDENTE KENNEDY 7.980,00       9.150,00     5.800,00          1.930,00    3.440,00    6.700,00    

PRODUTO INTERNO BRUTO (MILHÕES)

Tabela 5 - Produto Interno Bruto 

2. IMPACTOS DA PARALISAÇÃO DA EMPRESA SAMARCO 
MINERAÇÃO S/A 
 

Em novembro de 2015 ocorre a paralisação das atividades da Empresa Samarco 

Mineração no município de Anchieta-ES, o que ocasionou uma grave crise financeira 

e consequentemente social. A crise impactou severamente na oferta de serviços e no 

sistema educacional municipal não foi diferente. 

 

2.1 Na Economia 

 

Um dos componentes da economia local é o agro turismo, onde são destacadas as 

comunidades do interior com pousadas e restaurantes de comidas típicas da região, 

outro aspecto da agricultura familiar. Entre as principais culturas destacam-se a 

banana, a mandioca, o milho, o arroz, o café e o feijão. A banana aparece juntamente 

com o café, nas regiões montanhosas do município e nas encostas dos planaltos. O 

feijão o arroz e o milho são cultivados nas áreas de baixada, sendo o arroz do tipo 

irrigado, a pecuária também é forte no município sendo que 68% da produção é de 

leite e 32% de corte. O segundo maior rebanho do município é o suíno seguido por 

outros menores como os equinos, caprinos, ovinos.  

 

A pesca também ajuda a movimentar a economia da cidade, essa atividade é realizada 

no litoral do município ou em alto mar, na região de Abrolhos.  

 

O fato de a maior parte da receita do município ter origem em empresas situadas na 

região, principalmente a Samarco Mineração S.A. que quando em funcionamento é 

responsável pelo maior repasse, trouxe um sério problema financeiro ao município e 

ao entorno, quando de sua paralização em virtude do rompimento da barragem em 

Mariana – Minas Gerais. O impacto gerou uma crise financeira, cuja recuperação 

iniciou-se lentamente a partir de 2021. 

 

2.1.1 Produto Interno Bruto 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IJSN (Instituto Jones Santos Neves) 

http://www.ijsn.es.gov.br/indicadores/pib-municipal 

http://www.ijsn.es.gov.br/indicadores/pib-municipal
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EXERCÍCIOS Nº DE EMPRESAS FECHADAS

2015 12

2016 163

2017 100

2018 90

Gráfico 5 - Projeção da receita líquida em Anchieta/ES, 2022 a 2025. 

Tabela 6 - Número de Empresas Fechadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria da Fazenda de Anchieta 

 

Observa-se no gráfico 5 uma média prevista de receita líquida para os próximos 4 

anos em torno de R$ 266.076.601,65 (duzentos e sessenta e seis milhões) 

 

Com a paralisação das atividades da Empresa Samarco em 2015, o município de 

Anchieta mergulhou numa grave crise econômica e social que impactou na sua 

economia (com fechamento de comércios, etc.), no mercado de trabalho (com 

altíssimos índices de demissões) e na arrecadação municipal (perdas da ordem de 

50% em suas receitas). 

 

 

 

 

 

 

No decorrer de 2016 e 2017 outras atividades diretas e indiretamente ligadas a 

Samarco reduziram e até mesmo cessaram as operações. Assim, o desemprego se 

ampliou em quase todas as atividades econômicas do município. Conforme CAGED 

(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) em 2016 estavam 

desempregados quase 1,5 mil trabalhadores, sendo 42% deles na mineração.  

 

Com esta forte retração, os impactos atuais e futuros na geração de renda, no 

emprego e na arrecadação municipal colocaram em risco a capacidade do município 

de prover a manutenção dos serviços públicos essenciais à população e a capacidade 

das famílias de manter o seu bem-estar. 

 

Frente a realidade, de total dependência de uma única atividade econômica e do baixo 

grau de interesse pelo empreendedorismo, a Gestão identifica uma oportunidade de 
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desenvolver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da cultura 

empreendedora na sociedade anchietense. 

 

O maior compromisso da administração pública municipal é com a melhoria das 

condições de vida da população anchietense. Assim que a nova gestão assumiu a 

administração do município de Anchieta, em 2017, foi construído o Planejamento 

Estratégico 2017-2020 visando minimizar os impactos sociais e econômicos 

decorrentes da paralisação das atividades da Empresa Samarco, com foco no 

desenvolvimento econômico sustentável, na qualificação da oferta de serviços 

públicos, estímulo a cultura empreendedora, a diversificação da atividade econômica, 

a geração de postos de trabalho e a distribuição de renda. 

 

Diante desse cenário criou-se o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, 

composto por 10 (dez) projetos estruturantes: Incentivar, Empreender, Criarte, 

Anchieta Mais Fácil, Educação Empreendedora, Mais Receita, Amigo do Idoso, 

Quatro Estações, Anchieta em Rede e Anchieta Mais Verde. Através da criação do 

programa, o município traçou metas de curto, médio e longo prazo para estimular o 

empreendedorismo na população e nos empresários, a geração de empregos e renda 

no município, maximizando a utilização dos recursos existentes, com a valorização do 

capital intelectual dos servidores, envolvimento da população, da sociedade civil 

organizada, dos empresários e dos diversos parceiros.  

 

O Programa Anchieta Criativa e Empreendedora tem por objetivo Promover uma 

cidade criativa e empreendedora com a diversificação e o incremento da atividade 

econômica. 

https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/1226/programa-anchieta-criativa-e-empreendedora 

 

2.2 Na Educação 

 
A organização dos serviços públicos bem como a garantia da oferta desses serviços 

à população, eleva a qualidade de vida de uma sociedade, assim como a sua 

capacidade de responder aos desafios ora ocasionados por crises de natureza social, 

econômica e ambiental. 

Foram necessárias várias medidas de ajustes, tais como: paralisação de atividades 

em escolas de Tempo Integral; cancelamento de projeto de reforço escolar; 
suspensão de material didático específico para a Educação Infantil; paralisação da 

oferta da Educação de Jovens e Adultos, em algumas comunidades; fechamento de 

laboratórios de informática e de ciências, suspensão do Programa de distribuição de 

materiais didáticos e readequação da alimentação escolar. 

https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/1226/programa-anchieta-criativa-e-empreendedora
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Tabela 7 - Painel Educacional - 
Anos Iniciais do Ensino 

Esse cenário vivenciado impacta profundamente na vida das pessoas e 

consequentemente em vários serviços da administração pública, sendo um grande 

desafio para os próximos anos a retomada gradativa desses serviços. 

2.2.1 Painel Educacional – Anos Iniciais Do Ensino Fundamental 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrículas: total de estudantes matriculados em turmas regulares. Não inclui turmas 

unificadas, multietapa, multisseriadas ou de correção de fluxo. 

Média de matrículas por turma: tamanho médio das turmas. 

Total de estudantes incluídos: total de estudantes com deficiência, transtorno geral do 

desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação que estão em turmas regulares. 

Matrículas em tempo integral: matrículas com escolarização igual ou superior a 7 horas 

diárias, considerando o tempo total de escolarização e as atividades complementares. 

Taxa de aprovação: percentual de estudantes da matrícula total que, ao final do ano letivo, 

concluíram, com sucesso, o ano/série. 
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2017 2018 2019

3.117 famílias 3.410 famílias 3.891 famílias

1440 - (36%) renda per capta 

familiar de até R$ 85,00;

1.453 - (42%) renda per capta 

familiar de até R$ 89,00;

1.734 - (45%) com renda per 

capita familiar de até R$ 89,00;

504 - renda per capta familiar 

entre R$ 85,01 e  R$ 170,00;

435 - renda per capta familiar  

entre R$ 89,01 e R$ 178,00;

430 - com renda per capita familiar 

entre R$ 89,01 e R$ 178,00;

940 - renda per capita familiar 

entre R$ 170,01 e meio salário 

mínimo;

906 - renda per capita familiar 

entre R$ 178,01 e meio salário 

mínimo;

982 - com renda per capita familiar 

entre R$ 178,01 e meio salário 

mínimo;

529 - renda per capita acima de 

meio salário mínimo.

616 - renda per capita acima de 

meio salário mínimo.

745 - renda per capita acima de 

meio salário mínimo.

CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL-  BOLSA FAMÍLIA

2015 2019

CRAS 2.072 6.768

CREAS 261 678

Tabela 8 - Atendimento individualizado – CRAS – CREAS 

Tabela 9 - CADUNICO - Bolsa Família 

Taxa de reprovação: percentual de estudantes da matrícula total que, num dado ano/série, 

ao final do ano letivo, não apresentam os requisitos mínimos, de aproveitamento e frequência 

para serem promovidos ao ano/série posterior. 

Taxa de abandono: percentual de estudantes da matrícula total que, num dado ano/série, 

deixa de frequentar a escola durante o ano letivo. 

Taxa de distorção idade-série: percentual de estudantes, em um determinado ano/série, 

com dois anos ou mais acima da idade recomendada p/a etapa – Fonte: INEP –Ministério da Educação 

 

2.3 Na Assistência Social 

 

A assistência social é entendida como garantia do direito a proteção social a todos os 

cidadãos que dela precisar. 

Necessário se faz traçar políticas que garantam o exercício do direito aos cidadãos 

que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade, e ampliar a abrangência 

dessa política para mais pessoas, de maneira articulada.  

É notório o impacto social provocado pela paralização das atividades da Samarco 

Mineração S/A conforme dados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo SUAS e RMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cadunico – Governo Federal 

 

O desafio é fomentar, implantar e implementar políticas sociais no sentido de 

possibilitar aos seguimentos sociais mais atingidos a busca pela mudança de seu perfil 

social principalmente de pessoas e famílias que perderam seu emprego e renda 
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Tabela 10 - Gastos com saúde. 

ANO Gastos com Saúde População Gasto per Capta
Limite de 

Aplicação
2015 R$ 49.908.341,25 27.624 R$ 1.806,70 21,21%

2016 R$ 37.360.174,33 28.091 R$ 1.329,97 17,14%

2017 R$ 34.099.581,30 28.546 R$ 1.194,55 16,90%

2018 R$ 32.688.836,20 28.736 R$ 1.137,56 18,87%

2019 R$ 34.390.345,92 29.263 R$ 1.175,22 20,64%

2020 R$ 37.286.288,67 29.779 R$ 1.252,10 21,20%

2.4 Impacto na saúde 

 

Os serviços de saúde foram impactados de maneira significativa quando da perda da 

sua principal fonte arrecadadora de impostos (Samarco Mineração S/A), logo, na 

garantia de investimentos de saúde. 

 

A adoção de medidas administrativas foram necessárias no sentido de otimizar 

recursos e priorizar serviços para atender oportunamente as necessidades dos 

usuários do Sistema Único de Saúde.  

 

O desafio é implementar políticas públicas no sentido de recuperar o potencial de 

investimento em saúde para a posteridade de maneira sustentável e que proporcione 

qualidade de vida aos cidadãos. 

 

Ressalta-se a importância de proporcionar o investimento significativo em saúde, no 

entanto os recursos para investimento reduziram conforme demonstrado nos 

seguintes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal de Contas-ES 
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ANO
Atendimento

Individual

Atendimento

Domiciliar

Pessoas Atendidas

Nos Grupos
Internação

Outros

Procedimentos
TOTAL

2015 2.312 164 1.406 45 204 4.131

2016 1.884 47 828 16 2.775

2017 5.149 184 2.096 48 97 7.574

2018 7.082 293 1.710 85 129 9.299

2019 11.060 364 3.790 111 15.325

Gráfico 6 - Histórico de Gasto Per Capta 

Tabela 11- Serviço de Saúde Mental 

Gráfico 7- Consultas Especializadas – Consórcio Intermunicipal de Saúde 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mudanças no perfil das pessoas que passaram a acessar os serviços, 

principalmente quando da perda dos planos de saúde privados, e do perfil de 

adoecimento provocou o aumento da demanda pelos serviços. 
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Gráfico 8 - Consumo de Medicamentos  
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Tabela 12 - Indicadores SISPACTO 

3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
 

3.1 Condições de saúde 

As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das 

pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem 

respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas, fragmentadas ou 

integradas, dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e dos 

usuários do sistema. 

 

Os indicadores utilizados têm o propósito de transmitir informações relevantes sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde no Município de Anchieta, 

bem como, apresentar aspectos relacionados ao desempenho do sistema de saúde. 

