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APRESENTAÇÃO

O Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral se constitui em instrumento
de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem por objetivo prestar contas à
sociedade acerca da implementação da política de saúde em cada esfera de gestão, a
partir da análise da execução da Programação Anual de Saúde (PAS).
Em atendimento a Lei Complementar 141/2012 que trata dentre outras coisas,
das normas de fiscalização, avaliação e controle no âmbito do SUS, cabe ao gestor em
cada esfera de gestão a apresentação de Relatórios Quadrimestrais e de Gestão Anual ao
Conselho de Saúde para análise e parecer. Neste sentido, o presente relatório tem por
objetivo apresentar a análise da execução da Programação Anual de Saúde do município
de Santo Antônio de Jesus no exercício de 2019, analisando a execução das metas e
indicadores.
Para uma melhor compreensão do leitor, o referido documento está
sistematizado em quatro partes. Na primeira apresentamos a estrutura organizativa da
Secretaria de Saúde do município, para uma melhor identificação acerca dos
responsáveis pela execução das ações propostas.
Na segunda parte, são apresentadas a execução das metas para o cumprimento
das Diretrizes do Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021, explicitadas na Programação
Anual de Saúde 2019, conforme podemos observar na Matriz Estratégica 2018 – 2021.
Posteriormente apresentamos as principais realizações, com dados de produção dos
serviços e indicadores de todas as áreas da gestão municipal na área, no âmbito da
Atenção Básica, Atenção Especializada, Atenção Psicossocial, Assistência
Farmacêutica, Vigilância à Saúde e na Gestão do Sistema. Por fim, discorremos sobre
as Auditorias realizadas ou em execução e as suas recomendações.
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MATRIZ ESTRATÉGICA – SUS 2018 – 2021
MACRO OBJETIVO: Consolidar um Sistema de Saúde que garanta o acesso integral,
qualificado e resolutivo as ações e serviços de saúde, pautado pelo acolhimento,
comprometimento e humanização na relação com o usuário, pela Solidariedade na
relação com os entes federados, pela justiça e valorização dos seus profissionais,
eficácia e eficiência no trato do bem público.
DIRETRIZES
Linha de Ação - Gestão Estratégica e Participativa em Saúde
Garantir a modernização gerencial do setor saúde, qualificando os processos
controle, avaliação e auditoria, buscando maior eficiência, eficácia e efetividade
arrecadação, na aplicação e na gestão dos recursos da saúde, o fortalecimento
município enquanto polo regional da saúde, financiamento regular e consoante
necessidades de saúde da população expressas no Plano de Saúde

de
na
do
as

Qualificar o processo de produção da informação (alimentação, processamento e
análise) garantindo informações consistentes, confiáveis e em tempo hábil para
subsidiar a tomada de decisão
Fortalecer a participação e o controle social na saúde, garantindo espaços e meios de
comunicação efetiva com a sociedade civil e imprimindo um modelo de gestão com
transparência na execução dos recursos da saúde
Linha de Ação - Gestão do Trabalho e a Educação Permanente em Saúde
Fortalecer a gestão do trabalho, implementando mecanismos/instrumentos
motivacionais, que estimulem a autonomia e o protagonismo dos sujeitos primando pela
valorização e pelo reconhecimento profissional
Implementar estratégias/ações de educação permanente em saúde para o
desenvolvimento de habilidades e competências técnico científicas em atendimento as
necessidades dos serviços
Linha de Ação - Vigilância à Saúde para prevenção de riscos e agravos e a
promoção da saúde
Garantir a efetividade e ampliar a resolutividade das ações de vigilância epidemiológica,
sanitária e saúde do trabalhador

Linha de Ação – Atenção integral a saúde de qualidade

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

Quarta-feira
17 de Março de 2021
13 - Ano - Nº 7543

Garantir o cuidado integral e resolutivo por ciclo de vida e gênero, com prioridade para
as ações de prevenção de riscos e agravos e de promoção da saúde, fortalecendo a
autonomia e o protagonismo dos sujeitos
Garantir a efetiva implantação das Redes de Atenção à Saúde [Atenção Psicossocial,
Urgência e Emergência, Atenção Materno-infantil, e Atenção as Doenças Crônicas]
primando pelo direito ao acesso humanizado aos serviços de saúde com qualidade,
universalidade, equidade e integralidade
Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo
adequando ao atendimento das necessidades de saúde, mediante implementação efetiva
da Política Nacional da Atenção Básica, qualificação da atenção especializada e garantia
o acesso a medicamentos
Linha de Ação – Expansão e Melhoria da Infraestrutura dos serviços de saúde
Expandir e melhorar a infraestrutura da gestão e dos serviços de saúde, com espaço
físico, mobiliário e equipamentos adequados para a garantia do bom atendimento às
necessidades de saúde da população e em consonância com as normativas nacionais e
locais no que tange a estrutura e funcionamento dos serviços
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I - ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)
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1. O Município - Caracterização Geral
Município: Santo Antônio de Jesus

Código IBGE: 2928703

População 2010: 90.985

População estimada 2018: 100.605

Área da Unidade Territorial 2015: 268,763Km²

Densidade
Demográfica
348,14 Hab/Km²

2010:

Prefeito: André Rogério de Araújo Andrade
Secretário de Saúde: Leandro Gomes Lobo

Posse: 02/01/2017

Endereço: Av. Luis Viana Filho nº 439, Centro

CNPJ: 13825.476/0001-03

Gestor do Fundo Municipal de Saúde:

CNPJ: 11795661/0001-77

Programação Anual de Saúde 2019
Resolução do Conselho: Aprovada pelo CMS.

2. A Secretaria Municipal de Saúde

A Lei Municipal nº. 1283 de 24 de abril de 2015 que define a nova estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus e dá outras providências, no
seu capítulo VI, que trata da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, no seu Artigo 21,
estabelece que esta tem finalidade de planejar, dirigir, coordenar, controlar, acompanhar e
avaliar as atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde de seus munícipes,
executada na forma regulada pela legislação federal.
Para tanto, os órgãos da administração direta que compõem a estrutura básica da
Secretaria Municipal da Saúde (SMS) são: Departamento de Gestão Administrativa e
Educação em Saúde; Departamento de Apoio Financeiro, Contábil e Orçamentário;
Departamento de Regulação, Controle e Avaliação do SUS; Departamento de Promoção e
Vigilância a Saúde; Departamento de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Atenção
Básica em Saúde; Departamento de Atenção Especializada em Saúde. A estrutura da
Secretaria conta ainda com uma Gerência do Componente Municipal de Auditoria e da
Divisão do Componente Municipal de Ouvidoria SUS.
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II - AVALIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2019
1º, 2º e 3º Quadrimestre
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DIRETRIZ 01 – Garantir a modernização gerencial do setor saúde, qualificando os processos de controle, avaliação e auditoria, buscando maior eficiência,
eficácia e efetividade na arrecadação, na aplicação e na gestão dos recursos da saúde, o fortalecimento do município enquanto polo regional da saúde,
financiamento regular e consoante às necessidades de saúde da população expressas no Plano de Saúde.
AÇÃO
METAS
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre Total
Justificativa
Elaborar projeto de
Construção de Sala de Apoio a
implantação de Sala de Apoio
Gestão Estratégica
a Gestão Estratégica
1
4
Foram construídas a
Programação Anual
de Saúde 2019, o
Construção dos instrumentos de 06 instrumentos planejamento
RAG 2018, e os
2
1
Planejamento do SUS
produzidos
Relatórios do 1º e 2º
quadrimestre de
2019.

Realização de encontros dos 01 encontro entre auditoria,
componentes
da planejamento, Conselho de
ParticipaSUS
Saúde e Ouvidoria

-

-

01

01

Realização de encontros com 01 encontro com órgãos de
órgão de controle
controle

-

-

01

01

Realização de encontros com
01 encontro com integrantes
integrantes
do
Sistema
do SNA
Nacional de Auditoria

-

-

01

01

05

10

01

04

Auditorias de ações, serviços,
programas,
sistemas
e
aplicação de recursos do SUS
municipal.

10 Auditorias de ações,
serviços, programas, sistemas e
aplicação de recursos do SUS
municipal

Auditoria de denúncias
100%
das
denúncias
encaminhadas ao Sistema
encaminhadas a gerência
Municipal de Auditoria

100

100

100
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Denuncia
apurada acolhida
pelo
Conselho
Municipal
de
Saúde
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Apoio técnico a gestão à 20 ações e atividades, exceto
tomada de decisão pelo SMA
auditorias.

08

03

01 encontro com trabalhadores
Realização de encontros de
e gestores da área de saúde e
divulgação do SNA
órgãos do controle municipal

1

-

Monitoramento e avaliação das 100%
das
unidades da Atenção Básica
monitoradas

unidades

01 fluxograma para controle do
faturamento

Organização dos processos de
monitoramento e avaliação dos
prestadores

Utilizar módulos de
faturamento no sistema de
regulação

100%

100%

-

100%

-

100%

15

26

-

01

100%

100%

-

100%

-
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100%

Visitas semanais nas
unidades;
Avaliação
de
produção:
reunião
com discussões dos
consolidados
de
produção mensal;
Orientação
das
equipes frente às
necessidades
de
saúde, integralidade
do
cuidado,
acolhimento,
transparência
e
responsabilização

O
módulo
de
faturamento
do
sistema apresentou
erros ao consolidar
as
informações,
por este motivo
foram
usadas
outras estratégias
para realizar o
controle
e
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avaliação
do
faturamento.
Foram
criados
fluxograma
e
planilhas.
100%

100% dos prestadores com
faturamento monitorado

100%

100%
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100%

Essa é uma meta
anual e contínua. O
monitoramento de
todos
os
prestadores
é
realizado
mensalmente.
Novas estratégias
foram
adotadas
para
aperfeiçoamento
do monitoramento
junto
aos
prestadores, como
por
exemplo
definir prazo para
cada ação realizada
no monitoramento,
planilhas
foram
criadas para um
melhor
monitoramento e
avaliação.
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Monitoramento e avaliação das 100%
das
unidades
ações de controle das IST nas monitoradas e avaliadas quanto
unidades da rede própria
ao diagnóstico das IST

45% das unidades de saúde
da zona urbana
informatizadas com
agendamento online
Descentralização do módulo Treinamento dos técnicos
de agendamento e regulação para utilização do módulo
dos serviços da Central de de agendamento e regulação
Regulação Municipal
dos serviços da Central de
Regulação Municipal
Instalação do Módulo de
Agendamento online nas
unidades
50% das unidades de saúde
da zona urbana
informatizadas com internet
Descentralizar o cadastro e
50% das unidades com o
atualização do Cartão SUS
módulo de cadastro
para as unidades de saúde
CadWEB instalado
100% das equipes
capacitadas para operar o
sistema CadWEB

Garantia de acesso ao Cartão 01 mutirão de emissão e
SUS
atualização do cartão do SUS

100%

100%

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

02

100%

100%

-

01

01
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Meta será
programada para o
próximo exercício
pois depende da
informatização das
unidades. A
dificuldade para o
cumprimento da
meta se deu por
conta da realização
do processo
licitatório para
contratação de
empresa de
fornecimento de
Internet que só foi
finalizado neste
ano de 2020.
Unidades
contempladas:
Marita
Amâncio,
Centrosaj, Urbis III,
Alto
Sobradinho,
São Paulo I e II,
Urbis II, Calabar,
Aurelino
Reis,
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Fernando Queiroz I e
II, Cocão, Boa Vista.
2º Quadrimestre realizado Mutirão na
Central
de
Regulação.

Manutenção do Consórcio Realizar repasse mensal para
Interfederativo na Área da manutenção da pactuação com
Saúde
o Consórcio Interfederativo

Normatizar o processo de
apoio institucional para as
Apoio institucional às Equipes Unidades de Saúde
de Saúde da Família (ESF)
100% das equipes de saúde da
família
com
Apoio
Institucional
12 reuniões da subgerência
com as equipes das unidades
de saúde para planejamento,
monitoramento e avaliação
Sistematização de processo de
planejamento, monitoramento e
avaliação
de
forma
participativa na Atenção Básica 100% das equipes com
processo de planejamento,
monitoramento e avaliação
instituído

100%

100%

-

100%

100%

100%

85

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Retificando 100%
da meta realizada
em
todos
os
quadrimestres.

100%

100%

Cada
distrito
é
acompanhado
por
um Coordenador de
referência, sendo que
este é o profissional
responsável
por
garantir o apoio
institucional
Para
desenvolvimento das

100%

100%
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repasse
de
recursos para o
Consórcio
é
regular e mensal,
tendo sido feito em
todo o exercício de
2019
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ações
de
apoio
institucional
às
equipes,
são
realizadas encontros
que envolvem ações
para planejamento,
monitoramento
e
avaliação.
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DIRETRIZ 02 - Qualificar o processo de produção da informação (alimentação, processamento e análise) garantindo informações consistentes, confiáveis e
em tempo hábil para subsidiar a tomada de decisão
AÇÃO

META

100% das atividades
Alimentação regular do Sistema
realizadas registradas no
de Auditoria
SISAUD
100% das fichas de
Qualificação das notificações dos notificação de agravos
agravos relacionados ao trabalho relacionados ao trabalho
monitoradas
80% das unidades de
saúde com alimentação
regular dos sistemas de
Reestruturação do Núcleo de informação
Informação em Saúde (NIS)
100%
da
equipe
capacitadas
para
utilização dos programas
do Ministério da Saúde

01 treinamento das
equipes das unidades de
Implementação do Prontuário saúde da atenção básica
na utilização do PEC
Eletrônico do Cidadão (PEC)
nas unidades de saúde da
50% das unidades de
atenção básica
saúde da atenção básica
com o PEC implantado
e monitorado
04
computadores
Informatização dos Centros de adquiridos
Atenção Psicossocial (CAPS)
01 capacitação para

3º
1º
2º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Total

Justificativa

100%
100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

-

-

100%

-

-

-

-

1

1

01 treinamento em unidade
piloto de implantação do PEC:
USF Andaiá

-

-

4,54%

4,54%

01 unidade de saúde: USF
Andaiá

4

-

-

4

-

-

-

100%
100%
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100% das notificações
recebidas monitoradas

.
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profissionais da área de
saúde mental para RAAS
e BPA

Produção de Boletim
epidemiológico sobre IST

01 boletim
epidemiológico

-

Fortalecimento da segurança
das informações disponíveis
na Central de Regulação do
SAMU - 192

Configuração dos
computadores para
garantir a segurança das
informações da Central
de Regulação do SAMU

-

-

100%

1

1

-

100%
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O boletim epidemiológico,
conforme consta no relatório
do
1ºquadrimestre
encontrava-se
em
construção,
tendo
sido
finalizada a análise dos
dados
no
segundo
quadrimestre e publicado o
arquivo finalizado no 3º
quadrimestre.
Por
isto,
constava 100% da meta no
segundo
quadrimestre,
considerando que todos os
dados já haviam sido
analisados restando apenas a
publicação que ocorreu no 3º
quadrimestre. O boletim foi
entregue a este Conselho
Municipal de Saúde neste
quadrimestre de 2019.
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100% dos computadores
das salas de vacinas com
manutenção regular

100%

100%

100%

100%

Os computadores das salas de
vacinas obtiveram manutenção
regular
em
100%
dos
existentes. A manutenção dos

computadores é efetuada 3
vezes no ano e conforme
necessidade apresentada.
No 1º e 2º Quadrimestre 44%
das salas informatizadas, ou
seja 55% da meta, e no 3º
Quadrimestre 100% da meta de
informatização das Salas de
Vacina, ou seja, 80% de Salas
Informatizadas.