 

Para o ano 2017, os 23 indicadores da pactuação Inter federativa formalizada pelo 

SISPACTO (Resolução CIT nº 8, de 24/11/2016, publicado no Diário Oficial da União, 

em 12/12/2016): 
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2015 2016 2017 2018 2019 Total

Doenças do aparelho circulatório 44 47 56 55 58 260

Neoplasias (tumores) 35 27 32 37 43 174

Causas externas de morbidade e mortalidade 24 25 15 20 18 102

Doenças do aparelho respiratório 12 17 8 11 17 65

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 10 11 6 8 17 52

Doenças do aparelho digestivo 7 10 4 7 12 40

Doenças do sistema nervoso 2 9 2 1 4 18

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5 3 - 4 3 15

Doenças do aparelho geniturinário 1 3 3 4 4 15

Algumas afec originadas no período perinatal 1 2 - 4 1 8

Tabela 13– Mortalidade, 10 principais causas por grupo CID 10 (2015- 2019) 

Gráfico 9 - Dez maiores causas de óbito, por grupo CID-10 (2015 a 2019) 

3.1.1 Perfil de Mortalidade 

 

A taxa de mortalidade é um índice demográfico obtido pela relação entre o número de 

mortos de uma população em um determinado espaço de tempo, normalmente um 

ano. Representa o risco ou probabilidade de morte que qualquer pessoa na população 

apresenta seja em decorrência de uma determinada doença ou agravo. Esse dado é 

importante para avaliarmos a qualidade de vida, a condições sociais e a eficácia dos 

serviços de saúde. 

 

Os dados abaixo demonstram que a causa de óbito mais frequente no período de 

2015 a 2019 no município de Anchieta foram as doenças do aparelho circulatório 

seguidas por neoplasias e depois por causas externas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
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Gráfico 10 - Mortalidade geral por sexo (2015 a 2019) 

3.1.1.1 Mortalidade por sexo 

 

Estuda o perfil de mortalidade, isto é, o padrão de mortalidade masculina e feminina 

em um determinado lugar e tempo. Este dado é relevante para a organização dos 

serviços, principalmente na atenção primária a saúde. No gráfico 10 observa-se que 

as doenças do aparelho circulatório são as que mais acometem o sexo masculino 

seguido pelas causas externas, revelando a necessidade de políticas públicas 

integradas, já que estas são passíveis de serem evitadas. 

 

No caso do sexo feminino a segunda causa de morte são as neoplasias o que pode 

revelar os níveis de saúde de desenvolvimento socioeconômico da população, bem 

como relacionar a fatores associados ao ambiente, estilo de vida e predisposição 

individual. Revela também a necessidade de intervenções nos processos de 

planejamento e gestão dos serviços de saúde desde a prevenção até a recuperação 

da saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
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Gráfico 11 - Mortalidade geral, por sexo (2015 a 2019) 

< 1 Ano 01 a 04 05 a 14 15 a 49 50 a 69 70+ Total
MASC. 9 1 1 87 174 207 479

FEM. 8 0 1 38 67 182 296

Total 17 1 2 125 241 389 775

Tabela 14 - Mortalidade, por sexo e faixa etária (2015 a 2019) 

Gráfico 12 - Mortalidade geral, por sexo e faixa etária (2015 a 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

Conforme observa-se na tabela 14 e gráficos 11 e 12, a ocorrência de mortes em geral 

é maior no sexo masculino. 
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Gráfico 13 - Mortalidade Doenças do Aparelho Circulatório por Causas CID-10 

(2015 a 2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 Total %
Doenças cerebrovasculares 14 13 20 17 19 83 32%

Infarto agudo do miocárdio 10 15 20 12 16 73 28%

Doenças hipertensivas 8 6 7 13 8 42 16%

Outras doenças cardíacas 5 5 4 6 10 30 12%

Rest doenças do aparelho circulatório 4 4 2 2 3 15 6%

Doenças isquêmicas do coração 2 2 3 4 2 13 5%

Febre reumát aguda e doen reum crôn coração - 2 - 1 - 3 1%

Aterosclerose 1 - - - - 1 0%

TOTAL 44 47 56 55 58 260

Tabela 15 - Mortalidade infantil, por faixa etária (2015 a 2019) 

3.1.1.2 Mortalidade por doenças do aparelho circulatório 

 

No município de Anchieta-ES, não diferentemente do que ocorre no Brasil e no Estado 

do Espírito Santo, as doenças cardiovasculares também são a principal causa de 

morte, sendo responsáveis por 32% do total geral, segundo dados do Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM), do total de mortes por doenças cardiovasculares, 

em Anchieta os infartos agudos do miocárdio têm maior relevância comparada às 

demais causas desse grupo chegando a 28% do total de óbitos no período avaliado 

(2015 a 2019), seguida das doenças hipertensivas com 16% do total. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabnet/Sistema de Informação de Óbitos – SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabnet/Sistema de Informação de Óbitos – SIM 
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NEOPLASIAS - 2015-2019 Homem Mulher Total %

Órgãos digestivos 40 25 65 37%

Aparelho respirat e órgãos intrato 23 13 36 21%

Tecido linfát hematopoét e correlato 9 5 14 8%

Lábio, cavidade oral e far 9 2 11 6%

Órgãos genitais masculinos 11 - 11 6%

Órgãos genitais femininos - 8 8 5%

Mama - 7 7 4%

Olhos encéf outr part sist nerv ce 5 1 6 3%

Local mal def, secund e local n espe 5 1 6 3%

Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p 2 3 5 3%

Trato urinário 2 - 2 1%

Ossos e cartilagens articulare - 1 1 1%

Tecido mesotelial e tecidos mol - 1 1 1%

Neopl de comportam incerto ou desconhecido 1 - 1 1%

Tabela 16 - Mortalidade por Neoplasias, por sexo (2015 a 2019) 

Gráfico 14 - Mortalidade por neoplasia, por sexo (2015 a 2019) 

3.1.1.3 Mortalidade por neoplasias  

 

Trata-se do número de indivíduos que morreram por neoplasia maligna em 

determinada população e dimensiona sua magnitude como problema de saúde 

pública.  

As neoplasias malignas ocuparam a segunda posição entre os anos de 2015 a 2019 

em Anchieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabnet/SIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

Em relação a segunda causa de óbito da população de Anchieta as neoplasias, 

observa-se na tabela 16 que os cânceres do órgão digestivo ocupam o primeiro lugar 
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2015 2016 2017 2018 2019 Total
60 a 69 anos 7 10 14 10 8 49

80 anos e mais 11 4 5 10 11 41

70 a 79 anos 7 3 10 8 7 35

40 a 49 anos 3 5 1 2 9 20

50 a 59 anos 5 2 1 5 6 19

30 a 39 anos 1 1 1 2 1 6

Menor 1 ano 1 - - - - 1

10 a 14 anos - - - - 1 1

15 a 19 anos - 1 - - - 1

20 a 29 anos - 1 - - - 1

TOTAL 35 27 32 37 43 174

Tabela 17 - Mortalidade por neoplasias, por grupo etário (2015 a 2019) 

Gráfico 15 - Total de Mortalidade por Neoplasias  

Gráfico 16 - Mortalidade por neoplasia, por grupo etário (2015 a 2019) 

em número de casos, seguido por neoplasias do aparelho respiratório sendo que os 

dois primeiros representam 58% do total. O gráfico 14 destaca a maior prevalência de 

neoplasias entre os homens do município, sendo responsáveis por quase 61% das 

mortes por câncer.  

 

Na tabela 17 e gráfico 16 observa-se uma relação direta entre maior idade e maior 

prevalência de neoplasia nos anos de 2015 a 2019. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabnet/SIM  

 

Observa-se também na tabela 17, que nos anos de 2015 e 2019 a faixa etária com 

maior mortalidade por neoplasias foi a de 60 a 69 anos. As faixas etárias mais 

acometidas são as que estão entre 50 a 80 anos ou mais, evidenciando assim a 

necessidade de políticas públicas voltadas para a população dessas faixas etárias.  
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Tabela 18 - Mortalidade por causas externas (2015 a 2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 Total

Indeterminada 1 - 1 1 - 3

Suicídio - 2 - 3 2 7

Outras causas 6 5 4 5 8 28

Acidentes de transporte 9 10 4 3 5 31

Homicídio 8 8 6 8 3 33

Total 24 25 15 20 18 102

Gráfico 17 - Mortalidade por causas externas (2015 a 2019) 

3.1.1.4 Mortalidade por causas externas  

 

As causas externas, tomando como referência a tabela 18 mostra um aumento lento 

porém progressivo no período de 2015 a 2019 que cujos dados constituíram como a 

terceira causa de mortalidade no município de Anchieta, acompanhando a tendência 

nacional e estadual. Durante o período estudado de 2015 a 2019 observa-se que os 

homicídios e acidentes de trânsito de transporte são os fatores causadores principais 

de mortes no município quando se trata de causas externas (tabela 19/gráfico 17). O 

impacto desses casos sobre a saúde da população tem contribuído para a diminuição 

da qualidade de vida e da expectativa de vida entre adolescentes e jovens, além do 

alto impacto nos custos sociais com cuidados em saúde, com previdência, com 

absenteísmo ao trabalho e à escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 
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Faixa Etária 2015 2016 2017 2018 2019 Total

5 a 9 anos - 1 - - - 1

15 a 19 anos 1 1 - 2 1 5

20 a 29 anos 5 9 4 4 3 25

30 a 39 anos 3 3 3 4 2 15

40 a 49 anos 3 4 3 1 3 14

50 a 59 anos 5 2 1 5 2 15

60 a 69 anos 2 2 2 1 4 11

70 a 79 anos 3 - 1 1 1 6

80 anos e mais 2 3 1 2 2 10

Total 24 25 15 20 18 102

Tabela 19 -  Mortalidade por causas externas por faixa etária (2015 a 2019) 
 

Gráfico 18 - Mortalidade causas externas, total por faixa etária (2015 a 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

No estudo dos grupos etários com maior incidência por causas externas, observa-se 

que as mortes na faixa etária compreendida entre 20 a 29 anos, ou seja, aqueles 

considerados economicamente ativos, lideram o ranking dos óbitos, conforme tabela 

19 e gráfico 18. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
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2015 2016 2017 2018 2019

HOMEM 20 21 13 16 15

MULHER 4 4 2 4 3

TOTAL 24 25 15 20 18

Tabela 20 - Mortalidade causas externas, por sexo (2015 a 2019) 

Gráfico 19 - Mortalidade causas externas, por sexo (2015 a 2019) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 

 

Observa-se que a maioria dos óbitos ocasionados por causas externas ocorre com 

homens (tabela 20/gráfico 19) o que representa 83% do total. Em relação ao sexo 

feminino, apenas 17% do total no período estudado. 

 

3.1.2 Mortalidade infantil  

 

Mortalidade infantil é terminologia empregada para designar todos os óbitos de 

crianças menores de 1 ano, ocorridos em determinada área e em dado período de 

tempo (geralmente em um ano) e é um dos mais importantes indicadores de saúde, 

pois reflete de fato as condições de vida e dos serviços de saúde do município. É um 

indicador de saúde que, além de informar a respeito dos níveis de saúde de uma 

população, sintetiza as condições de bem-estar social, político e ético de dada 

conformação social. 

 

Em Anchieta, o que se observa entre os anos de 2015 a 2019 é que a maioria destes 

óbitos são por afecções originadas no período perinatal (gráfico 20), que são doenças 

relacionadas com problemas do bebê para respirar e complicações de saúde antes, 



  

   39 

 

Gráfico 20 - Mortalidade infantil, Causas Capítulos (2015 a 2019) 

2015 2016 2017 2018 2019 Total

< 1 ano 5 4 0 6 2 17

1 a 4 anos - - 1 - - 1

5 a 9 anos - 1 - - - 1

10 a 14 anos - - - - 1 1

Tabela 21 - Mortalidade infantil, por faixa etária (2015 a 2019) 

durante e logo após o parto. Estes dados devem subsidiar avaliação quanto a 

qualidade da assistência prestada as gestantes, ao parto desde o acolhimento, 

vinculação, qualidade da assistência hospitalar e ao recém-nascido, orientando assim 

como o município deve organizar e priorizar políticas direcionadas a atenção materno-

infantil, para que assim aconteça mudança neste perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 

 

3.1.2.1 Taxa de mortalidade infantil 

 

A taxa de mortalidade infantil aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é 

de até 20 óbitos para cada 1.000 nascimentos. Nos anos de 2015 a 2019, pode-se 

observar que a taxa no município de Anchieta esteve abaixo da taxa da região sul 

durante quase todo o período com exceção do ano de 2018 conforme gráfico 21. 

Merecem destaque os anos de 2017 e 2019, onde as taxas registrada foram 0 (zero) 

e 5 (cinco) respectivamente. 
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2015 2016 2017 2018 2019
Anchieta 11,5 10,4 0,0 15,3 5,0

Região Sul 11,9 14,1 8,9 10,9 11,6

2015 2016 2017 2018 2019 Total
Neoplasias (tumores) 1 - - - - 1

Doenças do aparelho circulatório - - - - 1 1

Algumas afec originadas no período perinatal 1 2 - 4 1 8

Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 3 2 - 2 - 7

Total 5 4 0 6 2 17

Tabela 22 - Taxa de mortalidade infantil (2015 a 2019) 

Gráfico 21 - Evolução da taxa de mortalidade infantil (2015 a 2019) 

Tabela 23 - Óbitos em menores de um ano por (CID 10), (2015 a 2019) 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
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2015 2016 2017 2018 2019 Total
Anchieta 1 - - 1 - 2

Região Sul 7 2 12 4 2 27

Total 8 2 12 5 2 29

Gráfico 22 - Óbitos em menores de um ano, (CID10), 2015-2019, Anchieta-ES 

Tabela 24 - Óbitos maternos, no município de Anchieta x Região 

Sul (2015 a 2019) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SIM/SINASC/TABNET 

 

Em Anchieta, o que se observa entre os anos de 2015 a 2019 é que a maioria destes 

óbitos são por afecções originadas no período perinatal que são doenças relacionadas 

com o bebê antes, durante e logo após o parto, essa causa representa 47% do total 

de óbitos. Estes dados devem subsidiar avaliação desde a qualidade da assistência 

prestada as gestantes no pré-natal e no parto desde o acolhimento, vinculação, 

qualidade da assistência hospitalar e ao recém-nascido, orientando assim como o 

município deve organizar e priorizar políticas direcionadas a atenção materno-infantil 

para que assim aconteça mudança neste perfil. 

 

3.1.3 Mortalidade Materna 

 

A redução da mortalidade materna no Brasil é ainda um desafio para os serviços de 

saúde e a sociedade como um todo. As altas taxas encontradas se configuram um 

grave problema de saúde pública, atingindo desigualmente as regiões brasileiras, com 

maior prevalência entre mulheres das classes sociais com menor ingresso e acesso 

aos bens sociais. 

 

A relação entre nº de óbitos maternos e o número de nascidos vivos permite realizar 

comparações entre localidades com diferentes contingentes populacionais e entre 

diferentes períodos de tempo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 
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Município Ocorrência 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Anchieta 292 206 187 132 119 936

Itapemirim 13 59 86 151 166 475

Cachoeiro de Itapemirim 38 28 26 43 45 180

Vitória 45 40 22 22 29 158

Guarapari 25 29 8 11 15 88

Vila Velha 11 14 18 18 14 75

Serra 8 5 2 13 8 36

Cariacica 1 0 0 0 1 2

Castelo 0 0 2 0 0 2

Guaçuí 0 0 1 0 0 1

Muniz Freire 0 1 0 0 0 1

Santa Maria de Jetibá 0 0 0 1 0 1

TOTAL 433 382 352 391 397 1955

Gráfico 23 - Óbitos Maternos, Anchieta x Região Sul (2015 a 2019) 

Tabela 25 - Nascidos Vivos por ocorrência, município de residência Anchieta. (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

 

No período compreendido entre 2015 a 2019, onde pode-se perceber que o município 

de Anchieta registrou apenas dois óbitos maternos nos período. 

 

Esse dado não significa a falta de demanda de investimentos nessa área, e sim, vem 

fortalecer a justificativa de continuidade de investimentos para a permanência desse 

indicador no patamar desejável. 

 

3.2. Perfil de nascidos vivos 

 

3.2.1. Nascidos Vivos por Ocorrência 

 

A tabela 25 demonstra o número de nascidos vivos no município de Anchieta e 

observa-se ainda o fluxo de ocorrência dos partos das gestantes do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) 
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2015 2016 2017 2018 2019 Total
10 a 19 anos 63 52 50 47 40 252

Total de Partos 367 436 453 433 385 2074

Gráfico 24 - Nascidos Vivos por ocorrência, município de residência Anchieta. (2015-2019) 

Tabela 26 - Número de nascidos vivos de mães adolescentes (2015 a 2019) 

Gráfico 25 - Número e percentual de nascidos vivos de mães adolescentes, 

por ocorrência, município de residência Anchieta. (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) 

 

3.2.2. Nascidos Vivos De Mães Adolescentes 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 
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2015 2016 2017 2018 2019 Total
Anchieta 328 294 266 306 319 1513

Região Sul 5665 5399 5599 5735 5560 27958

Tabela 27 - Partos com 7 ou mais consultas (2015 a 2019) 

Gráfico 26 - Número de nascidos vivos por ocorrência, município de 

residência Anchieta – comparação com Região Sul (2015 a 2019 

No município de Anchieta, conforme tabela 26, chama a atenção os partos de mães 

entre 10 e 19 anos, que corresponde a 12% do total de partos no período de 2015 a 

2019, requerendo da gestão uma atenção especial em relação a educação em saúde 

como prevenção. No gráfico 25 destaca-se o ano de 2015, onde observa-se um o 

maior número de partos nesta faixa etária.  Importante destacar uma redução gradual 

no número percentual de partos na faixa etária mencionada, no entanto, requer 

vigilância e atenção especial por parte das equipes de saúde. 

 

3.2.3. Nascidos Vivos - Partos Com 7 Ou Mais Consultas 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

Em Anchieta o percentual de nascidos vivos com 7 ou mais consultas em relação ao 

total de partos no período de 2015 a 2019 é de 77,3%, para uma comparação, esse 

percentual na região sul é de 63,3%. Esse dado reflete o resultado do trabalho que 

vem sendo realizado no município, para garantir que os partos sejam qualificados e 

seguros tanto para as mães como para os recém-natos. A continuidade dessa 

qualidade requer da gestão a garantia do acesso, captação precoce no primeiro 

trimestre, criação de vínculo, responsabilização das equipes, manutenção dos 

processos de trabalho e garantia de exames do pré-natal em tempo adequado e 

oportuno. 
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Tipo de parto 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Normal 177 113 109 129 130 658

Cesáreo 255 272 242 262 267 1298

Total de Partos 432 385 351 391 397 1956

Tabela 28 - Tipo de Parto Normal x Cesáreo (2015-2019) 

Gráfico 27 - Tipo de Parto Normal x Cesáreo (2015-2019) 

3.2.4. Nascidos Vivos – Parto Normal X Cesáreo 

 

A Organização Mundial de Saúde sugere que taxas populacionais de operação 

cesariana superiores a 10% não contribuem para a redução da mortalidade materna, 

perinatal ou neonatal. Considerando as características do Brasil, a taxa de referência 

ajustada pelo instrumento desenvolvido pela OMS estaria entre 25% e 30% (MS – 

Portal da Saúde / Saúde da Mulher - 2016) 

 

O indicador mede a ocorrência de partos cesáreos no total de partos hospitalares do 

Sistema Único de Saúde, a partir das informações disponíveis no Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos. O aumento do parto cesáreo envolve vários 

fatores que nem sempre a equipe de saúde consegue controlar, tais como: autonomia 

da mulher sobre seu corpo, a evolução da gestação, a influência dos profissionais que 

farão o parto, assim como, a questão cultural que tem reforçado a escolha do parto 

cesariano. 

No Brasil, a atenção ao parto e nascimento é marcada pela intensa medicalização, 

por intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas e pela prática abusiva 

de cesariana. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 
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Gráfico 28 - Percentual de partos normais – Anchieta x Região Sul (2015-2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

Verifica-se no gráfico 28 que a taxa populacional de cesariana em todos os anos do 

período, tanto na Região de Saúde como no município, estão muito acima do que o 

Ministério da Saúde preconiza. Em comparação com a região sul, as taxas do 

município são um pouco melhores. Esse é um dado preocupante que demanda maior 

controle no acompanhamento do pré-natal e nas intervenções cirúrgicas inadequadas. 

 

3.3 Imunização 

 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional 

de Política Pública de Saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de 

alcance mundial como a varíola e a poliomielite (paralisia infantil). A população 

brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS).  

Desde que foi criado, em 1973, o programa busca a inclusão social, assistindo todas 

as pessoas, em todos o país, sem distinção de qualquer natureza. O município de 

Anchieta conta com 9 salas de vacina cadastradas e um local para a logística de 

imunobiológicos (armazenamento, controle e distribuição) e uma enfermeira 

responsável pelo controle, monitoramento e avaliação da cobertura vacinal de acordo 

com o calendário disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 
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Doença invasiva 

causada pela 

Neisseria 

meningitidis

Difteria e Tétano
Difteria, Tétano e 

Coqueluche

Criança

Gestante

Sarampo 

Caxumba e 

Rubéola

Sarampo 

Caxumba 

Rubéola e 

Varicela

Varicela Hepatite A

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO/2020/PNI/MS

Vacinas

Protege contra

Tabela 29 - Calendário de Imunização - 2020 
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Tabela 30 – Indicador SISPACTO - Imunização 

INDICADOR SISPACTO 2017 2018 2019 2020 Meta SISPACTO

VIP/VOP 76,4% 90,4% 104,0% 109,4% 95%

Pentavalente (DTP+HIB+HB) 79,5% 91,4% 83,0% 118,8% 95%

Pneumocócica 10 Valente 77,5% 91,2% 113,4% 117,3% 95%

Tríplice Viral (Crianças 1 ano) 93,8% 93,8% 107,4% 108,8% 95%

Figura 1 - Dados da imunização contra a Covid-19 no município de Anchieta-ES: 

3.3.1 Cobertura Vacinal Em Menores De Um Ano 

 
O quadro abaixo demostra a cobertura vacinal de crianças menores de um ano de idade do 

município de Anchieta nos anos de 2017 a 2020. Este acompanhamento se faz necessário para 

ofertar proteção à população infantil contra doenças selecionadas, evitáveis por imunização, 

mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação. 

  

 

 

 

 

 

 

Uma das estratégias de enfrentamento à pandemia da Covid-19 é o acesso a imunização no 

sentido de garantir a proteção contra as formas graves da doença. 

A imunização da população brasileira iniciou-se em janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vigilância em saúde – Anchieta-ES 
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MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

0 a 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 a 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 a 29 1 1 3 0 4 1 1 0 1 0

30 a 39 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0

40 a 49 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0

50 a 59 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1

TOTAL 6 4 9 7 3

21% 14% 31% 24% 10%

2015 2016 2017 2018 2019

Tabela 31 - Casos de Aids por sexo e faixa etária em Anchieta (2015-2019) 

Gráfico 29 - Casos de AIDS (2015-2019), divisão por sexo. 

3.4 Outros Agravos 

 

3.4.1 Aids 

 

 A AIDS é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia 

mundial. Uma pandemia conceitua-se pela OMS como uma doença infecciosa que 

atinge proporções enormes, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por 

todo o mundo, causando inúmeras mortes.  

 

 O índice de óbitos por AIDS segue a média de 11 mil anuais desde 1998, sendo que, 

com a introdução da política de acesso universal ao tratamento antirretroviral a 

mortalidade caiu e a sobrevida aumentou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAM 
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2015 2016 2017 2018 2019

CASOS NOTIFICADOS 245 367 49 197 353

CASOS CONFIRMADOS 113 250 17 124 222

% CONFIRMADOS 46% 68% 35% 63% 63%

Tabela 32 - Dengue, casos notificados e % de confirmados em Anchieta (2015-2019) 

Conforme tabela 31, no período de 2015 a 2019, a ocorrência de casos de AIDS 

atingiu seu pico no ano de 2017 com 9 casos, sendo 6 casos ocorridos em homens e 

3 casos em mulheres. Esse dado representa 31% do total de 29 casos ocorridos no 

período citado. 

 

O Gráfico 29 demonstra que as ocorrências são maiores nas faixas de 20 a 29 anos 

e 30 a 39 anos respectivamente, exatamente no período mais produtivo de vida. Isso 

requer medidas de prevenção e controle do agravo. 
 

 

3.4.2 Dengue 

 

Doença febril aguda com amplo espectro manifestações clínicas, que podem variar 

desde formas assintomáticas a casos graves e fatais. Atualmente, trata-se da 

arbovirose (i.e., doença viral transmitida por vetores artrópodes) mais importante no 

Brasil e no mundo. Ocorre sobretudo nos países tropicais, cujas condições do meio 

favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor, e do Aedes 

albopictus, considerado secundário. Fatores biológicos e ambientais, bem como 

aqueles relacionados à dinâmica social e à pressão seletiva sobre vetores e vírus, têm 

contribuído para o aumento da incidência em áreas endêmicas, para a ocorrência de 

surtos e de epidemias, assim como para a introdução do patógeno em novas regiões. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAM 

 

Segundo a tabela 32, desde o ano de 2015 observa-se um variação percentual de 

casos confirmados de dengue mantendo-se em uma média de 55% de casos 

confirmados. 

 

3.4.3 Tuberculose 

 

A tuberculose (Tb) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente 

os pulmões. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo 

o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito. O surgimento da Aids e o 

aparecimento de focos de tuberculose resistente aos medicamentos agravam ainda 

mais esse cenário. 
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Casos Novos Abandono Cura
Óbitos por 

Outras Causas

Óbitos por 

Tuberculose

Transferência para 

Outro Município

Mudança de 

Diagnóstico

2015 9 0 4 0 1 2 0

2016 10 1 3 0 0 0 2

2017 5 3 2 1 0 1 0

2018 4 0 3 0 0 1 1

2019 5 0 5 0 1 0 0

Tabela 33 - Situação dos casos de tuberculose notificados, no município de Anchieta  

(2015 a 2019) 

No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública, a cada ano, são 

notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes em 

decorrência da doença. A tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito e 

disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. 