Melhoria da infraestrutura para
alimentação regular do SI - PNI

80% das salas de vacinas
informatizadas

55%*

55%

100%

100%
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Em 2019 havia 24 salas de
vacina, a meta preconizada
foi 80% das salas de vacinas
informatizadas,
que
corresponde a 20 salas
informatizadas (80%). No 1°
e 2° quadrimestres 11 salas
de
vacinas
estavam
informatizadas
que
corresponde 55% da meta,
no 3° quadrimestre as 20
salas de vacinas foram
informatizadas (100% da
meta). O erro do 1º e 2º
quadrimestre anterior conter
43,5
foi
erro
de
porcentagem, o que foi
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corrigido no relatório do 3°
quadrimestre.

Instituir fluxo de dados
relacionados à atenção
na básica do NIS para DAB

100%

100%

100%

100%

100% dos dados entregues
pelas unidades de saúde
monitorado

100%

100%

100%

100%

Alimentação
regular
dos 100% da produção das
Sistemas de Informação da ESF
alimentadas
Atenção Básica
regularmente

100%

100%

Implantar o telessaúde em
Implantação do Telessaúde na
30% (8 unidades) das
Atenção Básica
unidades de saúde da AB

-

7

Gestão da informação
Atenção Básica

70%
90%
-

7
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Fluxo
instituído
com
periodicidade
semanal.
Instrumento para controle de
entregas e correções das
produções e prazos estipulados
de 03 dias para devolução da
DAB ao NIS.
Semanalmente são entregues as
subgerentes das unidades para
correção e entregues ao NIS.

Retificando:
foram
concluídas 90% da meta.

90%
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DIRETRIZ 03 - Fortalecer a participação e o controle social na saúde, garantindo espaços e meios de comunicação efetiva com a sociedade civil e
imprimindo um modelo de gestão com transparência na execução dos recursos da saúde
AÇÃO

META

100% das reuniões propostas
Comissão Intersetorial de Saúde do
pela CIST acompanhadas
Trabalhador em funcionamento
pelo CEREST

Implantação do Projeto SAMU 192 nas unidades de saúde
Disponibilização de nova sede
para o Conselho Municipal de
Saúde

50% das unidades de
saúde com o projeto de
Educação em Saúde do
SAMU - 192
Nova sede disponível ao
Conselho Municipal de
Saúde

Viabilizar transporte, material
Manutenção do Funcionamento do
de consumo e expediente para
Conselho Municipal de Saúde
as ações do conselho.
Realização
da
Conferência 01 Conferência municipal de
Municipal de Saúde
saúde

Qualificação dos Conselheiros
Municipais de Saúde

01 curso de qualificação
para conselheiros

Implementação das ações de

Capacitar o profissional

1º
Quadrimestre

2º
Quadrimestre

3º
Quadrimestre

Total

Justificativa
100% das
reuniões com
participação e
colaboração de
membro do
CEREST

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

1

-

-

1

1

-

-
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1

Informação
retificado em
relação
aos
relatórios
quadrimestrais.
Curso no mês
de setembro de
2019.
ADM E
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Ouvidoria

ouvidor

Implantação de Fórum
Municipal da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS)

Implantar o sistema do
OuvidorSUS
Criar fluxos de processo de
trabalho
Divulgar o serviço para
profissionais e população
Encaminhar Relatório
mensal de demandas e
devidos encaminhamentos
ao Conselho Municipal de
Saúde
01 Fórum Intersetorial da
RAPS no município com
reunião mental implantado

Implantação de caixa de sugestão na 100% das unidades da AB
Atenção Básica
com caixas de sugestões

OUVIDORA
-

ADM E
OUVIDORA
ADM E
OUVIDORA
ADM E
OUVIDORA

-

ADM E
OUVIDORA

-

-

0

CAPS

-

-

30,7%

50,06%
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80,76

Aurelino Reis,
Centrosaj,
Viriato Lobo,
Zilda Arns, Bela
Vista,
Esperança,
Sales, Cocão,
Alto do Morro,
Urbis III, São
Paulo I e II,
Marita
Amâncio,
Andaiá, São
Francisco,
Amparo, Irmã
Dulce, Calabar,
Fernando
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Queiroz I e II,
Urbis II.
65,38%

100% das unidades de saúde
promovendo reunião
Implantação de espaços de gestão
quadrimestrais com a
compartilhada com a comunidade
comunidade para fomentar a
na Atenção Básica
implantação de Conselhos
Locais de Saúde

100%

88,5%
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Informação de
execução anual
retificada.

84,62%

Amparo, Irmã
Dulce, Andaiá,
Alto do Morro,
Urbis III, Zilda
Arns,
Bela
vista,
Sales,
Boa
Vista,
Aurelino Reis,
Santa
Madalena,
Alto
Sobradinho,
Centrosaj,
Viriato Lobo,
Fernando
Queiroz I e II,
Urbis II
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DIRETRIZ 04 - Fortalecer a gestão do trabalho, implementando mecanismos/instrumentos motivacionais, que estimulem a autonomia e o protagonismo dos
sujeitos primando pela valorização e pelo reconhecimento profissional

AÇÃO

META

Qualificação da Estrutura
Administrativa

Elaborar projeto de reforma
administrativa

1º
Quadrimestre
1

Implantar
sistema
de
Fortalecimento da Gestão do gerenciamento de controle de
Trabalho da SMS
frequência por biometria em
todas as unidades de saúde

Revisão do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS)
Ampliação do número de
profissionais da Vigilância
Sanitária municipal

Ampliação do número de
profissionais da Central de
Regulação Municipal

2º
3º Quadrimestre
Quadrimestre
-

-

-

Revisar 100% do PCCS

100%

-

01 novo profissional para a
equipe da VISA

-

1

01 Assistente Social
contratado para a Central
Municipal de Regulação

1

Total
Justificativa
1

-

-

100

-

1

Farmacêutico
contratado iniciou
em 01/08/2019.

-

1

Assistente Social
contratada
possibilitou
a
ampliação
do
acesso ao serviço
uma vez que após
a contratação o
serviço passou a
ser oferecido de
segunda a sextafeira pela manhã
e
segunda
a
a
quinta-feira
tarde.

-
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Anteriormente a
contratação
o
serviço
era
oferecido apenas
no
turno
matutino.
01 Relatório com
recomendações para melhoria
da qualidade da saúde do
Acompanhamento dos
trabalhador da Central de
profissionais da Central de
Regulação Municipal
Regulação Municipal pelo
CEREST
100% dos profissionais do
setor com avaliação do estado
de saúde ocupacional

-

01

-

50%

25%
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1

Emissão de 01
relatório de
recomendações

75%

75% dos
profissionais
atendidos
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DIRETRIZ 05 - Implementar estratégias/ações de educação permanente em saúde para o desenvolvimento de habilidades e competências técnico científicas
em atendimento as necessidades dos serviços
AÇÃO

3º
1º
2º
Quadrimestre
Quadrimestre Quadrimestre

META
Realizar 01 Oficina de
Orientação das Ações de
Vigilância de Ambientes e
Processos de Trabalho para
as Referências Técnicas de
Saúde do Trabalhador dos
Municípios da Região de
Saúde.
Promover um Seminário de
Saúde do Trabalhador com
abrangência de dois agravos
de notificação.

Total

3
02
-

01 (100%)

-

-

-

01
Educação Permanente
Saúde do Trabalhador

19
municípios
participaram
das
capacitações

em

Realizar capacitações para
profissionais de saúde dos 23
municípios (Atenção Básica)
sobre notificação dos agravos
e doenças relacionadas ao
trabalho (ADRT).

Justificativa

12

06
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Retificando informação.
Foram realizadas
7
capacitações na área de
Santo Antônio de Jesus
tiveram como presentes os
técnicos dos seguintes
municípios ( Santo Antônio
de
Jesus,
Nazaré,
Conceição do Almeida,
Aratuípe,
Salinas
da
Margarida, Muniz Ferreira,
São Felipe,
Amargosa,
Elísio
Medrado,
Laje,
Jiquiriça, São Miguel das
Matas,
Dom
Macedo,
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04 Unidades de Saúde da
Família capacitadas para o
Projeto de Proteção da Saúde
dos Agentes de Saúde

04 unidades
(100%)

Fortalecer a parceria com
instituições de ensino
superior para a qualificação
dos profissionais da Atenção
Básica

Criar um cronograma das
ações de educação
permanente para todos os
setores da secretária
municipal

50%

Promoção de encontros com
instituições de ensino de
caráter avaliativo do

04 encontros com as IES e
Escolas técnicas

1

-

4

-

100%

2

5

-

100%

2
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Castro Alves, Varzedo,
Santa Terezinha, Jaguaripe,
Aratuípe.
Foram convidados 23
municípios, contudo apenas
19 marcaram presença.
Unidades de Saúde da
Família capacitadas para o
Projeto de Proteção da
Saúde dos Agentes de
Saúde, são as unidades do
Distrito 4 que são USF
Viriato Lobo, USF Marita
Amâncio, USF Bela Vista,
UBS
Zilda
Arns,
o
contempla
100%
das
unidades capacitadas no 1°
quadrimestre 2019.
A meta foi cumprida
integralmente (100% de
execução)
conforme
cronograma enviado em
anexo. Quanto a execução
das capacitações e demais
atividades apenas três delas
não foram cumpridas no
período.
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ensino/serviço na
comunidade

Organização de Agenda de
Educação Permanente em 01 calendário municipal de
Saúde para os
educação permanente em
trabalhadores do município
saúde

-

-

Organização de Agenda de
capacitação para os ACS,
em
parceria
com
instituições de ensino

1

CIES
1

-

01 Calendário municipal
de educação permanente
em saúde para ACS
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1º
Quadrimestre:
Capacitação
sobre
Hanseníase e Tuberculose
2º
Quadrimestre:
Capacitações
na
USF
Calabar
(
Curso
de
Educação
Popular
em
Saúde) UFRB ( 23 e 30/05).
USF Urbis II (curso
Educação
Popular
em
Saúde para ACS e Equipe)
UFRB ( 23/05,06/06/12/06
e 19/06) Instalação da
UFRB.
Iniciado o curso de
profissionalização através
da parceria Município e
SESAB através da Escola
Saúde Publica da Bahia
com carga horaria de 520hs
com aulas presencias e on
line.
3º Quadrimestre: Curso de
Práticas
Integrativas;
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Atualização técnica em
Sinais Vitais e abordagem
de agravos em Cardiologia;
Prevenção e Sintomas do
Câncer
de
Mama;
Prevenção de Transmissão
Vertical de HIV e Sífilis;
Atualização sobre Sífilis.

Implantação da Comissão
de Integração EnsinoServiço (CIES)

-

-

-

-

-

1

01 Comissão de integração
ensino-serviço (CIES) em
funcionamento
Implantação
Termo/Protocolo

de 01
Protocolo
de
de Cooperação Técnica com

-

1
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No primeiro quadrimestre
consideramos a comissão
do COAPES como parte do
processo de instituição da
Comissão de Integração
Ensino-Serviço. No
entanto, ao final do
exercício ao avaliarmos que
as atribuições da comissão
do COAPES são similares a
de uma Comissão de
Integração Ensino –Serviço
(CIES), esta informação foi
retificada no RAG 2019
como não cumprida, ao
passo que a meta do
Protocolo citada abaixo,
relacionada diretamente ao
COAPES foi executada na
sua plenitude.
Meta finalizada em agosto
de 2019 com Portaria
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Cooperação técnica com as as instituições de ensino
instituições de ensino

100% das unidades com
informativo
Acolhimento dos estudantes material
de ensino médio e superior orientando o acolhimento do
estudante no campo de
nas unidades da rede SUS
pratica
Manter o internato de
Manutenção da Policlínica
Medicina na policlínica de
com campo de prática de
acordo com as normativas do
Internato em Medicina
CIES

77/2019 publicada em 14
de agosto de 2019, na qual
define o Comitê Gestor
Local do COAPES do
município de Santo Antônio
de Jesus, Bahia e dá outras
providências. O Protocolo
de Cooperação Técnica
através de Portaria GSMS
nº 54/2017 de 20 de
setembro
de
2017,
publicada em 04 de outubro
de 2017.
100%
100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

Incentivo a participação dos
profissionais em processos de
qualificação

Garantir recurso necessário
para participação dos
profissionais nos eventos de
qualificação

2
eventos/encontros
ou
Qualificação da equipe de seminários
com
a
Auditoria do SUS
participação ou realização da
equipe da Auditoria

100%

100%

01

02

100%

02

05
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Todos os servidores que
pleiteiam participação em
eventos de qualificação
tiveram
seus
pleitos
atendidos.
05
atividades
(desenvolvimento
de
pessoas) foram realizadas
em 2019 e informadas

Santo Antônio de Jesus
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através dos documentos CI
Nº
024/2019/CMA/SMSSAJ,
CI
Nº
071/2019/CMA/SMSSAJ e
CI
Nº002/2020/CMA/SMSSAJ
encaminhados
para
o
responsável pelo setor de
planejamento,
monitoramento e avaliação,
a saber: 1º quadrimestre
(Desenvolvimento
de
pessoas
nº
17
–
Apresentação da pesquisa
de satisfação dos usuários
quanto as ações e serviços
disponibilizados pela rede
própria do município de
SAJ e das competências,
atribuições e atividades do
CMA SAJ), 2º quadrimestre
(Desenvolvimento
de
pessoas nº 18 – Participar
do XXXV congresso do
CONASEMS)
e
3º
quadrimestre
(Desenvolvimento
de
pessoas nº 19 - Participar
da educação permanente da
Auditoria
SUS/BA,
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Desenvolvimento
de
pessoas nº 20 - Participar
da capacitação do Sistema
DigiSUS Gestor - Módulo
Planejamento (DGMP) e
Desenvolvimento
de
pessoas nº 21 – Participar
do 6º Seminário auditoria
SUS/BA).
As informações foram
ratificadas na avaliação do
PAS 2019 encaminhadas
através
da
CI
Nº
003/2020/CMA/SMSSAJ
para o responsável pelo
setor de planejamento,
monitoramento e avaliação.
Esclarecemos que todas as
atividades se encontram
cadastradas e alimentadas
no sistema de auditoria do
SUS. Para além disto, os
relatórios das 05 atividades
estão arquivados no setor
de auditoria e disponíveis
para
apreciação
dos
conselheiros, caso julguem
necessário.
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Realização de Seminário para
01
seminário
para
os profissionais de Saúde
profissionais da saúde bucal
Bucal

-

1

01 seminário realizado em
16/10/2019.