 

Conforme tabela 33, foram notificados 33 novos casos de tuberculose no período de 

2015 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN 

 

A tabela 33 demonstra que no período analisado, do total de casos registrados no 

município, 3 não foram confirmados, sendo registrados como mudança de diagnóstico, 

4 casos de abandono do tratamento, 1 óbito por outras causas, 2 óbitos por 

tuberculose, 4 transferidos para outros municípios e 17 pacientes curados.  

Há necessidade de melhor estruturação do serviço ofertado pelo município, 

qualificação da equipe, campanhas de sensibilização da população e busca ativa de 

casos suspeitos. 
 

3.4.4 Sífilis Congênita 

 

A sífilis congênita é causada pela transmissão do Treponema pallidum pela gestante 

infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via 

transplacentária, chamada de transmissão vertical, podendo ocorrer em qualquer fase 

da gestação ou estágio clínico da doença materna. 

 

O indicador “Número de Casos de Sífilis Congênita” expressa a qualidade do pré-

natal, uma vez que a sífilis pode ser diagnosticada e tratada em duas oportunidades 

durante a gestação e também durante o parto, a saber: no início da gestação e por 

volta da 30ª semana, com solicitação do exame de VDRL; e no parto. 

 

Para que o tratamento seja considerado adequado, é necessário que o parceiro da 

gestante também seja tratado. 
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2015 2016 2017 2018 2019

Anchieta 0 0 2 3 1

2015 2016 2017 2018 2019

Anchieta 10 5 7 15 11

2015 2016 2017 2018 2019

Anchieta 13 13 11 8 9

Tabela 34 - Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano (2015 a 2019) 

Tabela 35 - Número de casos notificados de sífilis em Gestante no município de Anchieta 

(2015 a 2019) 

Tabela 36 - Número de casos de hepatites virais notificados (2015 a 2019) 

Para que se possa diminuir os casos de transmissão vertical de sífilis, HIV e hepatites 

virais foi criado um comitê multidisciplinar que terá por finalidade: investigar os casos 

de transmissão vertical, identificar os determinantes da transmissão vertical, propor 

medidas que possam corrigir falhas na prevenção, assistência e vigilância da 

transmissão vertical, contribuir para o monitoramento das ações de prevenção e 

controle da transmissão vertical. 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabwin/SINAN 

 

Observa-se na tabela 34 que o município de Anchieta apresentou seis caso de sífilis 

congênita no período citado, apesar da queda em 2019, é necessário intensificar as 

ações no pré-natal, bem como de se lançar estratégias possíveis para identificação 

de mulheres com a doença. 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabwin/SINAN 

 

Na tabela 35, dentro do período de 2015 a 2019, observa-se que em todos os anos 

foram detectados casos de sífilis em gestantes com um pico de 15 casos em 2018, 

indicando assim a necessidade de identificação precoce da gestante e qualificação 

nos cuidados com o pré-natal. 

 

3.4.5 Hepatites Virais 

 

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos e com 

tropismo pelo fígado.  A distribuição é universal, porém com algumas variações 

regionais. Devido ao número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de 

complicações das formas agudas e crônicas, são consideradas de importância para a 

saúde pública. 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/Tabwin/SINAN 
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Após análise da tabela 36, observa-se que nos anos de 2018 e 2019 houve uma queda 

significativa no número de casos notificados em relação aos anos anteriores, porém é 

sempre necessário dar devida atenção a esses casos com objetivo de reduzir a 

incidência. 

 

3.5 Pandemia da COVID-19 

 

Desde as primeiras informações sobre o novo coronavírus, ainda no final de 2019, 

sequer poderíamos imaginar que três meses depois o número de infectados no mundo 

chegaria a mais de 190 mil pessoas, em todos os continentes - com exceção da 

Antártida.  

 

No Brasil, o enfrentamento à covid-19 começou em fevereiro, com a repatriação dos 

brasileiros que viviam em Wuhan, cidade chinesa epicentro da infecção. Em 15 dias, 

o país confirmou a primeira contaminação, quando a Europa já confirmava centenas 

de casos e encarava mortes decorrentes da covid-19.  

Confirmado primeiro caso de coronavírus no Brasil (26/02/2020), o paciente é um 

homem de 61 anos que viajou à Itália, e deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia 

anterior.  

 

No dia 16 de março do mesmo ano, sobe para 234 o número de casos confirmados 

de coronavírus no Brasil. Capitais como de Rio de Janeiro e São Paulo já registram 

transmissão comunitária, quando não é identificada origem da contaminação. Isso faz 

com que o país entre em nova fase da estratégia de contenção da Covid-19, que é 

criar condições de prevenção.  

 

Em 17 de março o Brasil registra o primeiro óbito ocasionado pela COVID-19. 

No Espírito Santo o primeiro caso do novo coronavírus foi noticiado no dia 05 de março 

de 2020.  O resultado foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), trata-

se de um residente da Grande Vitória que têm histórico de viagem recente a um dos 

países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso 

suspeito do Covid-19. 

 

O Município de Anchieta-ES o primeiro caso da Covid-19 foi confirmado no dia 04 de 

março de 2020. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde adotou várias estratégias para organizar o Sistema 

de Saúde Municipal para o enfrentamento a Pandemia. O monitoramento dos casos 

no Município realizado a princípio pela Vigilância Epidemiológica embasa a tomada 

de decisões e planejamento das ações para uma melhor resposta ao avanço da 

COVID-19 no Município. 
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Figura 2 - Dados Sobre a COVID-19  

Dados de Monitoramento – comparativo 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2020 
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Gráfico 30 - Distribuição de casos notificados durante o ano de 2020  
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4. ESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE 
 

As Redes de Atenção à Saúde podem ser definidas como conjuntos de serviços de 

saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por ações 

cooperativas e interdependentes, coordenadas pela atenção primária à saúde, que 

permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, de acordo 

com as necessidades dos usuários. 

 

A estrutura administrativa e gerencial da SEMUS, é composta por gerencias focadas 

em eixos organizativos, como: Gerência Operacional de Administração e Serviços, 

Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência Operacional da Atenção Primária à 

Saúde, Gerência Operacional da Média e Alta Complexidade, Gerência do Fundo 

Municipal de Saúde, Gerência Operacional de Auditoria, Controle, Avaliação e 

Regulação e Gerência Estratégica de Planejamento e Projetos do Fundo Municipal de 

Saúde. 

 

As ações e serviços devem ser prestados no tempo certo, no lugar certo, com a 

qualidade e tecnologia adequada, de forma humanizada, priorizando o acolhimento, 

com equidade e com responsabilidades sanitária, social e econômica, com algumas 

especificidades para as situações agudas ou crônicas. 

 

Considera-se estabelecimento de assistência à saúde ou estabelecimentos 

prestadores de serviços de saúde, empresas e/ou instituições públicas ou privadas, 

que tenham por finalidade a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde 

do indivíduo ou prevenção da doença.  

 

Na tabela a seguir estão relacionados os estabelecimentos de saúde do Sistema 

Público de Saúde Municipal. 
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UNIDADES CNES

UNIDADE ESF ESB DE ALTO PONGAL - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE BUCAL MI 4044460

UNIDADE ESF ESB AREA 10 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE BUCAL MI 7058187

UNIDADE ESF ESB DE BAIXO PONGAL - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE BUCAL MI 2445093

UNIDADE ESF ESB CENTRO I - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 4044436

UNIDADE ESF ESB CENTRO II - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 4044444

UNIDADE ESF ESB CENTRO III - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 4044479

UNIDADE ESF ESB DE IRIRI - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 8009929

UNIDADE ESF ESB DE JABAQUARA - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 8009880

UNIDADE ESF ESB DE RECANTO DO SOL - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 2522926

UNIDADE ESF DE MÃE-BÁ - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI 2465744

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2813483

P.A. - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 2499576

C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 2678780

C.E.U. - CENTRO DE ESPECIALIDADES UNIFICADO 4044355

C.T.A.  - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 3814505

CENTRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE  -  Vigilância Ambiental/zoonoses – Vigilância Epidemiológica 

Vigilância em Saúde do Trabalhador
2678799

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS - AD 7158246

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANCHIETA 9340297

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO  / FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 9340548

Tabela 37 - Estabelecimentos de saúde do Sistema Público de Saúde Municipal. 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Modelo de Atenção é um sistema lógico que organiza o funcionamento das Redes 

de Atenção à Saúde, articulando, de forma singular, as relações entre os componentes 

da rede e as intervenções sanitárias, definidos em função da análise situacional, 

considerando os perfis demográficos, epidemiológicos e os determinantes sociais da 

saúde, vigentes em determinado tempo e sociedade. 

 

4.1 Atenção Primária 

 

 Atenção Primária à Saúde (APS) define-se como uma estratégia de organização 

da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e 

sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, 

integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e 

comunidades. 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/ateprisau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/atesau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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Integrado a APS, a equipe multiprofissional de Apoio à Saúde da Família existente, 

potencializa as ações realizadas pelas Equipes de Saúde da Família. 

 

No município de Anchieta a Estratégia de Saúde da Família é uma política prioritária 

dentro da atenção primária à saúde distribuída em seu território, compreendendo-o 

como espaço organizativo dos seus processos de trabalho e das suas práticas, 

considerando-se uma atuação em uma delimitação espacial previamente 

determinada. 

 

4.1.1 Estratégia de Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, 

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da 

Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação 

e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de 

trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da 

atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.  

 

Em Anchieta, o território e a sua população de aproximadamente 30.285 habitantes 

(IBGE, estimativa 2021), são distribuídos em 12 territórios, com suas respectivas 

unidades e equipes de saúde, a saber: Unidade de Saúde Centro I (02 equipes), 

Unidade de Saúde Centro II (02 equipes), Unidade de Saúde Centro III (02 equipes), 

Iriri, Baixo Pongal (unidades de apoio: São Mateus, Itapeúna e Itaperoroma Baixa), 

Alto Pongal (unidade de apoio: Córrego da Prata), Jabaquara (unidades de apoio: 

Duas Barras, Simpatia e Limeira), Recanto do Sol (unidades de apoio: Belo Horizonte, 

Goêmbe e Chapada do Á) e Mãe- Bá (unidades de apoio: Ubu e Parati), conforme 

mapa 2. 
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Mapa 2 - Unidades da Estratégia de Saúde da Família  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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4.1.2 Saúde Bucal 

 
A Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família representa a possibilidade 

de criar um espaço de práticas e relações, a serem construídas para a reorientação 

do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos 

serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir a 

conformação de uma equipe de trabalho, que se relacione com usuários e que 

participe da gestão dos serviços, para dar resposta às demandas da população e 

ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o estabelecimento 

de vínculo territorial.  

O Município de Anchieta conta com 15 equipes distribuídas nos territórios onde atuam 

as equipes de saúde da família. 

 

4.1.3 Equipe Multiprofissional de Apoio a Saúde da Família 

 
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da 

Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, 

ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a 

abrangência e o alvo das ações.  

No Município de Anchieta há uma equipe multiprofissional de Apoio de Saúde da 

Família desde 2012, hoje vinculada à Unidade de Saúde da Família Centro I. 

 

4.1.4 Pronto Atendimento as Urgências Básicas 

 
A Unidade de Pronto Atendimento às urgências básicas é a porta de entrada dos 

usuários do SUS, com garantia de atendimento às demandas agudas ou agudizadas, 

com funcionamento 24hs, em todos os dias da semana, devendo ter garantia de 

referenciamento, sempre que necessário, a serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico em atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar. 

A Unidade de Pronto Atendimento no Município de Anchieta além do atendimento da 

população local, também presta atendimento à população dos municípios 

circunvizinhos. Agregado a essa unidade de atendimento há o serviço móvel de 

ambulâncias e a base do SAMU (192). 

 

4.2 Serviços Especializados de Atenção à Saúde 

 
A Atenção Especializada compreende ações e serviços de saúde ambulatorial e 

hospitalar em todos os níveis de complexidade de maneira regionalizada e 



  

   61 

 

hierarquizada. Atua através de encaminhamento, onde os usuários se deslocam aos 

centros especializados para a realização do processo terapêutico, com formas de 

cuidados diversificados, contando com acesso a procedimentos de acordo com a sua 

necessidade. É um meio de assistência que oferece serviços qualificados e precisa 

estar articulado com o sistema de saúde.  

 

4.2.1 Atenção Especializada Ambulatorial 

 

Atenção Especializada Ambulatorial caracteriza-se pelo papel complementar a 

Atenção Primária à Saúde (APS), proporcionando ao usuário a continuidade de 

diagnóstico e/ou assistência. 

Em relação à Assistência Especializada Ambulatorial, o município de Anchieta conta 

com: neurologia adulto, fonoaudiologia, nutrição e ginecologia prestado por 

profissionais efetivos no Centro de Especialidades Unificado. 