01

6

200%

00

Garantir a participação dos
técnicos do CEREST SAJ Participar de 03 eventos de
nos processos de Educação capacitação promovidos pela
Permanente
desenvolvidos DIVAST e NRS Leste
pelo ente estadual

02

04
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No primeiro quadrimestre
aconteceram 02 reuniões:
uma com técnicos da
DIVAST, no dia 19 de
março e outra no dia 30/04
com a Base Regional de
Saúde Amargosa.
No
segundo
quadrimestre
aconteceram 04 reuniões:
Uma
com
o
grupo
coordenador do Projeto de
Proteção á Saúde do
Agentes de Saúde. Outras,
curso de vigilância em
ambiente e processo de
trabalho, em Feira de
Santana,
curso
de
epidemiologia em Saúde do
Trabalhador em Feira de
Santana,( 23 e 24 de maio e
05 de julho) encontro da
RENAST em Salvador ( 28
e 29 de maio).
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DIRETRIZ 06 - Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequando ao atendimento das necessidades de saúde,
mediante implementação efetiva da Política Nacional da Atenção Básica, qualificação da atenção especializada e garantia o acesso a medicamentos
AÇÕES

META

1º
2º
3º
Total
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Manutenção das ESB em pleno 100% das unidades com equipamento em
funcionamento
funcionamento

73,33%

83,4%

-

1

Ampliação
da
cobertura
60% de cobertura populacional estimada
populacional estimada de saúde
de Saúde Bucal na Atenção Básica
bucal

54,42%

54,42%
(Julho)

Ampliação das ações de
100% das equipes de saúde bucal
rastreamento de Câncer de
realizando rastreamento de câncer de boca
Boca e Orofaringe

100%

100%

Ampliação do número de
Equipe de Saúde Bucal (ESB)

01 nova Equipe de Saúde Bucal (ESB)

74%

_

64,26%

100%
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Justificativa

5
unidades
encontram-se
em
manutenção
de
74%
equipamento. Peças
e equipamentos já
foram solicitados.
Implantada Unidade
de Saúde da Família
Viriato Lobo A USF
Viriato
Lobo
1
inaugurada
em
maio/2019
conta
com um consultório
odontológico e uma
ESB.
A
porcentagem
refere-se ao mês de
novembro,
a
64,26% informação
atualizada ainda não
está disponível no egestor
Na rotina clínica
odontológica
é
100%
realizado
exame
completo da boca,

Santo Antônio de Jesus
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onde devem ser
observados
além
dos
dentes
os
tecidos moles como:
lábios, bochechas,
língua,
gengivas
além da região
embaixo da língua.
Não há critério para
escolha
para
realização
de
rastreamento
de
câncer de boca, já
que a inspeção da
cavidade oral é
simples
e
se
detectada
lesão
maligna em fase
inicial, a maioria dos
casos desse tipo de
câncer (80% deles)
tem cura. A sua
detecção é simples
desde que seja dada
ênfase à promoção à
saúde,
A
Organização
Mundial de Saúde
(OMS) estima que a
prevenção
pode
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ajudar a reduzir a
incidência de câncer
em até 25% até
2025.
Manter a aquisição de medicamentos de
acordo com a demanda
Prever e prover o medicamento para o
CTA/SAE
Gestão
do
acesso
aos
medicamentos para infecções
100% dos usuários cadastrados no
oportunistas no CTA/SAE
CTA/SAE com a garantia da dispensação
dos
medicamentos
para
infecção
oportunista

Atendimento as pactuações
100% de atendimento dos municípios
com
os
municípios
no
pactuados
CTA/SAE

25% da rede municipal de saúde com
Implementação de Práticas práticas integrativas implementadas (as
Integrativas e Complementares práticas serão definidas com as equipes de
saúde da família)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Todos os usuários
portadores
de
HIV/AIDS
que
apresentem
infecção
100%
oportunista
têm
acesso
aos
medicamentos
necessários para a
sua recuperação.

100%

100%

100%

100%

100%

157%

257%

100%

300%
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300%

Retificando
que
essa
meta
foi
cumprida
acima
dos
25%
(7
unidades), sendo
no
primeiro
quadrimestre 157%
com 11 unidades
(42%),
segundo
257%
(18
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unidades)
e
terceiro 300% (21
unidades). Dessa
forma,
foi
realizado 3 x mais
que a meta.
Ampliação da cobertura de 80% de cobertura da estratégia de saúde
Saúde da Família
da família

Ampliação do número de ESF

01 nova ESF (São Paulo)

Garantia de cobertura do
acompanhamento
das 80% acompanhamento dos beneficiários
condicionalidades de saúde do do Programa Bolsa Família
PBF
100% das unidades desenvolvendo ações
educativas para promoção da saúde e
autocuidado em usuários com hipertensão
Implementação de ações de e diabéticos.
Gestão do Cuidado na Atenção
Básica
100% dos pacientes hipertensos e
diabéticos
hospitalizados
com
acompanhamento mensal ou conforme
necessidade nas Unidades de Saúde.
Fazer o levantamento dos pacientes com
pé diabético e encaminhá-los ao Centro

75,44%

75,90%

02 novas
equipes de
Atenção
Básica
implantadas

-

-

87,35%

75,44%

-

75,44%

Informação
disponível no egestor até nov. 2109

2

11/11 de 2018

-

100%

100%

Ainda não disponível
para consulta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Educação em saúde:
sala
de
espera,
palestras pra grupos
específicos.

Realização de busca
ativa
Visitas domiciliares
multiprofissionais
Consultas e interco
nsultas
Realizado
levantamento
e
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Especializado em Feridas na Policlínica
Municipal para tratamento.

Manutenção
município

do

NASF

no

encaminhamento dos
pacientes com pé
diabético

100% dos pacientes assistidos no Centro
Especializado em Feridas na Policlínica
Municipal com acompanhamento pelas
Unidades de Saúde.

-

100%

100%

100%

02 equipes em funcionamento

2

2

2

2

60%

100%

100% das ESF com NASF vinculado,
Apoio matricial do NASF às
realizando
planejamento
conjunto
ESF
equipes-NASF.

100%
100%
-

Ampliação da cobertura do e- 70% da população coberta pelas equipes
SUS AB
da AB cadastrada no e-SUS
Manutenção do Programa
Saúde na Escola
Grupo de Trabalho
Intermunicipal do PSE em
pleno funcionamento

Manter das ações de PSE realizadas nas
escolas
06 reuniões do Grupo de Trabalho
Intermunicipal do PSE

49,89

70,8%

100%

100%

Estratégias;
Atualização
do
61,68% cartão sus de forma
descentralizada nas
unidades de saúde.

100%

100%

3
01

01

5
70%

Mapeamento territorial
Atenção Básica

da 100% das áreas adscritas do município
mapeadas

Implantação de Protocolos de
Implantar Protocolo de acesso a Rede de
acesso às Redes de Atenção à
Atenção Psicossocial
Saúde

70%

70%

-

70%

-
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-

Realizado
levantamento
das
áreas descobertas;
Lista de ACS para
mutirão das áreas.
Levantamento
de
custos.
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Gestão
do
acesso
medicamentos e insumos

aos Implantar o sistema informatizado com
HORUS em 8 unidades de saúde.
Realizar reuniões com a comissão da
Divulgação da REMUME para
REMUNE e Unidades de Saúde da a rede de serviços
Família

-

-

-

-

-

-

DIRETRIZ 07 –Garantir o cuidado integral e resolutivo por ciclo de vida e gênero, com prioridade para as ações de prevenção de riscos e agravos e de
promoção da saúde, fortalecendo a autonomia e o protagonismo dos sujeitos
3º
Total Justificativa
1º
2º
AÇÃO
META
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
100% das unidades de saúde com
100%
100%
100%
100%
Acesso aos serviços de exames citopatológicos do colo do
prevenção do Câncer de Colo útero em mulheres de 25 a 64 anos
do Útero
01
mutirão
de
exames
01
mutirão
Outubro de 2019 –
citopatológicos do colo de útero
realizado
700 exames
Manter a realização de mamografias
de rastreamento em mulheres de 50
Acesso aos serviços de a 69 anos
prevenção do Câncer de Mama
01 mutirão para realização de
mamografias

Ações
de
Saúde
do
Realizar ações educativas sobre
Adolescente com foco na
gravidez na adolescência nas escolas
redução da gravidez na
pactuadas no PSE
adolescência

100%
100%

100%
323
mamografias
realizadas

-

-

30%

30%

30%
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6 unidades realizaram
ações com o tema
pactuado pelo MS:
Direito
Sexual
e
Reprodutivo
e
Prevenção de DST.
Em algumas escolas o
tema não se aplica
devido a faixa etária.
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Realizar ações educativas sobre
gravidez na adolescência nas
Unidades de Saúde e demais espaços
comunitários.

-

Ações de prevenção
mortalidade infantil

da 70 % dos óbitos infantis e fetais
100%
investigados

Ações de prevenção
mortalidade materna

Reduzir para 01 o número de óbitos
da
maternos
de
residentes
no
município.
100%das equipes de Atenção Básica
desenvolvendo ações relacionadas á
saúde do homem

Ações de Saúde do Homem

Estabelecer rotina de rastreio para
identificação precoce de Câncer de
Próstata nas Unidades de Saúde.

53,80

84,61%

93%

01

00

100%

100%

100%

100%

84,61%

93%

95
%

01

02

100%

100%

100%

DAB

100%

Fluxo da ação:
Considerar
faixar
etária para realização
dos exames: 50 anos,
em
homens
sem
fatores de risco, e com
45 anos em homens
com histórico familiar.
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22
unidades
realizando
ações.
Manter estratégia para
buscar escolas mesmo
sem pactuação com
PSE
que
possua
público alvo.
Proporção
de
Investigação Óbitos
Infantis e Fetais:
1º Quadrimestre =
100%,
2º Quadrimestre =
93%,
3º Quadrimestre =
93%,
ANO = 95%
Ocorrência de 02
Óbitos Maternos no
ano.
Não
houve
redução
e
sim
manutenção
do
número.
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Solicitação de exames.
Avaliação
dos
resultados.
Prosseguir
com
investigação
caso
apareça alteração.
Realizar mutirão para identificação
precoce de Câncer de Próstata nas
Unidades
de
Saúde,
em
comemoração ao novembro Azul.

Ações de Saúde do Idoso

Previsto
próximo
quadrimestre

-

100% das equipes da Atenção
Básica desenvolvendo grupos de
idosos com foco no envelhecimento
saudável

100%

77%

Organizar grupos de atividade física
com idosos em 100% unidades de
saúde da AB.

66,3%

69,23%

100% das equipes de Atenção
Ações de Saúde da Criança e Básica
desenvolvendo
ações
do Adolescente
programáticas de saúde para
crianças e adolescentes

100%

100%

390 atendimentos
Realizado Realizados PSA
Hemograma total

92,3%

92,3%

73%

73%

100%
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100%

e

São desenvolvidas
ações educativas em
sala
de
espera,
grupos operativos,
grupos de atividade
física, hiperdia.

Ações: escovação,
aplicação tópica de
flúor, sala de espera,
diário de consumo
alimentar,
atualização
de
vacinação, consulta
de
puericultura,
saúde na escola,
apoio ao aleitamento
materno
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Realizar ações de avaliação de
Saúde Bucal, escovação e aplicação
tópica de flúor em crianças e
adolescentes nas escolas pactuadas
no PSE, nas unidades e demais
espaços comunitários.

Realizar avaliação e orientação
nutricional
de
crianças
e
adolescentes nas escolas pactuadas
no PSE e nas unidades de saúde.

Ação de Saúde da Mulher

Realizar ações de prevenção de
IST/aids para o público adolescente
e jovens nas escolas pactuadas no
PSE, nas unidades e demais espaços
comunitários.
100% das equipes de Atenção

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Essa
ação
foi
programada
juntamente com as
escolas pactuadas a
partir do mês de
maio, sendo 100%
realizada a partir do
segundo
quadrimestre,
no
primeiro
quadrimestre foram
priorizadas as ações
obrigatórias do PSE,
como
ações
de
combate a dengue.
Vale ressaltar que o
PSE é programado
para iniciar suas
atividades a partir do
mês de março.

Sala

de

espera,
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Básica
desenvolvendo
ações
programáticas de saúde para
mulheres

Realizar ações educativas para
prevenção da violência contra a
mulher nas unidades e demais
espaços comunitários.

Realizar ações educativas para
planejamento familiar e garantir
métodos
contraceptivos
nas
unidades de saúde.

autoexame
da
mama, prevenção do
CA de colo de útero,
saúde
sexual
e
reprodutiva, oferta
de teste rápido,
oferta dos métodos
contraceptivos
-

100%

100%

100%

100%

DAB

100%

100%

Em
todos
os
quadrimestres
as
ações são realizadas
nas unidades de
saúde
Sala de Espera, roda
de
conversa;
Distribuição
de
métodos
contraceptivos
(rotina); Consultas
de
planejamento
familiar
(rotina):
médico
e
enfermeiro.