Nas especialidades neuropediatria, angiologia, proctologia, psicologia, fonoaudiologia, 

reumatologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, 

urologia, dermatologia, pediatria, endocrinologia, coloproctologia, os usuários são 

referenciados pelas unidades de saúde e regulados pela Central de Regulação, onde 

há a atuação de um médico regulador. 

 

4.2.2 Regulação Formativa 

 

A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, está 

organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de Sistemas de Saúde, 

Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência, que devem ser 

desenvolvidas de forma dinâmica e integrada, com o objetivo de apoiar a organização 

do sistema de saúde brasileiro, otimizar os recursos disponíveis, qualificar a atenção 

e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde. 

 A Regulação do Acesso à Assistência busca otimizar a utilização dos recursos 

assistenciais disponíveis e promover a transparência, a integralidade e a equidade no 

acesso às ações e aos serviços, em tempo oportuno, dispondo, para tal, entre outros 

instrumentos, de diretrizes operacionais e protocolos de regulação. Por meio do novo 

modelo de Regulação (Regulação Formativa Territorial) a Secretaria de Estado da 

Saúde do Espírito Santo visa apoiar as equipes de atenção primária no manejo aos 

pacientes que demandam de avaliação especializada, paralelamente, ao 

fortalecimento da educação permanente, ampliação da autonomia e resolutividade da 

atenção primária 

No município de Anchieta a adesão a Regulação Formativa ocorreu no mês de 

novembro de 2020. 
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4.2.3 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico. 

 

O SADT é uma modalidade de prestação de serviço ofertada nas unidades de saúde 

e responsável pela realização de exames complementares das linhas de cuidado da 

atenção básica e da atenção especializada. O objetivo do SADT é apoiar a realização 

de um diagnóstico assertivo dos casos de usuários de determinada região. 

No município de Anchieta há um laboratório municipal de análises clinicas além da 

compra de exames laboratoriais de maior amplitude, assim como o teste da linguinha 

(Avaliação do Frênulo da Língua), teste orelhinha (Emissões Otoacústicas Evocadas) 

e teste do olhinho (Teste do Reflexo Vermelho), ultrassonografia, mamografia, 

eletrocardiograma (com laudo), através do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIM). 

O serviço de fisioterapia também é ofertado no Centro de Especialidades Unificadas 

(CEU) e os exames de Raio X são realizados no Pronto Atendimento Municipal. 

 

4.2.4 Centro de Atenção Psicossocial 

 
É um serviço que objetiva o fortalecimento dos laços familiares, comunitários 

reinserindo os usuários socialmente, realizando acompanhamento clínico e 

terapêutico, fomentando o exercício da cidadania, bem como dos direitos civis. 

Caracterizam-se como substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico 

que articula seus profissionais, usuários e familiares, promovendo a autonomia e 

protagonismo nos tratamentos. 

O município de Anchieta conta com uma unidades com duas equipes. O acesso ao 

serviço se dá de maneira espontânea e referenciada de outros pontos de atenção. 

Em relação a pacientes que demandam por internação voluntária, involuntária ou 

compulsória, as internações ocorrem da seguinte forma, após avaliação da equipe 

multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial, a saber: 

- Internação voluntária – Poderá ser realizada pela rede Abraço (Secretaria de Direitos 

Humanos) ou por profissional de saúde através de e-mail ou no sistema de regulação 

de vagas (MV) da Secretaria de Estado da Saúde. 

- Internação involuntária – Poderá ser realizada por profissional de saúde através de 

e-mail ou no sistema de regulação de vagas (MV) da Secretaria de Estado da Saúde. 

- Internação compulsória – Por determinação judicial. 

As equipes de saúde mental realizam consultas individuais, grupos e oficinas 

terapêuticas, visitas domiciliares, interconsultas, articulação com outros serviços da 

rede de saúde, rede intersetorial e com a comunidade.  
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4.2.5 Serviço Especializado de Atenção à Saúde Bucal 

 
O Centro de especialidades Odontológicas oferece a população os seguintes serviços: 

diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; 

periodontia especializada.  Há necessidade de o município oferecer minimamente a 

endodontia e o atendimento a pessoas com deficiência.  

O tratamento oferecido é uma continuidade do trabalho realizado pelas equipes de 

saúde bucal da atenção básica, que tem a responsabilidade de encaminhar o paciente 

para os serviços especializados.  

Em virtude da crise econômica vivenciada pelo município, esse serviço em sua 

plenitude não foi ofertado a população. 

 

4.2.6 Atenção nos Serviços de Urgência e Emergência 

 
Os serviços de urgência e emergência devem ser estruturados para atender as 

situações que apresentem alteração do estado de saúde, com risco iminente de vida 

cujo tempo para resolução é extremamente curto, normalmente quantificado em 

minutos e também situações que apresentem alteração do estado de saúde, porém, 

sem risco iminente de vida, que por sua gravidade, desconforto ou dor, requerem 

atendimento médico com a maior brevidade possível. 

No município de Anchieta, a atenção as urgências e emergências ocorre no Pronto 

Atendimento Municipal e no Pronto Socorro do Hospital Padre Humberto/MEPES, 

ambos os serviços “Porta Aberta”, de acesso da população local e da região, além do 

serviço móvel municipal que atende as urgências quando acionado. 

Atualmente existe uma unidade móvel do SAMU (192), regulado pelo Estado, que 

complementa o serviço municipal às urgências. 

 

4.2.7 Atenção Hospitalar 

 

A assistência hospitalar no SUS deve ser organizada a partir das necessidades da 

população, com a finalidade de garantir o atendimento aos usuários, baseado em 

equipe multiprofissional, na horizontalização do cuidado e na regulação, que assegure 

o acesso, a qualidade da assistência e a segurança do paciente. 

No município de Anchieta, a Atenção Hospitalar é realizada por um ente de direito 

privado, filantrópico, de média complexidade, Hospital Padre Humberto, cuja 

mantenedora é o MEPES (Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo), 

contratualizado para garantir de forma complementar a assistência hospitalar baseada 

na Programação Pactuada e Integrada (PPI). 
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IBGE 

Encaminhador

Município 

Encaminhador

População 

Encaminhador

Forma 

Financiamento
Modalidade Complexidade

Leito 

especialidade

IBGE 

Executor

Município 

Executor

Populacao 

Executor

Físico do 

Executor

VM do 

Executor

Financeiro 

do Executor

320420 PIUMA 18.362 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

PEDIATRIA CLINICA 

CLINICA GERAL
320040 ANCHIETA 24.265 67 505,53 33.870,48

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

PEDIATRIA CLINICA 

CLINICA GERAL
320040 ANCHIETA 24.265 120 496,21 59.545,62

320030 ALFREDO CHAVES 13.972 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

PEDIATRIA CLINICA 

CLINICA GERAL
320040 ANCHIETA 24.265 63 505,53 31.848,36

320420 PIUMA 18.362 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

OBSTETRICOS 

OBSTETRICA 

CIRURGICA

320040 ANCHIETA 24.265 30 614,01 18.420,30

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

OBSTETRICOS 

OBSTETRICA 

CIRURGICA

320040 ANCHIETA 24.265 115 580,85 66.798,05

320030 ALFREDO CHAVES 13.972 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

OBSTETRICOS 

OBSTETRICA 

CIRURGICA

320040 ANCHIETA 24.265 6 614,01 3.684,06

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

CIRURGICOS 

CIRURGIA GERAL
320040 ANCHIETA 24.265 296 454,84 134.633,45

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

CLINICOS 

CLINICA GERAL
320040 ANCHIETA 24.265 316 517,71 163.595,84

320030 ALFREDO CHAVES 13.972 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

CLINICOS 

CLINICA GERAL
320040 ANCHIETA 24.265 82 486,17 39.865,97

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

CLINICOS 

CARDIOLOGIA
320040 ANCHIETA 24.265 70 587,42 41.119,45

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

CIRURGICOS 

CARDIOLOGIA
320040 ANCHIETA 24.265 44 0,00 0,00

320420 PIUMA 18.362 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

OBSTETRICOS 

OBSTETRICIA

CLINICA

320040 ANCHIETA 24.265 30 474,69 14.240,81

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

OBSTETRICOS 

OBSTETRICIA

CLINICA

320040 ANCHIETA 24.265 136 464,34 63.150,15

320030 ALFREDO CHAVES 13.972 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

OBSTETRICOS 

OBSTETRICIA

CLINICA

320040 ANCHIETA 24.265 9 474,69 4.272,24

320040 ANCHIETA 24.265 MAC Hospitalar
Média

Complexidade

CLINICOS 

NEUROLOGIA
320040 ANCHIETA 24.265 33 0,00 0,00

Tabela 38 - Programação Pactuada e Integrada - Hospitalar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA 

O município de Anchieta ainda não possui regulação de leitos hospitalares e na rede 

estadual a regulação se dá por meio da central de Regulação de vagas do Estado. 

4.3 Vigilância em Saúde 
 

A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde 

dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, 

integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política 

e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições 

de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de 

trabalho. A partir daí a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária 

e saúde do trabalhador. 

As ações coletivas de Vigilância em Saúde são os processos de trabalho, baseados 

em ações envolvendo outros entes, e por isso se desenvolvem de forma intersetorial 

e com caráter coletivo. 
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4.3.1 Vigilância Epidemiológica 

 

Epidemiologia é ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, 

analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das enfermidades, 

danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas 

de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que 

sirvam de suporte ao planejamento, administração, e avaliação das ações de saúde. 

Sendo assim a vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de 

notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. 

Além disso, age no controle dessas doenças específicas. 

A vigilância epidemiológica é a principal fonte de dados para à saúde pública. Em meio 

a pandemia o trabalho da epidemiologia ficou ainda mais evidente no monitoramento 

da Covid-19. 

 

4.3.2 Vigilância Ambiental/Controle de Zoonoses 

 

Consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção 

de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção 

e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros 

agravos à saúde. 

As ações neste contexto têm como carro chefe o controle de vetores causadores de 

doenças como dengue, zika, chicungunya e febre amarela, bem como o controle da 

qualidade da água de consumo humano, e o controle de vetores de transmissão de 

doenças – especialmente insetos e roedores.  

O Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS) integra a política 

pública do setor de saúde e é voltado para a sustentabilidade das ações, participação, 

mobilização e controle social. 

No contexto da Pandemia da Covid-19 o PESMS adaptou seu processo de trabalho 

de maneira inovadora, utilizando-se de diversas ferramentas tais como: Redes sociais, 

“podcast”, vídeos educativos, citando como exemplo: Projeto “Saúde e Arte faz parte 

na quarentena” para o público da Secretaria de Educação. 

 

4.3.3 Vigilância Sanitária 

 

As ações de vigilância sanitária dirigem-se, em regra, ao controle de bens, produtos e 

serviços que possam vir oferecer riscos à saúde da população, como alimentos, 

produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos, dentre outros. Realizam também a 

fiscalização de estabelecimentos de serviços de saúde e de interesse à saúde, como 



  

   66 

 

escolas, unidades de saúde, clinicas, academias, centros comerciais, e ainda 

inspecionam os processos produtivos que podem pôr em risco a saúde da população. 

Todo estabelecimento de pessoa jurídica ou física que produzir, fabricar, manipular, 

fracionar, comercializar, distribuir, armazenar, transportar, vender e entregar produtos 

e serviços de interesse à saúde, em observância as legislações específicas, deve 

requerer a Licença Sanitária junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de 

Anchieta (PMA), obedecendo a critérios como: a apresentação de documentos que 

comprovem a existência legal, responsabilidade técnica, quando for o caso, entre 

outros, de acordo com a atividade requerida. 

As medidas de controle sanitário foram e são importantes aliadas para o combate ao 

coronavírus. A Visa é extremamente essencial para a prevenção e controle da doença. 

 

4.3.4 Vigilância em Saúde do Trabalhador 

 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador é compreendida como uma atuação contínua 

e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 

analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados 

aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, 

organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar 

intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.  

O papel da vigilância em saúde do trabalhador está sendo extremamente relevante na 

condução das estratégias de enfrentamento a Pandemia da Covid-19, principalmente 

no que se refere a segurança do trabalhador com ênfase nos trabalhadores da área 

de saúde.  

O processo educativo, principalmente no que se refere ao uso adequado dos EPIs, foi 

intensificado e os processos de trabalho foram repensados no sentido de garantir a 

assistência e ao mesmo tempo a segurança do trabalhador. 

 

4.3.5 Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 

 
Serviço de saúde que, articulado aos demais serviços do SUS, representa uma 

estratégia importante na promoção da equidade de acesso ao aconselhamento, ao 

diagnóstico do HIV, hepatites virais, sífilis e à prevenção dessas e das demais 

infecções sexualmente transmissíveis - IST, favorecendo segmentos populacionais 

em situação de maior vulnerabilidade, respeitando os direitos humanos, à 

voluntariedade e à integralidade da atenção, sem restrições territoriais.  