100%
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DIRETRIZ 08 - Garantir a efetividade e ampliar a resolutividade das ações de vigilância epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador
AÇÃO
Gerenciamento
compartilhado das ações de
controle das IST na Atenção
Básica
Capacitação dos profissionais
da AB para gerenciamento do
PGRSS
Gestão compartilhada das
ações
integradas
entre
Vigilância Epidemiológica e
Atenção Básica

META

1º Quadrimestre

2º
Quadrimestre

03 rodas de conversa entre
Coordenação do IST/HIV/AIDS
e ESF

1

1

100% das ESF capacitadas

-

100%

01

01

100%

100%

03 rodas de conversa entre
Coordenações de Vigilâncias e
Atenção Básica
100% das DO
investigadas

selecionadas

Ampliar em 50% as notificações
de ADRT no SINAN;

10%

3º
Quadrimestre
1

Total

-

100%

1

3

100%

100%

10%

30%

3

10%

Qualificação da informação
na área de Saúde do
Trabalhador

100%
Preenchimento
do
campo
ocupação
em
95%
das
notificações de ADRT

100%

100%

100%
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Justificativa

Capacitação realizada
em agosto de 2019.

Existe
uma
subnotificação
notável dos ADRT ao
longo
da
série
histórica.
Todos os agravos de
ADRT no SINAN
tem exigência para
ser
acatado
no
sistema a digitação
do
campo
da
ocupação, logo todos
as
fichas
são
contempladas
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0
Capacitar 100% das equipes das
redes
de
atenção
básica,
especializada e de urgência e 17%
emergência no preenchimento da
Notificações dos ADRT

01 Boletim Epidemiológico
sobre as notificações das ADRT
e óbitos relacionados ao trabalho
Investigar 100% dos surtos e
eventos inusitados com causa
relacionada ao trabalho ou com
repercussão em coletivos de
trabalhadores (trabalho formal ou
informal) em parceria com VISA
e VIEP.
Realizar 15 visitas técnicas nas
unidades da Atenção Básica do
município de Santo Antônio de
Jesus

Ações educativas para
escolares e estudantes na
área de Vigilância
Sanitária e Ambiental

09 ações educativas

atingindo 100%.
Ficou
faltando
realizar
em
três
unidades da zona
rural.
No terceiro
quadrimestre
realizaram
capacitações
nos
municípios.

87%

70%

1
01
0
0
0

0

-

06

-

03

07

13

07

10
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Ações educativas para o
setor regulado com foco na
09 ações educativas
qualidade dos serviços
prestados
Desenvolvimento de ações
100% dos estabelecimentos
de
fiscalização
do
que comercializam carne
comércio de carne
Realizar uma capacitação para
100% do comercio informal
Fiscalização do comércio
de alimentos.
de alimentos
Fiscalizar todos os trailers que
atuam na praça do rango.

Ações de controle da 18 coletas de amostras de
qualidade da água na zona água para o consumo humano
rural
na zona rural

-

08

-

100%

-

-

03

11

100%

100%

100%
100%

100%
-

100%

12

28

16
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233 inspeções
realizadas
Capacitação
SAJ
legal realizada em 03
de outubro.

Retificando
a
informação.
Na
análise da base de
dados verifica-se que
no 1º quadrimestre
não houveram coletas
de água bruta na zona
rural.
O
dado
apresentado de 01
coleta neste período
foi realizado na zona
urbana.
No
2º
quadrimestre foram
realizadas 18 coletas
de água bruta, destas,
16 na zona rural e 02
na zona urbana e no
3º quadrimestre de
um total de 14
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amostras de água
bruta coletadas, 12
foram realizadas na
zona rural e 02 na
zona urbana.
100% das unidades da rede
própria com lavagem dos
reservatórios de água

Controle da qualidade da
água nas unidades de
saúde do município

240 coletas de amostra de água
de todas as unidades a cada 6
meses

-

-

100%

100%

100%

19

33

Há um equívoco na
definição da meta. O
número de 240
amostras fazem o
total de coletas a
serem realizadas de
rotina durante um
ano (20 coletas por
mês em cavaletes da
EMBASA).
Retificando a
informação.
No nosso registro
constam 36 unidades
de saúde, contando
com os postos
satélites. A coleta de
amostras de água nas
USF se concentraram
no segundo semestre
totalizando 14 (06
amostras de água

100%

14
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bruta e 08 de água
tratada) no 2º
quadrimestre e 19 (04
amostras de água
bruta e 15 de água
tratada) totalizando
33 coletas. Apenas
nas unidades do
Benfica (estava em
reforma), Camaçari,
Riacho Dantas,
Fátima e Vila Bonfim
não realizou coleta.
Ainda vale salientar
que nas unidades
dupla apenas uma
coleta foi realizada.
Ainda neste item,
trago os dados gerais
de coletas: 1
quadrimestre foram
realizadas 76 coletas
(75 de água tratada e
01 de água bruta), no
2º quadrimestre 114
coletas (96 de água
tratada e 18 de água
bruta) e no 3º
quadrimestre 103
coletas (89 de água
tratada e 14 de água
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bruta).
Todos os laudos
estão à disposição
para consulta.
Integração entre os
sistemas de informação
utilizados pela Vigilância
Sanitária

Implementar
ações
Vigilância Sanitária

de

100% dos Alvarás sanitários
emitidos pelo sistema Freire

50% dos alvarás sanitários dos
estabelecimentos regulados
emitidos pela VISA municipal

Controle da qualidade da
96% dos óbitos com causa
informação da Declaração
básica definida
de Óbito (DO)

Atualização do
calendário Fiscal já
em funcionamento
em Janeiro de 2020.
De
todas
as
inspeções realizadas
é comum um baixo
índice de conclusão
dos processos de
inspeção
para
815
1245
137 inspeções
293 inspeções
liberação do alvará
inspeções
inspeções
alvarás
decorrentes de vários
49
alvarás
61
635 alvarás
745
motivos, por isso, a
liberados
liberados
liberados
59,83%
necessidade
deste
levantamento
de
dados e o incentivo a
ampliar o percentual
de estabelecimentos
regularizados.
91% de óbitos com
-

-

95% da
meta
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causa básica definida,
esta
proporção
aumentará assim que as
investigações
retornarem e forem
alteradas no SIM
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80% dos óbitos com causa
básica
mal
definida
investigados
90% dos casos de doenças de
Controle da qualidade do
notificação
compulsória
registro das doenças de
imediata encerrados em até 60
Notificação Compulsória
dias após notificação.
Promoção de eventos de
atualização técnico-científica 04
atualizações
para os profissionais como profissionais de
foco na prevenção e controle município
das doenças infecciosas
Promoção de eventos de
atualização técnico-científica
para os Agentes de Endemias
Promoção de eventos de
atualização técnico-científico
para os profissionais das
salas de vacina

Implementar
ações
de
prevenção e promoção da
saúde
relacionado
as
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis (IST)

para
saúde

os
do

-

100

109% da
meta

87 % de óbitos com
CMD investigados

100

111%

100% dos casos de
doença de Notificação
Imediata
foram
encerrados até 60 dias
após a notificação

1

4

-

100

1

2

01 atualização para os ACES

-

01

02
atualizações
para
os
profissionais das salas de vacinas
do município

-

1

1

11 projetos de prevenção e
promoção da saúde relacionado
às IST (campanha de carnaval,
dia da mulher, dia das mães, dia
dos namorados, são João,
hepatites virais, dia dos pais,
sífilis congênita, Dia das
crianças, dia mundial da aids e
natal)

3

1

2

4

11

4
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Garantir
acesso
ao
diagnóstico
precoce
as
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis
(IST)/HIV/AIDS e Hepatites
Virais
Implementar
ações
de
promoção de práticas sexuais
seguras
em
populações
vulneráveis
Investigação da transmissão
vertical da Sífilis

03 encontros com as equipes de
saúde para monitoramento e
avaliação
das
ações
de
diagnóstico das IST [analise dos
dados
de
testes
rápidos,
notificações e atualização da
equipe]
2 ações de promoção de práticas
sexuais segura em populações
vulneráveis (CAPS AD e
profissionais do sexo)
01 Protocolo de investigação da
transmissão vertical da sífilis
criado

Descentralizar a notificação
Implantar projeto de capacitação
das doenças e agravos
dos profissionais da Atenção
relacionados ao trabalho para
Básica em Saúde do Trabalhador
a Atenção Básica

1

1

1

-

-

1

-

40%

1

3

1

2

-

1

40%

34%

6 ciclos de no mínimo 80% de
Manutenção das ações de
cobertura para controle vetorial
controle vetorial da Dengue
da dengue

72,88%
67,26%

69,70%
77,16%

87,88%
93,14%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Um ciclo equivalente a
dois meses de trabalho,
no 1ª ciclo foram
realizadas ações e foi
realizado o LIRAa
(Levantamento
de
Índice Rápido) e não é
contabilizado
em
números para o ciclo,
no 2º ciclo que equivale
aos meses de março e
abril, além das férias
houveram
semanas
com dias reduzidos de
trabalho (carvanal /
março e semana santa /
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abril). No 3º ciclo que
equivale aos meses de
maio e junho, com dias
reduzidos de trabalho
devido a vários feriados
e festas juninas. No 4º
ciclo que equivale aos
meses de julho e agosto
houve melhora, porém
ainda não alcançou os
80 %. No 5º e 6º ciclos
alcançamos as metas.

Foi realizado no dia
16 de julho de 2019
das 08h00min ás
13h00min
uma
capacitação técnicocientífica com os
temas:
Dengue,
Agente Etiológico,
Sinais e Sintomas,
Diagnóstico,
Tratamento,
Prevenção, Controle
Vetorial, Notificação.
Na
oportunidade
também foi lançada a
campanha
“SAJ
contra a Dengue”
com
ampla
divulgação nas redes
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sociais.

Qualificação do registro da 75% de cobertura preconizada
informação nas salas de das 04 vacinas selecionadas para
vacina do município
crianças menores de 2 anos

Penta: 50% VIP:
48,%
Pneumo: 50%
Tríplice Viral:
48%

Penta: 49% Penta: 59% VIP:
70%
VIP: 50%
Pneumo: 51% Pneumo: 77%
Tríplice Viral: Tríplice Viral:
55%
98%

2
Realizar 03 campanhas de
Realização das campanhas de
vacinação [Influenza, Sarampo e
vacinas preconizadas pelo
Poliomielite, Raiva canina e
Ministério da Saúde
felina]

1
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0

3

A meta não foi
atingida, pois existem
dados de 2019 que
ainda
não
foram
lançados no sistema, os
computadores só foram
instalados
em
outubro/2019. A meta
da vacina tríplice viral
foi atingida, em virtude
da
campanha,
priorizou-se a digitação
desse imunobiológico,
porém não bate o
Indicador, pois seriam
03 metas atingidas para
cumprir 75%.

Foram realizadas 3
campanhas
de
vacinação no ano de
2019. A campanha
nacional
contra
influenza realizada
no mês de MAIO, (1
campanha no 2º
quadrimestre). E duas
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campanhas
de
sarampo realizadas
no 3º quadrimestre.
Esta campanha de
sarampo foi realizada
em duas etapas: a
primeira de 07 a 25
de outubro, para
crianças
de
seis
meses a menor de 5
anos , e a segunda
etapa, de 18 a 30 de
novembro, para a
população de 20 a 29
anos. ( 2 campanhas
no 3º quadrimestre).
Implantação de Programas
Realizar
mapeamento
dos
estratégicos de Vigilância
imóveis existentes no município
Epidemiológica

100%
100%

100%

100%
80,7%

Reativação dos Grupos de 100% das unidades com grupo
Hiperdia nas Unidades
de Hiperdia em atividade

30,7%

61,53%

80,7%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Distrito I: Cocão Boa
Vista,
Esperança,
Alto
do
Morro.
Distrito
II:
Alto
Santo
Antônio,
Amparo,
Sales
Distrito III: Alto
Sobradinho,
Centrosaj Aurelino
Reis. Distrito IV:
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Marita
Amâncio,
Viriato Lobo, Bela
Vista. Distrito V:
Fernando Queiroz I e
II,
Irmã
Dulce,
Calabar, Urbis II.
Distrito VI: São
Paulo I, São Paulo II,
Urbis
III,São
Francisco.
Estratégia:
busca
ativa e sensibilização
dos pacientes com
hipertensão
e
diabetes
para
formação dos grupos.
Reuniões de equipe
com a comunidade
100% das Unidades de saúde da
Ampliação dos grupos de família, vinculadas ao NASF,
atividades
físicas
na desenvolvendo
grupo
de
comunidade
atividades físicas semanalmente
na comunidade.
100%
das
unidades
Promoção da alimentação desenvolvendo atividades com
saudável
comunidade para alimentação
Saudável
Implantar protocolo de referência
Qualificação
do
para
acompanhamento
acompanhamento nutricional
nutricional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Reunião de discussão
do manual do SISVAN
com enfermeiras e
equipes
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multiprofissionais

-

2
casos/ano
Congênita

de

Sífilis

1

2

100%

100%

3

Reduzir a transmissão
vertical
de
Sífilis
Congênita

100% das unidades com teste
rápido para diagnóstico da
Sífilis
100% das unidades de saúde
participando com Roda de
conversa quadrimestral para
análise
dos
dados
e
atualização da literatura sobre
sífilis congênita

100%
100%
100%
100%

100%

100%
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O segundo caso foi
notificado
pela
unidade de saúde
ainda no segundo
quadrimestre.
No
entanto, a notificação
foi
entregue
a
Coordenação em data
posterior
ao
fechamento
do
Relatório
do
2º
Quadrimestre. Neste
sentido, fizemos a
correção
da
informação
no
Relatório Anual de
Gestão (RAG) 2019.
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Reduzir a incidência de
0 casos de AIDS em menores
Aids em menores de 5
de 05 anos
anos.

0

Vigilância de Ambientes e 100% dos Acidentes de Trabalho
100%
Processos de Trabalho
Grave investigados.

03 Relatórios Quadrimestrais do
CEREST SAJ enviados para a
Qualificação da Gestão na DIVAST/COGER
área de Saúde do Trabalhador
Incluir 100% das ações em ST no
Plano Municipal de SAJ e da

0

0

-

100%

1

3

0

-

1

1

100%

100%
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No 1° quadrimestre
aconteceram
duas
investigações
de
Acidente de Trabalho
Grave, uma ocorrida
no município de
Laje/Ba referente ao
prestador de serviço
público no ramo da
terraplanagem; e a
outra ocorreu no
município
de
Aratuípe referente ao
trabalhador
autônomo do ramo de
Casa de Farinha.
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área de abrangência

Adquirir 01 veículo para o
CEREST SAJ

90% das demandas referentes as
instalações físicas adequadas,
espaço físico, manutenção dos
aparelhos de ar condicionado e
equipamentos
disponíveis,
Telefone, acesso à internet
mediante rede de alta velocidade.