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realiza aconselhamento e testagem 

para o vírus HIV, além de ações coletivas em parceria com as Unidades de Saúde da 
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Família e os demais segmentos da vigilância em saúde e com o Programa de 

Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), nos diversos espaços coletivos. 

 

4.4 Gestão em Saúde 

 

A gestão da saúde implica administrar empreendimentos de saúde, tanto na esfera 

pública como privada. Avaliar as necessidades da instituição, gerenciar processos e 

programas, criar e aplicar políticas, garantir o conforto e a segurança dos pacientes e 

gerenciar equipes são algumas das atribuições da área de gestão em 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. 

A Portaria nº 2.135, de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o 

planejamento do SUS, define como instrumentos do planejamento em saúde o Plano 

Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual da Saúde (PAS) e o Relatório Anual 

de Gestão (RAG) e orienta os pressupostos para o planejamento. 

No Município de Anchieta, na Secretaria Municipal de Saúde, o planejamento ocorre 

de maneira ascendente com a participação ativa das equipes de saúde, uma equipe 

no nível de gerência e assessoria, incumbida de organizar e sistematizar as 

informações juntamente com a gestora da pasta, de maneira a atender a legislação 

vigente. 

No contexto da pandemia da Covid-19, a gestão reorganizou seus processos de 

trabalho no sentido de garantir insumos, equipes, equipamentos e serviços 

necessários a assistência a população e executando os recursos para o 

enfrentamento de maneira responsável. 

 

4.4.1 Gestão do Trabalho e Educação Permanente 

 

A implantação do Sistema Único de Saúde pautado pelos princípios, da 

universalidade, integralidade, equidade, igualdade e por diretrizes, tais como 

regionalização e descentralização, proporcionam condições para um conjunto de 

mudanças nas relações e processos no mundo do trabalho em saúde. Com isso o 

principal objetivo dos profissionais nos serviços e ações de saúde consiste em cuidar 

das pessoas, conforme as suas necessidades de saúde, enxergando o outro para 

além da doença, o que inclui conhecer sua família, o ambiente em que vive e trabalha, 

identificando os determinantes capazes de interferir nas condições de saúde. Além 

disso, na saúde é primordial equipes de profissionais que sejam capazes de escutar 

o usuário, que negociem com a gestão suas próprias necessidades, e assim 

participem efetivamente da construção e consolidação do Sistema Único de Saúde. 
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A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, possui em sua composição funcional 

servidores efetivos municipais, estaduais e federais, cargos em comissão, servidores 

com contrato temporário, estagiários e terceirizados.  

Ao final do ano de 2020 a SEMUS possuía um total de 665 servidores, dos quais 479 

são efetivos, 41 comissionados, 41 contratados DT, 27 estagiários, 2 cedidos além de 

65 terceirizados e 10 bolsistas. 

O grande desafio da gestão é adequar a necessidade do quadro funcional com o déficit 

orçamentário, impactando no índice de pessoal (lei de responsabilidade fiscal). 

Em relação a educação permanente, necessário se faz que o município sistematize 

todo o processo para que de fato ocorra a efetivação do plano municipal de educação 

permanente. 

 

4.4.2 Ouvidoria 

 

A ouvidoria é um instrumento da gestão para o aperfeiçoamento da qualidade e da 

eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS. Na Ouvidoria recebemos 

denúncias, reclamações, críticas, sugestões, solicitações de informações e elogios. 

O município de Anchieta conta atualmente com a ouvidoria específica do SUS.  

4.4.3 Estrutura de Apoio Logístico 

 
Infraestrutura e logística compreendem-se os componentes estratégicos para o 

suporte material e administrativo a toda a forma de trabalho em saúde. Abrange os 

ambientes de apoio, e também o suporte à organização de projetos de investimento 

em infraestrutura da saúde (novas unidades, serviços e reformas), bem como aqueles 

provenientes da qualificação dos processos de trabalho (p. ex. acolhimento e 

informatização). 

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta em sua estrutura organizacional conta 

com a Gerência de Administração e Serviços, sendo responsável pelas unidades 

funcionais a saber: setor de compras, manutenção predial, patrimônio e almoxarifado, 

transporte sanitário, recursos humanos. 

A informatização dos pontos de atenção é uma realidade no município de Anchieta, 

principalmente com a implantação do prontuário eletrônico, priorizando a regulação e 

a sua integração com os demais segmentos da estrutura administrativa. 

 

4.4.3.1 Regulação de Consultas e Exames Especializados 

O trabalho da Central de regulação da assistência consiste em conhecer a demanda 

por serviços de saúde e disponibilizar, de forma ordenada, a oferta existente. A 
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regulação obedece à diretriz da regionalização, que prioriza a proximidade do local de 

atendimento à residência do usuário e a hierarquização do atendimento de acordo 

com o grau de complexidade exigido pelo problema de saúde do usuário. 

O fluxo de regulação inicia-se nas unidades de saúde do SUS, onde a equipe 

multiprofissional, de acordo com o protocolo de encaminhamento para exames e 

consultas especializados, demanda a necessidade de encaminhamento do paciente a 

uma avaliação especializada. A solicitação é encaminhada à Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), que cadastra o pedido no sistema informatizado, o médico regulador 

avalia, autoriza e classifica a solicitação. A equipe de agendamento, conforme a 

disponibilidade de agenda, marca a consulta e encaminha para a unidade de saúde 

que entrará em contato com o usuário informando a data, horário e local de sua 

consulta e exame, bem como fornece a autorização necessária.  

 

4.4.3.2 Assistência Farmacêutica e Insumos 

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, visando 

o acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e 

a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, 

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. 

A dispensação de medicamentos na atenção básica está concentrada na farmácia 

básica municipal, além da dispensação efetuada em algumas Unidades de Saúde da 

Família fora do centro da cidade. 

A relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME) foi atualizada através da 

Portaria número 04 de 26/01/2021. 

Em relação aos demais insumos, estão concentrados no almoxarifado central e o seu 

controle ocorre via sistema de gerenciamento de estoque. O suprimento é realizado 

quando o nível de estoque cai a um valor conhecido como ponto de pedido. As 

requisições chegam ao almoxarifado que avalia a relação, quantidade solicitada e 

estoque disponível para atender ao pedido, assim é separado o material e enviado à 

unidade solicitante. 

O controle de patrimônio é realizado por meio do inventário físico, as transferências 

de bens móveis são realizadas por meio do documento Termo de Transferência de 

Bens, registrando a concordância da área cedente com a área cessionária. Também 

se realizam empréstimos de bens móveis a usuários, mediante necessidade indicada 

em laudo médico. 
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4.4.3.3 Sistema de Informação 

A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde (SIS) como 

um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação 

necessária para se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. 

Considera-se que a transformação de um dado em informação exige, além da análise, 

a divulgação, e inclusive recomendações para a ação. 

O setor gerencia todos os dados das Unidades de Saúde e dados hospitalares 

realizando o faturamento mensal de acordo com o cronograma do Ministério da 

Saúde. 

A atualização de dados das fichas de profissionais e estabelecimentos de saúde é 

realizada por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

A emissão do Cartão Nacional de Saúde (cartão SUS), está sendo descentralizada à 

medida que ocorre o processo de informatização das unidades de saúde. 

Por meio do sistema E-SUSAB (Atenção Básica) são inseridas e enviadas ao 

Ministério da Saúde as informações da Atenção Básica. Por meio do SIA (Sistema de 

Informação Ambulatorial) são processadas todas as demais informações 

especializadas. 

O setor também é responsável pela informatização e suporte às unidades de saúde 

considerando o sistema de gestão que atualmente é o RG Cidadão. 

 

4.4.3.4 Transporte Sanitário 

A Central de Transporte Sanitário realiza atendimento a pacientes em tratamento de 

saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que estejam impossibilitados de serem 

removidos em transporte comum. É destinado ao deslocamento programado de 

pessoas para realizar procedimentos de caráter não urgente e emergencial, no próprio 

município de residência ou em outro nas regiões de saúde de referência.  

O Gerenciamento do transporte sanitário é realizado pelo sistema RG Cidadão, além 

de outras ferramentas tais como: Sistema de rastreamento de veículos, sistema de 

gerenciamento de manutenção, controle de pagamento de pedágio.  

O serviço de transporte sanitário no município de Anchieta está descrito na Instrução 

Normativa SSP Nº 03/2017, que “Dispõe sobre os critérios para controle no transporte 

de pacientes do Município de Anchieta - ES.”, disponível no endereço eletrônico a 

saber:  

http://www.anchieta.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Instrucao_Normativa_3_2017?cdLo

cal=5&arquivo={807BB8DA-3076-474A-71CB-DB7ECBBAEBD8}.pdf 

 

http://www.anchieta.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Instrucao_Normativa_3_2017?cdLocal=5&arquivo=%7b807BB8DA-3076-474A-71CB-DB7ECBBAEBD8%7d.pdf
http://www.anchieta.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Instrucao_Normativa_3_2017?cdLocal=5&arquivo=%7b807BB8DA-3076-474A-71CB-DB7ECBBAEBD8%7d.pdf
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4.4.4 Participação e Controle Social 

 
O Controle Social no SUS é um dos principais instrumentos para promover a 

democratização da saúde, propiciando a participação efetiva da sociedade na busca 

da garantia dos direitos conquistados constitucionalmente. 

O controle social no SUS se dá por meio dos Conselhos de Saúde, em suas diversas 

modalidades, como o Conselho Nacional, Conselhos Estaduais, Municipais, Locais, e 

das Comunidades Indígenas. E também, em especial, das Conferências de Saúde 

(Nacionais, Estaduais e Municipais), dentre outras modalidades. 

A Secretaria Municipal de Saúde assegura a estrutura e a capacidade operacional 

adequada ao cumprimento dessas funções, bem como possui orçamento próprio. 
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5. Monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde 

 

O processo de construção de um Plano Municipal de Saúde não se encerra com o 

produto documental que o oficializa. Um plano é um projeto ou uma intenção que trata-

se de um modelo sistemático que se elabora antes de realizar uma ação, com o 

objetivo de dirigi-la e de encaminhá-la. Monitoramento é a observação e o registro 

regular das atividades de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo 

de informações do projeto em todos os seus aspectos. Monitorar é identificar o 

progresso das atividades do projeto, ou seja, uma observação sistemática e com 

propósitos. Avaliação é um processo contínuo e que ocorre dia após dia, visando a 

correção de erros e encaminhando para o alcance dos objetivos propostos. Nesse 

sentido, a forma avaliativa funciona como um elemento de integração e motivação 

para que os objetivos sejam atingidos como planejado. Visando isso, busca-se 

identificar pontos de fragilidade, necessidades, que merecerão medidas ou 

intervenções para superá-las, mas também explicitar pontos positivos e avanços no 

sentido de valorização dos esforços empreendidos e constituindo-se em processo de 

aprendizagem e reaprendizagem. Os meios de verificação sobre os resultados dos 

indicadores serão os Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas e o Relatório 

Anual de Gestão. O produto do processo se expressará materialmente nos Relatórios, 

mas o processo deve se dar de forma permanente na rotina institucional. Os monitores 

e avaliadores serão aqueles que direta ou indiretamente estiveram envolvidos com a 

elaboração do Plano Municipal de Saúde e os responsáveis por conduzir o plano 

anual, isto é, os que o vivenciarão. O processo de monitoramento e avaliação deve 

estimular a reflexão, aprendizagem, sensibilização, conscientização e crítica; para o 

que necessitará de qualificação técnica e compromisso ético com as políticas de 

saúde no sentido de atender a legislação vigente e o fortalecimento do Sistema Único 

de Saúde. 
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

1.1.1

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

100 2020 percentual 100 percentual 100 100 100 100

1.1.2

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

33 2020 percentual 50 percentual 38 43 48 50

1.1.3
Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré natal realizada, 

sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação
52 2020 percentual 80 percentual 60 60 70 80

1.1.4

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.