Busca ativa de 100% das DO de
Vigilância dos óbitos por
acordo com demanda do Núcleo
causas externas, buscando
de Saúde Leste
identificar os acidentes de
trabalho.

Realizar visitas em hospitais,
domicílios e IML

-

30%

-

-

30%

90%

00

100%

00

100%

30%

100%

100%

100%

100%
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A meta não foi
atingida em 2019,
contudo tem previsão
que alcance no 1°
quadrimestre de 2020
90% das demandas
de
manutenção
corretiva e preventiva
A
alcançadas.
informação
foi
retificada no segundo
quadrimestre
ao
analisarmos as datas
de execução dos
serviços
de
manutenção.
Não houve no 3º
Os
quadrimestre.
dados foram sendo
atualizados
quadrimestralmente
de acordo com a
periodicidade
de
análise e coleta das
informações.
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Desenvolver
ações
10%
de
incremento
das
compartilhadas com setores
inspeções compartilhadas com os
da VISAU do município de
setores da Vigilância em Saúde
SAJ

-

-

100%

100%

6
01 oficina

Apoio técnico aos municípios
da
região
para
o
03 oficinas de planejamento e
Planejamento,
avaliação com os municípios da
Monitoramento e Avaliação
região
na área de Saúde do
Trabalhador

03 oficinas

02 oficinas
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Foram realizadas 04
ações compartilhadas
[Vacinação
Canina,
Ações de Combate a
Dengue e Manejo de
Escorpião, Saúde do
Trabalhador – São João
e Forró do Lago].

No
primeiro
quadrimestre foram
realizadas
03
Oficinas
de
Planejamento
e
Avaliação em Saúde
do Trabalhador, na
área
de
Santo
Antônio de Jesus
tiveram
como
presentes os técnicos
dos
seguintes
municípios
(Santo
Antônio de Jesus,
Nazaré, Conceição
do
Almeida,
Aratuípe, Salinas da
Margarida,
Muniz
Ferreira e São Felipe
contabilizando
11
técnicos ) já na área
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de Amargosa tiveram
como presentes os
técnicos de Elísio
Medrado,
Laje,
Jiquiriça, São Miguel
das
Matas
e
Amargosa
contabilizando
06
técnicos ). Seguida
de encontro com o
responsável técnico
da BRS Amargosa.
02 encontros entre as bases
Regional de Saúde

90% das demandas do Ministério
Público nas ações de vigilância
Atenção integral em Saúde
de ambientes e processos de
do Trabalhador
trabalho Investigados quando
necessário

02 encontros

100%

01 encontro

5

100%

100%

02 encontros

100%
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Todas as demandas
do
MPT
foram
cumpridas,
assim
atingimos 100% . No
primeiro
quadrimestre foram
visitados
07
municípios da área de
abrangência ( Laje,
Mutuípe,
Varzedo,
Muniz
Ferreira,
Aratuípe, Jiquiriça,
Dom Macedo Costa).
Contemplando
no
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total 15 inspeções de
postos de trabalho.
4 inspeções por quadrimestre
para mapeamento de riscos

15 inspeções

6 inspeções

23 municípios visitados com
abordagem a ST

07 municípios

01 município

70% dos profissionais de saúde
dos municípios qualificados em
diagnóstico de ADRT

17%

70%

Estabelecer parcerias com 05
unidades da rede hospitalar
(CCIH, Núcleos Hospitalares de
Epidemiologia), SMS e serviços
de referência para definição de
fluxo de atenção aos acidentes
com exposição a materiais
biológicos
100% da demanda assistencial
atendida

03 hospitais

100%

4 inspeções

25

07 municípios

15

No
primeiro
quadrimestre foram
visitados
os
municípios de Laje,
Mutuípe,
Varzedo,
Muniz
Ferreira,
Aratuípe, Jiquiriça,
Dom Macedo Costa
para
cumprir
as
inspeções

87%

17% corresponde aos
profissionais do
distrito 4 e 70% os
demais.

02 hospitais

5
hospitais

100%

100%

100 %

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Demanda assistencial
atendida significa que
todos
os
trabalhadores
ou
técnicos de referência
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que
solicitaram
encaminhamento de
trabalhadores foram
atendidos
neste
período.
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DIRETRIZ 09 - Garantir a efetiva implantação das Redes de Atenção à Saúde [Atenção Psicossocial, Urgência e Emergência, Atenção Materno-infantil, e
Atenção as Doenças Crônicas] primando pelo direito ao acesso humanizado aos serviços de saúde com qualidade, universalidade, equidade e integralidade
Ação

1º
2º
3º
Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Meta

Realização de Assembleias de
24 Assembleias de usuários e
usuários e familiares dos
familiares dos CAPS
CAPS

100% dos serviços com reunião
Qualificação da coordenação
de
gestão
da
clínica
e
dos processos de trabalho nos
administrativa
realizadas
CAPS
semanalmente

02

100%

Total

Justificativa

-

3

-

-

As assembleias
ficavam concentradas
na figura da
coordenação, não
sendo possível
participar e nem
mesmo realizar e nem
mesmo participar
devido ao alto volume
de demanda. No
terceiro quadrimestre, a
gestão municipal
contratou um apoio
institucional para
auxiliar na
coordenação dos caps.
As reuniões de equipe
no caps ad têm
se
conseguido
concentrar nas quintasfeiras e tem sido
realizada regularmente.
No CAPS II ainda tem
se tornado um desafio a
regularidade
das
reuniões
clínicas,
devido ao volume de

01

35,8%
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atendimento no período
da
sexta-feira
de
manhã.
Implantar Grupo de Apoio
Matricial as Equipes de Saúde da
Família em articulação com os
NASF para acolhimento aos
usuários da saúde na Atenção
Básica
Promover Apoio Matricial às ESF
Prevenção e Promoção da
para a promoção da saúde mental
Saúde Mental na Atenção
Básica

-

Não
foi
possível
implementar o grupo de
apoio, devido a alta
demanda por parte do
serviços de saúde mental.

-

Não
foi
possível
implementar o grupo de
apoio, devido a alta
demanda por parte do
serviços de saúde mental
Foram realizadas duas
atividades no ano de
2019.
A
primeira
atividade
contou
articulação com o nasf e a
segunda ocorreu dentro
dos serviços de Saúde
Mental.

-

-

-

04 campanhas de prevenção e
promoção da saúde mental em
articulação com Atenção Básica
[Conscientização do Autismo,
Luta Antimanicomial, Prevenção
ao Suicídio, Saúde Mental]

01 – 18 de
maio;

01 –
Prevenção ao
Suicidio;

Coordenação do Cuidado à 01 capacitação para as equipes da
Saúde Mental na Atenção AB com foco no cuidado a saúde
Básica
mental

Qualificação e Integração a
atenção à saúde bucal básica e
especializada

-

50%

-

-

1

0

100%

01 mesa redonda para integração
e qualificação dos profissionais
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Realizada
mesa
redonda
no
dia
11/09/2019
com
palestra
sobre
Endodontia
para
profissionais
cirurgiões-dentistas da
AB
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Acesso
aos
serviços 100% dos usuários encaminhados
100%
especializados em saúde bucal da AB para o CEO atendidos

100%

Ampliação da oferta de Reativar serviço de neurologia
exames e procedimentos
especializados
na 01 novo serviço especializado
Policlínica Municipal
em
funcionamento
(eletrocardiograma)

100%

Previsto
de
2º20.
Aguardando
a
contratação do Reda.

-

100%

70% das gestantes captadas
79,9%
precocemente no pré-natal

Qualificação da Assistência ao
Pré-natal
100% das gestantes com acesso
aos resultados dos exames de
rotina em tempo oportuno
100% das gestantes com acesso
aos Teste Rápido (Gravidez, HIV
e Sífilis)
100%
das
gestantes
com
calendário vacinal atualizado
100% das gestantes com acesso à
Visita de Vinculação

100%

100%

72,8%
79%

72,8%
100%

Fortalecer o vínculo das gestantes
nas Unidades, através do
acolhimento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Qualificação da assistência ao Sensibilizar 100% das gestantes
100%
Parto e Nascimento
no Pré-Natal para o parto normal

100%

100%

100%

100%

100%
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Total de gestantes
captadas precocemente:
493
Dinâmicas com grupo
de gestante, garantia de
acesso e retorno e
realização de exames
pré-natal, visitas de
vinculação com o
hospital de referência
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100% das gestantes com acesso a
acompanhante de sua escolha no 100%
parto
100% dos Nascidos Vivos com
acesso a 1º consulta na primeira 65,4%
semana

Implantação de Unidade de
Urgência e Emergência
Garantir a segurança dos
profissionais do SAMU 192
Garantir o pleno
funcionamento do SAMU 192

Concluir as obras de
construção da UPA
100% dos profissionais com
acesso aos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI)
[Fardamento, Capa de Chuva,
Óculos de proteção e Luvas]

Implantar o sistema de
gravação de áudio e tela
02 Módulos informatizados de
monitoramento e avaliação da
execução da PPI
Monitoramento e Avaliação
disponibilizados aos
da PPI
municípios (1 módulo de
monitoramento e 1 módulo de
agendamento)
Disponibilizar módulo de
Garantir oferta de
sistema informatizado para
procedimentos aos
marcação e cotas de vagas para
municípios de acordo com a
os municípios de acordo com a
PPI
PPI
Normatização do Programa
Elaborar e implantar portaria
de Tratamento Fora do
municipal de TFD
Domicílio (TFD) no

100%

100%

100%

53,7
74,5%

-

-

-

-

-

100%

-

100%

-

-

0

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

-
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município
100%

Qualificação da gestão do Organizar e atualizar arquivos
TFD
com documentação dos pacientes

Acesso ao Programa TFD

100% das unidades capacitadas
para orientar os usuários sobre o
funcionamento do Programa TFD

Qualificação do processo de
agendamento e marcação de Realizar manutenção do sistema
serviços pela Central de de marcação e regulação
Regulação Municipal

Organização da oferta dos
Acompanhamento mensal das
serviços
especializados
demandas da AB por serviço
ofertados pela Central de
especializado
Regulação Municipal

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

Essa meta é uma ação
contínua, foi realização
a
atualização
e
mensalmente faz-se a
manutenção
dos
pastas/arquivos
de
TFD. Foi criada folha
de rosto com check list
de documentos que
compõe a pasta dos
pacientes para um
melhor controle.

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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procedimentos
(consulta e exames). O
monitoramento mensal
é realizado através do
Sistema de marcação
de
regulação.
Os
exames
monitorados
são: Ecocardiograma,
holter 24h, MAPA 24h,
USG abdômen total,
USG mamaria, USG
transvaginal,
Ressonância Nuclear
Magnética, Tomografia
Computadorizada,
Colonoscopia,
Endoscopia,
Teste
Ergométrico,
USG
Doppler,
Punção
Aspirativa por Agulha
Fina e USG partes
Moles.

Acesso aos serviços
Policlínica Regional

da

100% das vagas ofertadas pela
policlínica regional utilizada de
acordo com a demanda do
município

97%

97%

97%

97%
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100 % dos pacientes com
Acesso
aos
serviços
necessidade de Terapia Renal
especializados na área de
Substitutiva com cadastro regular
Terapia Renal Substitutiva
no SISNEFRO

100%

100%

Ampliação do número de 100 % das equipes sensibilizadas
Partos Normais no SUS
para estimulação do Parto normal

100%

100%

100%

100%

Todos os pacientes que
precisam
realizar
cadastro ambulatorial
no SISNEFRO para
hemodiálise
tem
atendimento
diariamente na Central
de Regulação.

100%

100%

100%
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DIRETRIZ 10 - Expandir e melhorar a infraestrutura da gestão e dos serviços de saúde, com espaço físico, mobiliário e equipamentos adequados para a
garantia do bom atendimento às necessidades de saúde da população e em consonância com as normativas nacionais e locais no que tange a estrutura e
funcionamento dos serviços.
Ação
Metas
1º Quadrimestre
Reforma de Unidades de Reformar 57% das unidades
Saúde
de saúde da Atenção Básica
Concluir a construção de 01
Construção de unidades de
Unidade de Saúde da Família
saúde
(Urbis II)

Reforma dos Pontos de
Apoio do Programa de Reformar 4 pontos de apoio
Endemias

Reformar 100% das unidades
Reforma das unidades da
da rede própria da Atenção
rede própria da Atenção
Especializada (Policlínica e
Especializada
CTA)
Melhorar o sistema de
Melhoria da infraestrutura informação (aquisição de
computadores,
dos Centros de Atenção novos
equipamentos e mobiliário)
Psicossocial
Climatização dos CAPS
Manutenção
da
infraestrutura da Central
Municipal de Regulação
Reforma das salas de
vacina

Manter
em
pleno
funcionamento a Central
Municipal de Regulação
Manter 100% das salas de
vacina em boas condições de

2º Quadrimestre

3º Quadrimestre

Total

Justificativa

47,2%

53%

53%

1

-

1

100% da meta
cumprida
Informação
retificada: 01
Ponto foi
reformado na
Viriato Lobo no
2º quadrimestre e
01 realocado para
USF Urbis III no
3º quadrimestre.

1

1

2

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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uso

informação
contida
no
Relatório do 2º
Quadrimestre.
Portanto,
ratificamos que
todas as salas
de vacina já
naquele
quadrimestre
(2º) já estavam
adequadas e em
boas condições
de uso.

Manutenção preventiva e
empresa
para corretiva dos equipamentos Contratar
realizar
manutenção
das unidades
preventiva e corretiva dos
equipamentos
Ampliação da Frota de
Veículos
Adquirir 03 veículos

Ampliação da Frota de
Ambulâncias

Adquirir 03 ambulâncias
Manutenção do parque de Suprir 100% das unidades de

-

1

-

04

Contrato nº 211
de agosto de
2019, firmado
com o prestador
IMPSUN.