31 2020 percentual 40 percentual 33 35 38 40

1.1.5
Aumentar em 6% ano a oferta de exame de

PSA para homens acima de 40 anos
26 2020 percentual 50 percentual 6 6 6 6

1.1.6 Reduzir em 2% ao ano as IC SAB 8 percentual 2 2 2 2

1.1.7

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

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

crônicas)

54 2020 numero 46 numero 2 2 2 2

1.1.8 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos 11 2020 percentual 7 percentual 10 9 8 7

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

1.2.1 1 Unidade construida 0 2020 numero 1 numero 0 0 1 0

1.2.2 22 unidades de saúde equipadas 21 2020 numero 22 numero 21 21 21 22

1.2.3 21 unidades ampliadas e/ou reformadas 21 2020 numero 21 numero 6 5 7 3

1.2.4 100% da demanda 100 2020 Percentual 100 percentual 100 100 100 100

1.2.5 4 unidades com video monitoramento 0 2020 numero 4 numero 0 4 4 4

1.2.6 1 equipe ampliada 0 2020 numero 1 numero 1 0 0 0

1.2.7 12 profissionais contratados numero 12 numero 9 11 12 12

1.2.8 01 CAE-Covid-19 1 2020 numero 1 numero 1 1 1 1

1.2.9 1 programa efetivado (ACS) 1 numero 1 1 0 0Garantir a efetivação do Programa "Saúde com Agente"

Manter um Centro de Atendimento para Enfrentamento 

da  Covid-19

Construir unidade de saúde

Ampliar  e/ou  reformar  unidades de saúde

Garantir a manutenção das unidades de saúde

Instalar e manter o videomonitoramento nas unidades

Ampliar a equipe Multiprofissional para apoio a 

Estratégia de Saúde da Família

Implementar  a atenção materno infantil

Implementar a atenção a Saúde do Homem

Implementar a atenção a Saúde do Idoso

Qualificar a atenção a saúde da mulher - Fase adulta

Contratar profissionais para manutenção da ESF

Manter equipadas as unidades de saúde

Qualificar a atenção a saúde da mulher - Pré-natal, Parto 

e Puerpério

Implementar a atenção a saúde da mulher - Climatério

OBJETIVO Nº 1.2 Adequar e implementar a rede estrutural para atender as necessidades dos serviços da Atenção Básica a Saúde

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Implementar a atenção a pessoa com DCNTS

Organizar e qualificar a atenção a saúde ao adolescente

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

INDICADOR PARA  MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Fortalecimento da Atenção Básica a Saúde, garantindo ao usuário acesso a serviços de qualidade e resolutivo

Organizar e qualificar as redes de atenção a saúde a nível local a partir da Estratégia de Saúde da Família

DESCRIÇÃO DA METANº

OBJETIVO Nº 1.1

DIRETRIZ Nº 1

          Atenção Básica a Saúde

6. Diretrizes, Objetivos e Metas 
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

2.1.1 1 Protocolo implantado 1 numero 1 0 0 0

2.1.2
02 equipes ampliadas e 

mantidas
2 numero 0 2 2 2

2.1.3 23 consultórios equipados 23 numero 21 23 23 23

2.1.4 23 consultórios supridos 21 numero 21 23 23 23

2.1.5 22 escolas atendidas 22 2019 numero 22 numero 22 22 22 22

2.1.6
1 Protocolo elaborado e 

implantado
1 numero 1 0 0 0

Manter o apoio ao Programa Saúde na Escola

Ampliar e manter  equipes de saúde bucal

Meta Plano

(2022-2025)

Elaborar e implantar a atenção odontológica para os 

"pescadores" (Protocolo de atendimento)

Implantar o protocolo de Saúde Bucal na Atenção Básica

Garantir consultórios odontológicos equipados

Adquirir insumos para manutenção do serviço da saúde 

bucal - Suprir 21 consultórios

 Atenção a  Saúde Bucal

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

DIRETRIZ Nº 2 Fortalecimento da Política de  Saúde Bucal no nível da Atenção Básica 

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

OBJETIVO Nº 2.1 Organizar e qualificar a atenção a saúde Bucal na Atenção Básica

Meta Prevista
Unidade de 

Medida
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

3.1.1 1 regimento implantado 1 numero 1 1 1 1

3.1.2 01 NEP qualificado 1 2019 numero 1 numero 1 1 1 1

3.1.3 Unidade Credenciada e habilitada 1 numero 1 1 1 1

3.1.4 3 unidades de remoção mantidas 3 2019 numero 3 numero 3 3 3 3

3.1.5
01 serviço de teleconsulta 

implantado
1 numero 1 1 1 1

3.1.6 01 setor mantido 1 2020 numero 1 numero 1 1 1 1

Implantar Teleconsulta ortopédica

Manter serviço de atendimento para 

enfrentamento a Pandemia do Novo Coronavirus 

Pronto Atendimento Municipal

Meta Prevista

Elaborar e implantar Regimento interno do serviço 

as urgencias básicas

Qualificar o Nucleo de Educação Permanente

Adequar o serviço para  UPA

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Manter e qualificar o serviço de remoção móvel

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

OBJETIVO Nº 3.1 Organizar e qualificar a atenção a urgencias básicas

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

DIRETRIZ Nº 3 Garantia de acesso da população ao serviço de Pronto Atendimento Municipal as urgencias básicas
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

4.1.1 Realizar 1 reunião bimestral 24 numero 6 6 6 6

4.1.2 1 Projeto implantado 1 numero 0 1 1 1

4.1.3 1 Sistema adequado 1 numero 1 1 1 1

4.1.4 1 Projeto Implantado 1 numero 1 1 1 1

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

4.2.1 1 setor adequado 1 numero 0 1 0 0

4.2.2 Mínimo de 5 profissionais 5 numero 5 5 5 5

4.2.3 1 setor adequado 1 numero 0 1 0 0

4.2.4
01 farmacêutico 

(contratação)
1 numero 0 1 1 1

4.2.5 1 Projeto implantado 1 numero 1 1 1 1

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Unidade de 

Medida

DIRETRIZ Nº 4 Fortalecimento da Politica da Assistência Farmacêutica

OBJETIVO Nº 4.1 Fortalecer a Assistencia farmaceutica, garantindo o uso racional de medicamentos e o acesso ao tratamento nos diferentes níveis de atenção a saúde

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Assistência Farmacêutica

Meta Prevista

Manter a equipe técnica da farmácia básica municipal

Adequar (ampliar e reformar) a estrutura física da Central 

de Abastecimento Farmaceutico

Implentar a equipe técnica da dispensação de 

medicamentos  de alto custo

Reorganizar o serviço de dispensação de medicamento.

Qualificar a REMUME mantendo atualizada

Implantar projeto de recolhimento de medicamentos 

vencidos nas ESFs contemplado no PGRSS

Adequar o Sistema de Gerenciamento da Assistencia 

Farmaceutica para atender a rede

Promover educação continuada dos profissionais 

envolvidos na assistência farmacêuticas.

Adequar (ampliar e reformar) a estrutura física da 

farmácia básica municipal

OBJETIVO Nº 4.2 Implementar a estruturação  do serviço da Farmácia Básica Municipal e da Central de Abastecimento Farmacêutico

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

5.1.1 20 especialidades 18 2020 numero 20 numero 18 20 20 20

5.1.2 03 serviços de diagnóstico 3 2020 numero 3 numero 3 3 3 3

5.1.3 Um recurso adicionado numero 1 numero 1 1 1 1

5.1.4 Um sistema implantado numero 1 numero 1 1 1 1

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

5.2.1
Manter convenio com instituição 

hospitalar local
1 2020 numero 4 numero 1 1 1 1

5.2.2
Cinco clínicas de internação 

mantidas
5 numero 5 5 5 5

5.2.3

Um serviço organizado para 

enfrentamento a

Pandemia do Novo Coronavírus

1 numero 1 1 1 1

5.2.4
Um Contrato de Rateio com 

Consórcio Intermunicipal de Saúde
4 numero 1 1 1 1

OBJETIVO Nº 5.1 Garantir a manutenção dos serviços especializados no Centro de Especialidades Unificadas

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

DIRETRIZ Nº 5 Fortalecimento dos serviços da atenção especializada e hospitalar, tendo como premissa o acesso oportuno e resolutivo. 

Atenção a Média e Alta Complexidade

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE) Meta Prevista
Unidade de 

Medida

Ampliar e manter  serviço de  especialidade 

Garantir serviço de diagnóstico

Implementar e manter recurso  no sistema de 

prontuário eletronico para executar a contrareferencia

Implantar e manter Sistema de Gestão a vista

Meta Plano

(2022-2025)

Assegurar internação hospitalar de baixa e média 

complexidade  no territorio municipal

Redefinir  e manter perfil de atendimento do Hospital 

local

Organizar e manter serviço de internação hospitalar no 

território municipal para enfrentamento a Pandemia do 

Novo Coronavirus

Complementar a oferta de exames e consultas 

especializadas.

OBJETIVO Nº 5.2  Garantir acesso a atenção especializada e hospitalar

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

5.3.1
Pacientes acompanhados/Pacientes 

acolhidos
100 percentual 100 100 100 100

5.3.2 CAPS ampliado e reformado 1 numero 1 0 0 0

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

5.4.1 média de exames por paciente/ano 8 2020 numero 9 numero 8 9 9 9

5.4.2 laboratorio ampliado e reformado 1 numero 0 1 0 0

5.4.3 100% da demanda indicada 100 percentual 100 100 100 100

Manter oferta de exames laboratoriais em serviço 

municipal

Reformar e ampliar o laboratório municipal de 

análises clinicas

Garantir a manutenção de insumos, equipamentos 

e equipe de acordo com a demanda

OBJETIVO Nº 5.4 Garantir a manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinicas

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Garantir atendimento ambulatorial conforme 

demanda

Meta Plano

(2022-2025)
Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

Ampliar e reformar  a estrutura do CAPS 

Meta Prevista
Unidade de 

Medida

OBJETIVO Nº 5.3 Implementar a atenção psicossocial, articulando os demais pontos de atenção, fortalecendo a intersetorialidade.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

DIRETRIZ Nº 5 Fortalecimento dos serviços da atenção especializada e hospitalar, tendo como premissa o acesso oportuno e resolutivo

Atenção a Média e Alta Complexidade
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

5.5.1
Um serviço de fisioterapia 

mantido
1 2020 numero 1 numero 1 1 1 1

5.5.2 2 PICs 2 numero 2 2 2 2

5.5.3
Um Centro de reabilitação 

construído
1 numero 0 1 0 0

5.5.4
Um Centro de reabilitação 

equipado
1 numero 0 0 1 0

5.5.5 03 serviços implantados 3 numero 0 0 3 3

5.5.6 Aumento de 4 profissionais 7 2020 numero 11 numero 7 7 11 11

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

5.6.1 Uma unidade credenciada 1 numero 1 1 1 1

5.6.2 Uma unidade equipada 1 numero 1 0 0 0

5.6.3 Uma equipe contratada 1 numero 1 1 1 1

5.6.4 Uma serviço implantado 1 numero 1 1 1 1

5.6.5 Uma unidade abastecida 1 numero 1 1 1 1

5.6.6 Próteses dentárias adquiridas 1150 numero 250 280 300 320Aquisição de Protese Dentária

OBJETIVO Nº 5.5 Implementar os processos e práticas em reabilitação, articulando os demais pontos de atenção.

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

DIRETRIZ Nº 5 Fortalecimento dos serviços da atenção especializada e hospitalar, tendo como premissa o acesso oportuno e resolutivo

Atenção a Média e Alta Complexidade

Implantar a oferta de serviços no Centro de Reabilitação 

Ortopedica e deficiências múltiplas (crianças especiais)

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE) Meta Prevista

Manter oferta de fisioterapia

Implantar e manter duas práticas integrativas 

complementares

Contruir Centro de Reabilitação Ortopedica e de 

deficiências múltiplas

Equipar Centro de Reabilitação Ortopedica e de 

deficiências múltiplas

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

OBJETIVO Nº 5.6 Implantar o Serviço de Saúde Bucal na Atenção Especializada

Aumentar a equipe Multiprofissional

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Implantar e manter serviço de atenção odontológica 

especializada ao trabalhador

Suprir as necessidades de  insumos para o Centro de 

Especialidades Odontológicas 

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Credenciar e manter  o Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO Tipo I

Equipar Centro de Especialidades Odontológicas

Contratar e manter Equipe para o CEO
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.1.1

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de 

cobertura de imóveis visitados para controle vetorial 

da dengue

4 2020 numero 4 numero 4 4 4 4

6.1.2

Proporção de análises realizadas em amostras de 

água para consumo humano quanto aos parâmetros 

coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

100 2020 percentual 100 percentual 100 100 100 100

6.1.3 Um equipamento mantido 1 numero 1 1 1 1

6.1.4 Um processo de compra concluído 1 numero 1 0 0 0

6.1.5 Um programa 1 2020 numero 1 numero 1 1 1 1

6.1.6 Um programa efetivado (ACE) 1 numero 1 1 0 0

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.2.1
90% da população total de cães vacinados em 

campanha de vacinação antirrábica
90 Percentual 90 90 90 90

6.2.2 Um Projeto implantado 1 numero 1 1 1 1

6.2.3 Uma unidade de vigilância de zoonoses adequada 1 numero 0 1 0 0

6.2.4 Um veículo adquirido 1 numero 1 0 0 0

Articular ações de controle de zoonoses

Articular ações de carater educativo para a população de 

maneira permanente

Prover estrutura física adequada para atividades de 

vigilância de zoonoses

Adquirir veículo para manutenção dos serviços

Garantir a efetivação do "Programa Saúde com 

Agente"

OBJETIVO Nº 6.2 Implementar as ações de Vigilância de Zoonoses articulando com os demais níveis de atenção e setores da administração pública

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Meta Prevista

Manter as ações de  vigilancia as arboviroses

Manter as ações de programa de fatores abióticos 

Garantir manutenção do predio que abriga o serviço da 

vigilancia ambiental

Prover a aquisição de mobiliario para atender a demanda 

da Vigilancia Ambiental

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

 Fortalecer as ações do Programa de Educação em Saúde 

e Mobilização Social

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

Vigilancia em Saúde

DIRETRIZ Nº 6
Fortalecer as ações de vigilancia, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos a saúde,  articulando conhecimentos e técnicas, inseridos em todos os níveis de atenção a 

saúde.