1

-

04

-

-

3

03

100%

100%

100%

100%

As
três
ambulâncias
foram
adquiridas no
terceiro
quadrimestre de
2019.
-
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equipamentos e materiais
permanentes das unidades
Informatização das
Unidades de Saúde da
Família da Zona Urbana
Informatização
das
unidades de saúde da
Atenção Especializada
Implantação
de
comunicação via rede das
unidades de saúde

Gerenciamento do Processo
de Trabalho Digital nas
Unidades

Melhoria da
infraestrutura do SAMU
- 192

Santo Antônio de Jesus

saúde com equipamentos e
materiais permanentes
Informatizar 50% das
unidades de saúde da zona
urbana.
Informatizar
100%
das
unidades de saúde da Atenção
Especializadas
30% das unidades da rede
própria
da
atenção
especializada
com
comunicação via rede
Implantar
o
prontuário
eletrônico Offline em 50%
das unidades de saúde da
atenção básica
Implantar
o
prontuário
eletrônico online em 50% das
unidades da zona urbana

Instalar o isolamento
acústico na sala de
regulação médica

Reestruturação do
Adquirir materiais e
Núcleo de Educação
equipamentos permanentes
Permanente em Saúde do para treinamento para o
SAMU 192
NEP

-

-

100%

-

100%

-

-

31,8%

31,8%

100%
-

100%

-

-

-

-

-

-

4,5%

4,5%

USF ANDAIÁ

-

-

-

0

-

-

-
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Os
equipamentos
do NEP foram
solicitados em
2019,
sendo
aberto processo
de
licitação
onde diversos
itens
foram
fracassados por
falta de empresa
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interessada,
dois itens foram
contratualizados
e entregue em
2020,
sendo
eles oxímetros e
mochilas.
Os
itens
fracassados
serão
reprogramados
para uma nova
licitação ainda
em
2020.
Todavia o NEP
vem mantendo
suas atividades
através de aulas
expositivas
Melhoria da
Instalar 2 torres de rádio
comunicação do SAMU
frequência no SAMU – 192
192
Garantir a qualidade de
armazenamento e
estabilidade dos
medicamentos na Central
100% da Central de
de Abastecimento
Abastecimento
Farmacêutico (CAF)
Farmacêutico climatizado
Melhoria da
Estruturar 80% das
infraestrutura das
farmácias das Unidades de
Farmácias nas Unidades
Saúde da Família

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

100%
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RAG
2019,
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de Saúde da Família
(USF)

onde 100% da
meta
foi
executada.
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III - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES - 2019
PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E INDICADORES
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1. ATENÇÃO À SAÚDE

No âmbito da atenção à saúde, a gestão da saúde municipal buscou garantir acesso da
população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da Política Nacional da Atenção Básica –
PNAB, aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde e fortalecer à atenção integral.
Além disso, tem por objetivo promover o uso racional de medicamentos, garantir
acesso a uma atenção integral e humanizada na atenção às urgências e nos serviços
especializados como o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Serviço de Atenção
Especializada (SAE), a Policlínica Municipal, o Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
1.1.

ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica é um nível de atenção à saúde que tem como principal característica
um alto potencial de resolutividade, dotado de capacidade tecnológica para resolver grande
parte dos problemas de saúde, bem como atender as demandas e necessidades da população.
Para tanto, são ofertados ações e serviços de saúde através das Equipes de Saúde da Família
(ESF), das Equipes de Saúde Bucal (ESB), dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
A Saúde da Família permite, através do seu processo de trabalho, reorganizar o fluxo
de atendimento, promover vínculo entre equipe e comunidade, conhecer os problemas de
saúde que mais acometem a população, intervir sobre os mesmos e, assim, reconduzir a
Atenção Básica como porta de entrada da rede SUS, por meio de assistência, ações de
prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Nos quadros 01 e 02 tem-se dados
sobre capacidade instalada da Atenção Básica no município.
Quadro 01 - Estrutura e Cobertura da Atenção Básica do Município de Santo Antônio de
Jesus – Bahia, 2018/2019
ESTRUTURA DA REDE ASSISTENCIAL
2018
2019
Número de Unidades Básicas do modelo tradicional
Número de Equipes de Saúde da Família (ESF)
Número de Equipes de Saúde Bucal (ESB) modalidade I
Razão entre ESB e ESF
Número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
Número de Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Cobertura de Atenção Básica

04
22
14
14: 21
178
02
83,90%

04
22
17
17:22
178
02
85,58%

Cobertura da Estratégia Saúde da Família
Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Básica

73,45%
49,64%

75,44
64,26%

Cobertura de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da
Família

46,74%

58,3%

Fonte: SMS/Atenção Básica
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Quadro 02: Distribuição das Unidades de Saúde do município de Santo Antônio de Jesus-BA
por distrito. Maio, 2019.
Nome da Unidade
Zona
Distrito
USF Alto do Morro
x US Camaçari
Rural
x US Cruzeiro do Riachão
x US Riacho Dantas
x US São Bartolomeu
USF Boa Vista
Rural
x US Bonfim
01
x US Sapucaia
USF Cocão
Rural
x US Fátima
x US Mina do Sapé
USF Esperança
x US Benfica
Rural
x US Espinheiro
x US Vila Bonfim
Nome da Unidade
Zona
Distrito
USF Alto Santo Antonio
Urbana
USF Alto do Sobradinho
Urbana
USF Amparo
Urbana
USF Andaiá I
Urbana
02
USF Geraldo Pessoa Sales
Urbana
UBS Centrosaj
Urbana
UBS Santa Madalena
Peri-urbana
x US Cunha
x

US Casaca de Ferro

Nome da Unidade
USF Fernando Queiroz I
USF Fernando Queiroz II
USF Manoel Nascimento de Almeida
USF Marita Amâncio
USF Urbis II
USF Viriato Lobo
UBS Zilda Arns
Nome da Unidade
USF Aurelino Pereira dos Reis
USF Calabar/Urbis I
USF Irmã Dulce
USF São Francisco
USF São Paulo I
USF São Paulo II
USF Urbis III
USF Cidade Nova II

Zona
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Peri urbana
Zona
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Peri-urbana

Distrito

03

Distrito

Fonte: CNES, 2020.
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Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
Para ampliar o escopo das ações da AB, o município de Santo Antônio de Jesus possui
duas equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB), as quais apoiam as
Equipes de Saúde da Família da Zona Urbana - quadro 03. O NASF-AB possui como objetivo
apoiar a consolidação da Atenção Básica, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços,
assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. As ações de saúde
desenvolvidas devem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e
promoção da saúde.
A atuação integrada entre Atenção Básica – NASF permite a realização de discussões
de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre profissionais tanto na
Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a construção conjunta de projetos
terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território.

Quadro 03: Distribuição das Equipes de NASF do município de Santo Antônio de Jesus-BA
por Unidade e por Categoria/Carga Horária, 2019.
UNIDADES

NASF A

USF Alto do Sobradinho
USF Andaiá
USF Amparo
USF Alto Santo Antonio
USF Geraldo Pessoa Sales
USF Aurelino P. dos Reis
USF São Francisco
USF Urbis III
UNIDADES

NASF B

USF Manoel Nascimento de Almeida
USF Marita Amâncio
USF Viriato Lobo
USF Fernando Queiroz I e II
USF Urbis II
USF Calabar/Urbis I
USF Irmã Dulce
USF São Paulo I e II

CATEGORIAS/CH
FARMACÊUTICO – 40H
NUTRICIONISTA – 40H
PSICÓLOGO – 30H
FISIOTERAPEUTA – 30H
ED. FÍSICO – 40H
ASSISTENTE SOCIAL- 30H
CATEGORIAS/CH
FARMACÊUTICO – 40H
NUTRICIONISTA – 40H
FISIOTERAPEUTA –
PSICÓLOGO – 30H
ASSISTENTE SOCIAL – 30H
ED. FÍSICO – 40H

Cadastramento E-SUS
A Secretaria de Saúde, através do Núcleo de Informática em Saúde, está fazendo um
trabalho in locu nas unidades, realizando cadastro de cartão SUS para os usuários do
território, facilitando o cadastro dos domicílios e usuários no e-SUS. Na tabela 01 tem-se a
distribuição dos cadastros de usuários e domicílios por Unidade de Saúde do município.
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Tabela 01: Distribuição dos cadastros de usuários e domicílios por Unidade de Saúde do município de Santo Antônio de Jesus-BA, 2018 – 2019.
1º Quadrimestre
UNIDADE
DISTRITO 1
ALTO DO MORRO
BOA VISTA
COCAO
ESPERANÇA
DISTRITO 2
GERALDO PESSOA SALES
ANDAIA
AMPARO
ALTO SOBRADINHO
CENTROSAJ
ALTO SANTO ANTONIO
DISTRITO 3
BELA VISTA
DR. FERNANDO QUEIROZ 1
DR. FERNANDO QUEIROZ 2
MARITA AMANCIO
URBIS 2
VIRIATO LOBO
DISTRITO 4
URBIS 3
SÃO PAULO
SÃO FRANCISCO
IRMÃ DULCE
CALABAR
AURELINO PEREIRA REIS
TOTAL
Fonte: e-SUS AB, 2019.

Nº USUÁRIOS
CADASTRADOS

2º Quadrimestre

Nº DE
DOMICÍLIOS
CADASTRADOS
2018
2019
444
528
712
784
599
657
627
738

3º Quadrimestre

2018
1.324
2.100
1.745
1.695

2019
1.499
2.195
1.894
1900

Nº DE
Nº DE
Nº USUÁRIOS
DOMICÍLIOS
DOMICÍLIOS
CADASTRADOS
CADASTRADOS
CADASTRADOS
2018
2019
2018
2019
2018
2019
468
525
1.348
1.579
482
563
755
790
2.134
2.376
781
901
575
681
1.781
1.960
599
758
644
738
1.740
1.964
666
820

857
1.852
959
941
1.946
820

1.904
3.425
1.948
2.103
3.854
2.244

2.223
4.398
2.567
2.252
5.123
2.077

693
1.566
753
887
1.533
815

859
1648
952
1.176
1.808
856

573
475
408
793
1.037
556

753
622
577
906
1.302
711

1.755
1.230
1.197
2.094
2.728
1.326

2.061
1.517
1.774
2.313
3.233
1.674

634
524
480
836
1.179
581

755
599
611
908
1.325
726

689
226
663
347
893
442
15.469

1.122
702
1282
444
1089
616.
20.208

2.220
1.404
2.163
1.033
2.434
1.300
43.226

3.414
2.262
3.518
1.325
2.851
1.686
53.759

826
522
849
381
986
483
16.970

1.145
742
1.366
460
1.003
631
20.304

2018
1.279
2.041
1.689
1.642

2019
1476
2.147
1.788
1.844

1.848
3.238
1.907
2.097
3.765
2.061

2.301
4.222
2.436
2.215
4.805
2.285

658
1.442
732
868
1.503
782

1.607
1.181
1.053
2.030
2.457
1.206

1.989
1.450
1.507
2.261
2.835
1.626

1.877
586
1.711
950
2.228
1.207
39.660

3.058
1.923
3291
1.180
2.772
1.591
48.508

Nº USUÁRIOS
CADASTRADOS

2.222
3.905
2.267
2.209
3.765
2.246
1.820
1.391
1.333
2.175
2.884
1.408
1.877
586
1.711
950
2.228
1.207
39.660

2.529
4.849
2.746
2.443
6.318
2.567

658
1.442
732
868
1.503
782

963
2.114
1.084
1.060
2.466
933

2.330
1.641
2.105
2.483
3.641
1.847

698
620
534
870
1.301
649

937
681
782
1.006
1.596
840

3.785
3.456
3.790
1.382
3.181
1.794
60.766

689
226
663
347
893
442
15.469
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Produção da Atenção Básica

Na tabela 02 são apresentados dados sobre a produção na Atenção Básica, consultas e
procedimentos realizados por profissionais de nível médio e superior.
Tabela 02 – Número de atendimentos por profissional de nível superior na Atenção Básica do
município de Santo Antônio de Jesus-BA. 2018 – 2019 (1 e 2º Quadrimestre).
Consultas por tipo
3º
2º
1º
Quadrimestr Quadrimestre
Quadrimestre
Tipo de Consulta
e
2018
2019 2018 2019
2018
2019
27.16 21.97 27.85 21.51
Consulta
25.157 22.640
8
3
2
2
12.05 14.76 12.94 11.57
Demanda Espontânea
12.947 12.139
7
9
8
9
5953
6.422
Consulta Odontológica¹
6.863 5.229 6.784 6.392
NASF
2.594
979
1567 1.028 1.264 1.103
Atividade Coletiva
442
815
1.227 1.311 1.008 1.141
Procedimentos realizados
375
389
Coleta triagem neonatal*
412
517
468
515
Administração de medicamentos por
19.41
14.16
11.773 11.684
19338 14.091
4
paciente
9
40.35 43.97 45.753 38.44
Aferição de pressão arterial
31.423 42717
4
9
1
517
703
Retirada de pontos por pacientes
436
461
543
943
Curativo simples
6.264
7774 6.969 7274 7.411 6.229
675
1024
Curativo especial
488
457
708
594
10.750
10.02
12.06
Glicemia capilar
7.056 10068 9.574
3
1
173
504
Inalação/nebulização
92
249
194
753
1979

Coleta de Citopatológico de Colo Uterino
Procedimentos gerais em Saúde Bucal
Testes Rápidos
Educação em Saúde

461

1084

19.448 13.080

1.012
1067
Educação em Saúde
397
227

1.295 1.067

1.455

18.64 15.93 15.635 15.60
5
1
6
1.420
3.593
1.266 2.703
508

490

1.286 1,226

Fonte: e-SUS, 2018/2019.
¹ Em 2018 o cenário de atendimento odontológico era em sua maioria demanda reprimida o que

mostra o grande número de consultas, o que normalizou em 2019 onde o fluxo já estava
estabelecido e normalizado.
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Avaliação e Monitoramento de Indicadores
Considerando a pactuação das diretrizes, objetivos, metas e indicadores 2017-2021 –
SISPACTO, apresentam-se os indicadores propostos pelo Estado, específicos da Atenção
Básica e a meta pactuada. O quadro 04 demonstra as metas alcançadas por indicador no ano
de 2019.
Quadro 04 - Indicadores específicos da Atenção Básica, meta proposta para 2019 e meta
alcançada no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2018 e 2019. Santo Antônio de Jesus-BA, 2019.
Meta
proposta
2019

Razão
de
exames
citopatológicos do colo
do útero em mulheres de
25 a 64 anos pela
população residente da
mesma faixa etária.

0,50

Meta alcançada
no 1º
Quadrimestre
2018
2019
0,09
0,13

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

0,50

0,1

0,12

0,51

0,14

0,34

0,29

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

17,2%

11,59%

11,51%

13,21%

13,1

9,6%

12,5%

Cobertura populacional
estimada pelas Equipes
da Atenção Básica.

80%

76,23%

75,44%

79,57% 87,16% 86,18% 85,58%

Cobertura
de
acompanhamento das
condicionalidades
de
Saúde do Programa
Bolsa Família.
Cobertura populacional
estimada de Saúde
Bucal
na
Atenção
Básica.

80%

-

60%

42,96%

Indicadores

Meta alcançada
no 2º
Quadrimestre
2018
2019
0,144
0,193

Meta alcançada
no 3º
Quadrimestre
2018
2019
0,162
0,23

79,56% 87,35%

51,4%

49,64% 54,42% 49,64%

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Março de 2021
88 - Ano - Nº 7543

Santo Antônio de Jesus

Indicador 11: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64
anos pela população residente da mesma faixa etária.
Contribui na avaliação da adequação do acesso a exames preventivos para câncer do
colo do útero da população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos a cada três anos. Assim
sendo, tomando como parâmetro o número de preventivos realizados na faixa etária priorizada
(1.979 coletas) e a população feminina do IBGE na faixa etária entre 25 e 64 anos (25.033
mulheres) e que deve ser considerado o período de três anos, no 3º quadrimestre foi alcançado
a razão de 0,23, o que corresponde a 46% da meta a ser alcançada no ano de 2019.
Indicador 12: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres
de 50 a 69 anos pela população residente e população da mesma faixa etária.
Mede o acesso e a realização de exames de rastreamento de câncer de mama pelas
mulheres de 50 a 69 anos. Desse modo, no 3º quadrimestre, tomando como parâmetro o
número de mamografias realizadas na faixa etária priorizada (942 exames) e a população
feminina do IBGE na faixa etária entre 50 e 69 anos (6.367 mulheres) e que deve ser
considerado o período de dois anos, no 3º quadrimestre foi alcançado a razão de 0,29, o que
corresponde a 58% da meta a ser alcançada no ano de 2019.

Indicador 14: Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19
anos.
Monitora a tendência da gravidez de adolescentes de 10 a 19 anos no município com o
objetivo de orientar as ações de saúde nas unidades básicas de saúde, maternidade e escolas,
através do programa saúde na escola, no território.
O monitoramento deste indicador é anual, uma vez que essa proporção é calculada
dividindo o número de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos residentes em
Santo Antônio de Jesus, no ano de 2019 pelo número de nascidos vivos de mães residentes no
mesmo local e período.
Desta forma, realizando um cálculo proporcional, de setembro a dezembro de 2019,
tem-se o registro de 46 nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos residentes em
Santo Antônio de Jesus e um total de 363 nascidos vivos de mães residentes neste município,
no mesmo período, representando uma proporção de 12,6%.
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Indicador 17: Cobertura populacional estimada pelas Equipes da Atenção Básica.
Considerando a centralidade da Atenção Básica no SUS e a proposta de constituir-se
como ordenadora do cuidado nos sistemas locorregionais de saúde e eixo estruturante de
programas e projetos, é relevante a cobertura populacional pela Atenção Básica.
A atual cobertura das equipes para a população residente em Santo Antônio de JesusBA representa, atualmente, uma cobertura de Saúde da Família de 75,44% e de Atenção
Básica de 85,58%.

Indicador 18: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do
Programa Bolsa Família.
O indicador permite monitorar as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
(famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com dificuldade de acesso e de
frequência aos serviços de Saúde) no que se refere às condicionalidades de Saúde, para ofertar
ações básicas que contribua para a melhoria da qualidade de vida das famílias e para a sua
inclusão social.
O Programa Bolsa Família contempla duas vigências para acompanhamento das
condicionalidades de saúde, a primeira em junho e a segunda em dezembro. Logo, temos para
o semestre uma cobertura de 87,35% no município, acima da média nacional de
acompanhamento (75,55%). Os dados do 2º semestre ainda não estão disponíveis para análise.

Indicador 19: Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica.
Esse indicador revela a ampliação de acesso a serviços de Saúde Bucal (SB) na
população no âmbito da Atenção Básica e possibilita a análise da situação atual dos serviços
ofertados, estimando a necessidade de melhorias e onde devem ser realizadas.
A cobertura de Saúde Bucal das equipes cadastradas junto ao Ministério da Saúde para
a população residente em Santo Antônio de Jesus-BA representa, atualmente, uma cobertura
de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família de 58,3% e de Saúde Bucal na Atenção Básica
de 64,26%.
Em dezembro de2018 a cobertura de saúde bucal foi de 49,64% e 2019 a cobertura de
saúde bucal foi de 64,26% esse aumento se deu pela troca de alguns equipamentos, ampliação
no número de equipe de saúde bucal (implantação na Viriato Lobo) e consequentemente
contratação de profissionais, essas mesma ações estão planejadas para que a cobertura de
saúde bucal apresente crescimento.
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2. ATENÇÃO ESPECIALIZADA

2.1.

Policlínica Municipal Dr. Antônio Albuquerque

A Policlínica Municipal Dr. Antônio Albuquerque, que fica situada na Praça Pirajá,
S/N – Santo Antônio de Jesus –BA, é o Centro de Especialidades Médicas da Secretária de
Saúde de SAJ, conta com 13 especialidades, 01 Centro Especializado em Feridas e 01
laboratório de Analises Clínica.
Esta disponível também na Policlínica os programas Planejamento Familiar e Viva
Mulher, composto pelo serviço especializado de ginecologia como referência à Rede
Municipal de Saúde. O trabalho está pautado na promoção e no processo de educação para as
atividades de rotina da saúde da mulher, como: colposcopia, cauterização, inserção de DIU,
preventivo, orientações e educação em saúde.
O agendamento para as consultas e serviços na Policlínica é feito diretamente pela
Unidade de Saúde do usuário, após encaminhamento do médico, via malote para a Central de
Regulação.
Na tabela 03 podemos observar o número de consultas realizadas em 2018 e 2019.
Neste sentido, há que considerar que - na área de Urologia: 01 novo Profissional em Outubro
de 2018; Oncologia: Profissional cursou férias em Fevereiro de 2019; Ortopedia: 01 novo
Profissional em Outubro de 2018; Pediatria: 01 Profissional cursou férias em Janeiro de
2019; Reumatologia: Profissional reduziu carga horária em Abril de 2019; Pneumologia:
Profissional cursou férias em Janeiro de 2019.

Tabela 03 – Consultas realizadas na Policlínica Municipal Dr. Antônio Albuquerque de Santo
Antônio de Jesus – BA, 2018/2019 (
ESPECIALIDADE
2018
2019
Oftalmologia
4.407
2.051
Ginecologia
4.106
3.845
Neurologia
1.736
1.198
Ortopedia
2.113
2.747
Nutrição
1.344
1.347
Angiologia
1.367
1.291
Pediatria
1.437
1.168
Reumatologia
1.239
633
Pneumologia
798
773
Geriatria
158
152
Oncologia
152
238
Urologia
316
953
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Fonoaudiologia
Total

**

195

Fonte: Policlínica Municipal – fevereiro de 2020.

Na tabela 04 tem-se o número de procedimentos realizados pela Policlínica em 2018 e 2019,
nos quais há que se registrar o aumento da Anatomia Patológica no 1º Quadrimestre de 2019,
considerando que passou a atender os municípios pactuados e o CEFSAJ - Centro
especializado em Feridas, aberto em 19/09/2018, oferece 20 atendimentos /dia, distribuído
em 02 turnos entre consultas de enfermagem e trocas de curativos. Iniciamos em 2019 02
(dois) serviços novos, realização de exame de Eletroencefalograma e Eletrocardiograma e
nova especialidade de Fonoaudiologia. Houve redução de atendimento de oftalmologia e
reumatologia devido ao serviço de oftalmologia, credenciado, passar a ofertar um menor
número de vagas e o reumatologista solicitar redução na carga horária por motivo pessoal.

Tabela 04 – Procedimentos realizados na Policlínica Municipal Dr. Antônio Albuquerque de
Santo Antônio de Jesus – BA, 2018/2019.
Procedimentos
2018
2019
Análise Clínica
13.188
10.728
Anatomia Patológica
935
3.385
P.Familiar (Consulta)
604
517
P.Viva Mulher
435
371
Análise de Preventivo
380
1.593
Colposcopia
236
244
Cauterização
100
86
Preventivo
91
97
DIU
42
54
CEFSAJ Consultas
156
269
Trocas de Curativos
1.009
2.951
EXAMES ECG
**
499
EXAMES EEG
**
82
Total
Fonte: Policlínica Municipal – fevereiro de 2020.

2.2 Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/SAE
O Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/Serviço de Atenção Especializada –
SAE Viva vida, é uma unidade de saúde pública especializada em aconselhamento, testagem e
acompanhamento para HIV/Aids, Hepatites B e C, que atua como referência regional e dispõe
de equipe multiprofissional com especialista na área de pediatria, infectologia, obstetrícia,
gastroenterologia, assistente social, psicologia, enfermagem, assistência farmacêutica,
laboratorial, além de profissionais da área administrativa e serviços gerais. Na tabela 05
podemos observar a produção do CTA no período de 2017 – 2019.
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Tabela 05 – Ações desenvolvidas pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e
Serviço de Atenção Especializada (SAE) em Santo Antônio de Jesus – Bahia, 2017 - 2019.
PRODUÇÃO
AÇÃO
2017
2018
2019
250
2.133
2.303
AÇÕES EDUCATIVAS
ACIDENTE M. B.

38

37

35

VIOLENCIA SEXUAL

8

7

5

SIFILIS

587

TESTE RÁPIDO
785
825

HIV

1.033

903

2604

HB

3.242

888

EXAMES
4.045

HC

2.574

738

2.641

HTLV

605

493

682

HIV

289

278

3.982

VDRL

1.315

3.364

3.742

MEDICAMENTO IST DISPENSADO

1.813

MEDIC. P/ INFEC OPORTUNISTA

15.105

MEDICAMENTOS
102.586
19.654

10.712

Fonte: Coordenação de IST/Aids

Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST
Houve um aumento das notificações de IST, cuja faixa etária onde ocorreu o maior
número foi de 20 a 35 anos. As IST são um problema de saúde pública em todo o mundo. Em
ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a AIDS
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), além de terem relação com a mortalidade materna
e infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Para reduzir a subnotificação de IST foram
traçadas estratégias como a Mesa de conversa quadrimestral com as enfermeiras da AB.
(TABELA 06)
Tabela 06 – Número de Notificações de Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST em
Santo Antônio de Jesus – 2015 – 2019.
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NOTIFICAÇÕES
1ºQuadrimestre
2º Quadrimestre
3º Quadrimestre
TOTAL

2017
175
482
316
973

2018
398
720
676
1.794

2019
526
750
560
1.833

Fonte: Coordenação de IST/Aids

Na tabela 07 podemos observar o número de casos notificados de HIV/AIDS, Sífilis e
Hepatites.
Tabela 07 - Número de casos notificados de HIV, Sífilis e Hepatites registrados no município
de Santo Antônio de Jesus – BA, 2017 - 2019 .
SIFILIS

2017

Adquirida

08

24

69

Gestante

16

16

21

Congênita

02

01

03

Total Sífilis
26
CASOS DE HIV E AIDS
Casos de AIDS SAJ
13

41

93

11

05

Casos de HIV SAJ

08

19

19

HIV outros municípios

11

29

44

AIDS outros municípios

25

19

15

57

78

83

Total HIV/AIDS

2018

2019

Fonte: Coordenação de IST/Aids

Teste Rápido

A implantação dos testes rápidos para diagnóstico da infecção pelo HIV e triagem de
sífilis na Atenção Básica, do Sistema Único de Saúde (SUS), forma o conjunto de estratégias
do Ministério da Saúde, que tem como objetivo a qualificação e a ampliação do acesso da
população brasileira ao diagnóstico do HIV e detecção da sífilis. O diagnóstico oportuno da
infecção pelo HIV e da sífilis durante o período gestacional é fundamental para a redução da
transmissão vertical.
Para obtermos um crescimento na execução destes testes, foi realizada reunião com as
enfermeiras para avaliação dos dados epidemiológicos e produção de testes e Campanhas de
ampliação ao diagnóstico. Na tabela 08 podemos observar o número de testes realizados pela
rede pública de saúde do município.
Tabela 08 - Testes rápidos realizados pelo CTA\SAE e Unidades de Saúde em Santo Antônio
de Jesus de 2017 - 2019.
UNIDADE

HIV

HB

HC

SIFILIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TOTAL

Quarta-feira
17 de Março de 2021
94 - Ano - Nº 7543

Santo Antônio de Jesus

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

CTA

1.033

903*

2604

582

834

707

581

838

283

587

785

825

2.794

3.360

4.419

UNIDADES

2.635

1.243

3.740

-*

1.199

3.730

1.156

3.687

2.550

1.278

3.632

5.185

4.876

14.789

MATERNID

3.845

3.095

1.690

-

-

-

-

-

-

3.845

3.095

1.690

TOTAL

7.524

5.241

582

2.033

581

1994

3.137

2063

11.824

11.331

16.087

Fonte: Coordenação de IST/Aids
3. ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
O município conta como principal porta de entrada de emergência hospitalar o
Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), além de contar com o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192), e as unidades da atenção básica que também
estão aptas a dar suporte nos casos de menor gravidade e que não demandem de grande
densidade tecnológica.
3.1.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 de Santo Antônio de Jesus,
inaugurado no ano de 2011, presta atendimento ininterruptamente de natureza clínica,
cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica. Considerando o seu caráter
regional, conta com 27 Unidades de Suporte Básico (USB) e duas Unidades de Suporte
Avançado (USA) para atender a 31 municípios do Recôncavo baiano.
A Central de Regulação Regional de Urgências fica localizada em Santo Antônio de Jesus,
cujo quadro de pessoal é composto por 11 profissionais Médicos Reguladores, 05 Rádios
Operadores, 09 Técnicos Auxiliares de Regulação Médica (TARM), 10 Condutores
Socorristas, 07 profissionais Enfermeiros, 10 Técnicos de Enfermagem, 02 Auxiliares de
Serviços Gerais e 07 Médicos intervencionistas, cuja base conta com duas Unidades Móveis,
sendo uma Suporte Básico e uma de Suporte Avançado.
Conforme podemos observar na tabela abaixo, foram recebidas pelo SAMU-192 mais de
29.000 chamadas no ano de 2019, das quais, cerca de 4,47% foram de trotes, ou seja,
chamados que não resultam em atendimento e 859 atendimentos foram de orientação e não
necessitaram de deslocamento das equipes. Quanto ao número de saídas de todas as Unidades
do SAMU regional para o local da ocorrência, predominaram as ocorrências que necessitaram
de uma Unidade de Suporte Básico (USB) com 13.779 que em relação ao ano de 2018 houve
um aumento de aproximadamente 13% e 724 saídas da Unidade de Suporte Avançado (USA)
tendo uma leve redução em relação ao ano anterior.
Tabela 09 – Atendimentos realizados pelo SAMU 192 de Santo Antônio de Jesus – BA, 2018
– 2019.
ATENDIMENTO
2018
2019
ORIENTAÇÃO
957
859
SAÍDAS USB
11.994
13.779
SAÍDAS USA
797
724
TROTES
1.806
1.318
TOTAL DE CHAMADAS
27.254
29.464
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OUTROS REGISTROS
[INFORMAÇÕES,
ADMINISTRATIVO ETC.]