OBJETIVO Nº 6.1 Qualificar as ações da Vigilancia Ambiental articulando com os demais níveis de atenção e setores da administração publica 
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.3.1
Monitorar os resultados de 10 indicadores

(1,2,3,5,6,7,8,9,15 e 16)
10 numero 10 10 10 10

6.3.2  Manter equipe fixa de 4 profissionais 4 numero 4 4 4 4

6.3.3
Publicação de Boletim

Epidemiológico e Boletim Vacinal
11 numero 2 3 3 3

6.3.4

Reuniões quadrimestrais ou a cada mudança no mapa 

de risco SESA para diagnóstico situacional de reorganização 

das ações

12 numero 3 3 3 3

6.3.5 Um espaço físico adequado 1 numero 1 0 0 0

6.3.6 Uma ação de educação permanente 4 numero 1 1 1 1

6.3.7 Duas ações de educação em saúde 8 numero 2 2 2 2

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.4.1 10 unidades municipais de saúde visitadas 40 numero 10 10 10 10

6.4.2 300 inspeções/fiscaliz ações realizadas 1200 numero 300 300 300 300

6.4.3 10 ações de educação em saúde desenvolvidas 40 numero 10 10 10 10

6.4.4

Atendimento de 100% das denúncias /reclamações acerca 

do descumprimento de medidas sanitárias relacionadas ao 

COVID-19, em período pandemico. 

100 percentual 100 100 100 100

6.4.5 100% do mobiliário requerido 100 numero 0 100 0 0

6.4.6 Um veículo adquirido 1 numero 0 1 0 0

6.4.7 Um espaço físico adequado 1 numero 0 1 0 0

6.4.8 Dois profissíonais de nível superior 1 2021 numero 3 numero 1 3 3 3

Prover a aquisição de veículo para suporte as ações de Visa 

Prover a adequação de espaço físico para atender a demanda 

da Vigilancia Sanitária

Ampliar e manter a equipe técnica de profissional de nível 

superior

Meta Prevista

Implementar inspeção sanitária em estabelecimentos 

públicos de saúde da rede municipal; 

Manter inspeção sanitária em estabelecimentos de interesse 

da Visa

Desenvolver ações de educação em saúde de Vigilância 

Sanitária

Implementar estratégias de vigilancia sanitária para 

enfrentamento a Pandemia do Novo Coronavirus

Prover a aquisição de mobiliario para atender a demanda da 

Vigilancia Sanitária

Realizar ações de educação permanente 

Realizar ações de educação em saúde

OBJETIVO Nº 6.4 Implementar as ações da Vigilancia Sanitária articulando conhecimentos e práticas com os demais níveis de atenção e setores da administração pública

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Monitorar os dados de Vigilância Epidemiológica relativo aos 

indicadores do pacto interfederativo

Manter a equipe de vigilância epidemiológica

Implementar instrumentos de comunicação com público 

interno e externo

Reorganizar estratégias de vigilância epidemiológica para 

enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavirus, de acordo 

com a situação epidemiológica

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Adequar espaço físico e mobiliário

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

Vigilancia em Saúde

DIRETRIZ Nº 6 Fortalecer as ações de vigilancia, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos a saúde, articulando conhecimentos e técnicas, inseridos em todos os níveis de atenção a saúde.

OBJETIVO Nº 6.3 Implementar as ações da Vigilancia Epidemiológica articulando conhecimentos e práticas com os demais níveis de atenção e setores da administração pública
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.5.1 Seis ações de educação em saúde 24 número 6 6 6 6

6.5.2

Atendimento de 100% das denuncias acerca de 

instituições públicas e privadas, e trabalhadores

informais que descumprem medidas sanitárias 

relacionadas a COVID-19 em parceria com a Vigilância

Epidemiológica e VISA

- - 100 percentual 100 100 100 100

6.5.3
Acréscimo de 5% no numero de notificações em relação 

ao ano anterior
34 2020 número 42 número 36 38 40 42

6.5.4 Cinco ações de vigilância em saúde do trabalhador 20 número 5 5 5 5

6.5.5 Adicionar um servidor para compor o quadro da VISAT 2 número 1 2 2 2

6.5.6 Uma estrutura física adequada e mantida - - - 1 número - 1 1 1

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.6.1

Proporção de vacinas selecionadas do Calendário 

Nacional de Vacinação para crianças menores de dois 

anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10- 

valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª 

dose - com cobertura vacinal preconizada

75 percentual 75 75 75 75

6.6.2 Publicação de Boletim Epidemiológico/Vacinal 11 numero 2 3 3 3

6.6.3 Duas ações realizadas 8 numero 2 2 2 2

6.6.4 Um serviço mantido 1 numero 1 1 1 1

Reduzir agravos na população através da proteção 

vacinal

Divulgar dados sobre imunização da população

Implementar ações de educação em saúde na imunização

Manter serviço de manutenção de equipamentos de 

refrigeração de imunizantes

Adequar a estutura do setor para acomodar servidores

OBJETIVO Nº 6.6 Implementar as ações de imunização articulando conhecimentos e práticas com os demais níveis de atenção. 

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Meta Prevista

Desenvolver ações de educação em saúde de "Saúde do 

Trabalhador"

Implementar estratégias de vigilancia em saúde do 

trabalhador para enfrentamento a Pandemia do Novo 

Coronavirus

Realizar Vigilância Epidemiológica dos Agravos e Doenças 

Relacionados ao Trabalho

Desenvolver ações de vigilância em saúde do trabalhador 

em ambientes de trabalho

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Ampliar e manter equipe técnica

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

Vigilancia em Saúde

DIRETRIZ Nº 6
Fortalecer as ações de vigilancia, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos a saúde, articulando conhecimentos e técnicas, inseridos em todos os 

níveis de atenção a saúde.

OBJETIVO Nº 6.5 Implementar estratégias de Vigilancia em Saúde do Trabalhador de maneira articulada, fortalecendo a intersetorialidade.
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

6.7.1 Aumento de 5% da testagem 10570 2020 Numero 5 numero 10.676 10.781 10.887 11.099

6.7.2 Uma Equipe Ampliada 1 2020 Numero 2 numero 2 2 2 2

6.7.3
Numero de ações em parceria com serviços 

públicos, iniciativa privada e comunidade
4 2020 Numero 4 numero 4 4 4 4

6.7.4 Numero de ações de Educação em Saúde 12 2020 Numero 12 numero 12 12 12 12

6.7.5
Um Comitê Municipal de Investigação da 

Transmissão Vertical mantido
1 2020 Numero 1 numero 1 1 1 1

Meta Prevista

Ampliar  a oferta de testagem no município para 

HIV,Sífilis e Hepatites B e C

Ampliar e manter equipe técnica

Intensificar as parcerias internas e externas

Manter estratégias de educação em saúde

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Manter Comitê Municipal de Investigação da Transmissão 

Vertical 

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

Vigilancia em Saúde

DIRETRIZ Nº 6
Fortalecer as ações de vigilancia, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos a saúde, articulando conhecimentos e técnicas, inseridos em todos os níveis de 

atenção a saúde.

OBJETIVO Nº 6.7
Implementar estratégias de enfrentamento a Infecções Sexualmente Transmissíveis, intensificando o acesso do usuário a testagem e aconselhamento 

articulando saberes e práticas nos demais níveis de atenção
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

7.1.1 Realizar reuniões com as equipes de trabalho 12 número 3 3 3 3

7.1.2
Manter Cinco ferramentas

de gestão
5 2021 número 5 número 5 5 5 5

7.1.3 Dois serviços implantados e mantidos 2 número 2 2 2 2

71.1.4
Dois sistemas de segurança implantados e 

mantidos
1 2021 número 2 número 2 2 2 2

7.1.5 Realizar reuniões de alinhamento 12 número 3 3 3 3

7.1.6
Criar e manter uma ferramenta gerencial de 

acompanhamento de estoque.
1 número 1 1 1 1

7.1.7
Ampliação de equipe com a contratação de 

um profissional
5 2021 número 6 número 6 6 6 6

7.1.8 Uma unidade 1 número 1 1 1 1

7.1.9 Uma unidade 1 número 1 1 1

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

7.2.1
Um processo de trabalho de gestão de 

pessoas implantado e mantido
1 número 1 1 1

7.2.2
Um cronograma anual de educação 

permanente
1 número 1 1 1 1

Meta Prevista

Implantar e manter processo de gestão de pessoas

Prover o desenvolvimento do processo de educação 

permanente

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Aprimorar os processos inerentes ao gerenciamento de 

almoxarifado

Aprimorar os processos de gerenciamento de  patrimonio 

Ampliar, reformar e manter equipamento público

Construir e manter central de veículos do Fundo 

Municipal de Saúde

OBJETIVO Nº 7.2 Aprimorar os processos de gestão de pessoas com enfase na educação permanente

Meta Prevista

Manutenção do Serviço de Interfaceamento da Saúde

Fortalecer e qualificar o Sistema de Transporte Sanitário 

Municipal;

Intensificar o processo de comunicação entre os serviços 

Implantar e manter sistemas de segurança nos 

estabelecimentos de saúde;

Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Aprimorar os processos de aquisição de insumos, bens e 

serviços

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

 Gestão da Saúde

DIRETRIZ Nº 7 Qualificar a gestão, fortalecendo os processos de planejamento, controle e organização dos serviços de maneira coordenada e participativa

OBJETIVO Nº 7.1 Implementar os serviços de apoio administrativo e operacional, fortalecendo o uso da tecnologia.
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

7.3.1 Ampliar equipe 1 2021 número 4 número 4 4 4 4

7.3.2
Implantar ferramentas de 

comunicação
3 número 3 3 3 3

7.3.3 Protocolos atualizados 2 2020 numero 2 número 2 2 2 2

VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

7.4.1
Elaborar fluxograma do processo 

de trabalho
1 numero 1 1 1 1

7.4.2
Um serviço de Comunicação Social

implantado e mantido
1 numero 1 1 1 1

Organizar e manter os processos de trabalho da Ouvidoria 

do SUS

Implantar e manter serviço de comunicação social na 

SEMUS

OBJETIVO Nº 7.4 Implementar a criação de ferramentas de acesso a informação e participação do usuário na gestão do SUS

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

Meta Prevista

Meta Prevista

Aprimorar os processos de trabalho da auditoria, controle, 

avaliação e regulação

Qualificar os processos de trabalho da Central de 

Regulação, aprimorando a comunicação com o publico 

interno e externo

Atualizar os Protocolos de regulação de exames e consultas 

especializadas

Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

Unidade de 

Medida

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

 Gestão da Saúde

DIRETRIZ Nº 7 Qualificar a gestão, fortalecendo os processos de planejamento, controle e organização dos serviços de maneira coordenada e participativa

OBJETIVO Nº 7.3 Fortalecer as práticas de auditoria, controle, avaliação e regulação, incorporando saberes, adequando as necesidades da gestão do SUS.
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VALOR ANO
UNIDADE 

DE MEDIDA
2022 2023 2024 2025

8.1.1 Uma estrutura mantida 1 2020 unidade 1 numero 1 1 1 1

8.1.2
execução orçamentária especifica 

para o CMS
1 2020 unidade 1 numero 1 1 1 1

8.1.3
Conselhos Locais de Saúde 

implantados
12 numero 2 3 3 2

8.1.4 Capacitações realizadas 8 numero 2 2 2 2

8.1.5
Conferencia Municipal de Saúde 

realizada
1 numero 1 0 0 1

8.1.6
Duas Fiscalizações realizadas em 

cada quadrimestre
24 numero 6 6 6 6

8.1.7 Criar e manter link no site da PMA 1 numero 1 1 1 1
Implentar a transparência dos atos do Conselho 

Municipal de Saúde

Implemenntar a fiscalização nos serviços de saúde

Meta Prevista

Manter a estrutura do Conselho Municipal de Saúde

Facilitar a execução da rubrica orçamentária especifica 

para o CMS

Implantar Conselhos Locais de Saúde

Possibilitar a capacitação dos conselheiros de saúde

Apoiar e realizar a Conferencia Municipal de Saúde

Unidade de 

Medida
Nº DESCRIÇÃO DA META

INDICADOR PARA 

MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO DA META

INDICADOR (LINHA DE BASE)
Meta Plano

(2022-2025)

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025

 Gestão da Saúde

DIRETRIZ Nº 8 Participação da sociedade  e controle social

OBJETIVO Nº 8.1 Fortalecer os mecanismos de Controle Social, ampliando a participação da sociedade
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Anexo I 
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