6.964

6.667

Fonte: Samu – 192 – Santo Antônio de Jesus – Bahia.
Somente no município de Santo Antônio de Jesus, registrou-se no ano de 2019 um
quantitativo de 2.765 atendimentos (USA – 545 atendimentos e USB – 2.220 atendimentos),
número superior ao observado em 2018 quando foram registrados 2.367 atendimentos (USA –
453 atendimentos e USB – 1.914 atendimentos). Quanto ao tipo de atendimento no ano de
2019, a maioria foi demanda de pacientes clinico adulto tendo sido realizados 1.705
atendimentos, seguido dos traumas com 928 atendimentos e do atendimento aos pacientes
psiquiátricos com 135 ocorrências. Ao compararmos a produção no mesmo período do ano de
2018 podemos evidenciar um aumento significativo no número de ocorrências para pacientes
clínico adulto e uma elevação também significativa no número de atendimentos ao trauma.
Além disso, no ano de 2019, é importante registrar que 77 ocorrências tiveram como resultado
a constatação do óbito no local.
Pode-se observar na análise dos dados do ano de 2019 que existe uma elevação no número de
atendimentos no município de Santo Antonio de Jesus, então, diante desta observação foi
proposto à gestão municipal a ampliação de frota do SAMU 192 com a adição de mais uma
Unidade de Suporte Básico – USB para diminuir o tempo resposta, visto que, a maioria dos
atendimentos é realizada pela USB. Com a adição de mais uma unidade reduziria a fila de
espera para os atendimentos de baixa complexidade.
Tabela 10 – Número de atendimentos realizados por tipo no SAMU 192 de Santo Antônio de
Jesus – BA, 2018 – 2019.
TIPO DE ATENDIMENTO
2018
2019
PACIENTE CLÍNICO ADULTO
1.705
1204
PACIENTE CLÍNICO
PEDIÁTRICO
TRAUMA

04

31

572

928

OBSTETRICIA

35

34

PSIQUIÁTRICOS

132

135

DOENÇAS
CARDIOVASCULARES
QUEIMADOS

21

65

04

03

HIPERTENSÃO

66

39

AVC

25

25

OBITOS

86

77

Conforme podemos observar na tabela abaixo, foram realizados 930 atendimentos por trauma
em 2019, observa-se um aumento de 27,2% se comparado ao ano de 2018 quando foram
registrados 677 atendimentos, dos quais 285 foram acidentes de motocicleta, 209 por colisão
entre veículos, 231 quedas da própria altura ou de altura.
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Tabela 11 – Número de atendimentos realizados por Trauma pelo SAMU – 192 de Santo
Antônio de Jesus – Bahia, 2018 – 2019.
TIPO DE ATENDIMENTO
2018
2019
PAF
39
38
ACIDENTE MOTOBILISTICO
285
198
COLISÃO
209
163
QUEDA DE ALTURA
231
130
AGRESSÃO FÍSICA
42
42
ATROPELAMENTO
68
56
CAPOTAMENTO
32
29
PAB-CORTE
25
19
TOTAL
930
677

O SAMU é um serviço de 24 horas que atende as solicitações de atendimento através do link
192 no critério de demanda espontânea, assim, entende-se que pode haver variações nos
números de atendimentos relacionados nas tabelas supracitadas. Nesse sentido, comparando o
ano de 2019 com o ano de 2018 evidenciou-se um aumento no número de atendimentos a
pacientes clínicos adultos, atendimentos ao trauma e uma leve redução no número de
constatações de óbitos. Analisando os números de atendimento relacionados ao trauma
constatou-se que houve um aumento de 27,2% no ano de 2019.
No ano de 2019, diversas ações foram com o objetivo de organizar e qualificar o Serviço
Móvel de Urgência e Emergência, a exemplo a reordenação do Núcleo de Educação
Permanente (NEP) que promove o processo de capacitação e de educação permanente dos
trabalhadores da saúde para o adequado atendimento às urgências e emergências, em todos os
níveis de atenção do sistema e capacitação das equipes de intervenção e regulação, a
renovação de frota com um veículo novo substituindo a Unidade de Suporte Básico – USB,
reordenamento da rede elétrica da central de regulação médica com o objetivo de manter os
equipamentos (servidor, computadores com o sistema ESUS/SAMU e central telefônica)
ligados em caso de falta de energia estando interligados ao gerador que supre as necessidades
do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, adequação e atualização do regimento
interno e dos protocolos operacionais padrões. Investiu-se também na manutenção preventiva
e corretiva do Cardioversor – Desfibrilador bifásico PILHIPS da USA e a manutenção
preventiva e corretiva das unidades móveis.
4.

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
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O município de Santo Antônio de Jesus conta atualmente com três dispositivos de
saúde mental: um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tipo II – NOVA VIDA; 01 CAPS
AD – VALE VIVER e um serviço ambulatorial de saúde mental.
No ano de 2019 é possível apontar alguns êxitos no que tange a Saúde Mental. Cabe
destacar dentre eles, a contratação de um coordenador para o CAPS AD VALE VIVER, que
auxiliará a atual coordenação do serviço no gerenciamento administrativo e técnico do
serviço. Tal fato se faz relevante, sobretudo, por garantir a continuidade das reuniões de
PROCEDIMENTO
2018
2019
Consulta de profissionais de nível superior Atenção
343
352
Especializada
Atendimento Individual em Psicoterapia
572
615
Atividade Educativa/Orientação Atenção Especializada
151
125
Consulta Médica na Atenção Especializada
3.527
3555
Acolhimento Diurno de paciente em centro Psicossocial
12.662
12.458
Atendimento Individual de Paciente de Centro de Atenção
1.277
1259
Psicossocial
Atendimento em grupo de paciente em centro de atenção
4.873
4897
Psicossocial
Atendimento Familiar em centro de Atenção Psicossocial
625
587

equipe e das assembleias, antes concentradas apenas na figura da Coordenação Municipal de
Saúde Mental. Destacamos também a contratação de mais 01 psiquiatra para trabalhar no
CAPS AD VALE VIVER.
Ressaltamos também que as metas no que tange a capacitação da equipe da Atenção
Básica em Saúde Mental, assim como também no que se refere a implementação da RAPS,
tiveram que ser remanejadas para o ano de 2020, devido a ausência de parceiros e também a
alta demanda no acompanhamento dos serviços que compõe a Coordenação de Saúde Mental.
Tabela 12 - Número de procedimentos realizados pelos Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) II e AD no município de Santo Antônio de Jesus – BA, 2018 - 2019
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Acolhimento Inicial por centro de Atenção Psicossocial
Práticas Corporais em Centro de Atenção Psicossocial
Práticas Expressivas e Comunicativa em Centro de Atenção
Psicossocial
Ações de Reabilitação Psicossocial
Administração de Medicamentos na Atenção Especializada
Promoção de Contratualidade no Território
Atenção a situações de Crise

15
941

05
1358

1711

1526

41
873
0
15

35
873
0
14

5. VIGILÂNCIA À SAÚDE – Prevenção de Riscos e Agravos e Promoção da Saúde
No âmbito da vigilância à saúde, a gestão municipal tem buscado ampliar e qualificar
os serviços, bem como a redução dos riscos e agravos à Saúde da população por meio das
ações de prevenção e promoção da saúde. Nesse sentido, a área de vigilância epidemiológica
monitora sistemática as doenças infecciosas e parasitárias, bem como as doenças e agravos
não transmissíveis.
Além disso, um conjunto de intervenções de cunho preventivo são ofertadas a
população, a exemplo da imunização, das ações de saúde do trabalhador e das ações
relacionadas a Vigilância Sanitária e Ambiental, onde os estabelecimentos que ofertam ações
e serviços à população são continuamente monitorados, além das ações passíveis de provocar
danos ao meio ambiente, mas especificamente à água para o consumo humano e animal.
5.1

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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Tabela 13 - Agravos Notificados de Residentes em Santo Antônio de Jesus- Bahia,
Em 2018 e 2019 por Quadrimestre
2019

2018
AGRAVOS

44
91

1º
Quad
10
21

2º
Quad
16
34

79

191

66

96

94

256

31

28

72

36

26

35

97

07

01

08

16

20

459

80

559

00

00

01

01

02

04

05

11

00

00

02

02

02

01

02

05

03

10

07

20

03

02

02

07

01

04

02

07

02

01

01

04

02
02

00
00

00
00

02
02

00
01

05
00

01
05

06
06

02

04

01

07

01

00

00

01

04

05

0

09

02

06

01

09

Intoxicação exógena

02

07

10

19

13

05

10

28

Caxumba

01

00

00

01

00

00

00

00

Acidente de trânsito

11

07

04

22

37

34

23

94

Toxoplasmose em
Gestante

01

01

03

05

04

03

01

08

143

183

164

449

209

634

296

1.195

Esquistossomose
Violência
Atendimento
antirrábico
Ac. por animais
peçonhentos
Dengue
Doença pelo vírus
Zika
Chikungunya
Varicela
Doenças
exantemáticas
Meningite
Coqueluche
Leishmaniose
tegumentar
SRAG

TOTAL

1º
Quad
14
09

2º
Quad
12
60

3º
Quad
18
22

71

57

13

Total

Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

3º
Total
Quad
19
45
17
59
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Os agravos que tiveram maiores números de casos notificados no 3º
quadrimestre de 2019 foram: Atendimento Antirrábico (94), Dengue
(80), Acidente por animais Peçonhentos (35), Acidente de Trânsito
(23), Esquistossomose (19), Violência (17) e Intoxicação Exógena
(10).
Contabilizando o total do ano os agravos que tiveram maiores
números de casos notificados em 2019 foram: Dengue (559),
Atendimento Antirrábico (256), Acidente por animais Peçonhentos
(97), Acidente de Trânsito (94), Violência (59), Esquistossomose
(45), e Intoxicação Exógena (28).
Destacamos que devido ao aumento de casos notificados de acidente
de transito no município, já foi discutidas estratégias de ações para
minimizar esse índice, inclusive já feita uma ação realizada pela
SMTT, UFRB, SAMU, VIEP, com o objetivo de alertar aos
condutores sobre o alto índice de acidentes de transito.
Quanto ao aumento dos casos de Dengue, era esperado um aumento
devido ao período de sazonalidade desses arbovírus, e observou-se
que o crescimento dos casos no município acompanhou a curva de
incidência da Bahia. Entretanto, foram intensificadas as ações de
controle, com atenção especial às localidades que concentram maior
número de casos, e realizadas ações de sensibilização e educação
permanente para os agentes de saúde (ACS e ACE) para as ações de
educação à saúde na comunidade com foco na eliminação de
criadouros do mosquito transmissor, bem como dos profissionais de
saúde para o adequado manejo dos casos e orientações à
comunidade.
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Diarréia (MDDA)
TABELA 14: Monitoramento de Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) e tipo do Plano de
Tratamento instituído, de Residentes em Santo Antônio de Jesus- Bahia, em 2018 e 2019
por Quadrimestre.
Ano

CASOS NOTIFICADOS

PLANO DE TRATAMENTO

TOTAL

-1a

1a4

5a9

10ou+

IGN

A

B

C

IG

1º Quad.
2018 2º Quad.
3º Quad.

18
33
27

108
130
88

43
45
36

181
170
150

58
52
27

243
309
275

146
112
50

15
05
02

04
04
01

408
430
328

Total

78

326

124

501

137

827

308

22

09

1166

1º Quad.
2019 2º Quad.
3º Quad.
Total

35
30
27
92

158
145
115
418

60
89
94
243

343
398
406
1.147

47
30
07
84

468
596
609
1.673

154
79
38
271

17
14
2
33

04
03
00
07

643
692
649
1.984

Comparando o 3º quadrimestre de 2018 ao de 2019,
podemos observar um aumento no número de casos
de Diarreia notificados, que foram de 328 e nestes
649 devido às ações de sensibilização dos
profissionais de saúde, principalmente do nível
hospitalar.
A faixa etária mais acometida fica entre 1 a 4 e entre
10 ou+
Quanto ao plano de tratamento prevalece o A, o qual
compreende a Hidratação Oral – com orientação para
aumentar a ingesta oral de líquidos para evitar a
desidratação, tendo sido instituída em 83,8% dos
casos em 2018 em 93,8% dos casos de 2019.

Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação
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Raiva Humana e Animal
TABELA 15 - Notificação de Atendimentos Antirrábicos Humanos por Zona e Animal Agressor,
em residente de Santo Antônio de Jesus – BA, em 2018 e 2019 por Quadrimestre.
Período
1º Quad.
2018 2º Quad.
3º Quad.
Total
1º Quad.
2019 2º Quad.
3º Quad.
Total

Urbana
Gato
16
19
12
47
05
22
11
38

Cão
42
29
47
118
30
76
67
173

Outros
5
4
0
9
01
04
02
7

Cão
7
5
1
13
01
05
04
10

Rural
Gato
0
0
0
0
0
02
0
2

Total

Outros
01
0
0
1
00
00
0
0

71
57
60
188
37
109
84
230

Não houve registros de casos de raiva humana nem
no ano de 2018 nem em 2019.
Foram registrados 60 casos de atendimentos
antirrábicos no 3º quadrimestre de 2018 e 84 em
2019.
No total do ano foram registrados 188 casos em
2018 e 230 casos em 2019
Em ambos os anos, a prevalência manteve-se na

Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação

Tuberculose
TABELA 16 – Casos novos de Tuberculose, todas as formas, notificados em Santo
Antônio de Jesus – BA por quadrimestre nos anos de 2018 e 2019 de residentes.
CASOS NOVOS (TODAS AS FORMAS)
ANO/ QUAD

1 º QUAD

2 º QUAD

3 º QUAD

TOTAL

2018

9

6

14

29

2019

6

8

15

29
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Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação
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TABELA 17 – Proporção de cura dos Casos novos de Tuberculose nas coortes de 2018 e 2019.
PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE TUBERCULOSE
2018

ANO

ESPERADO
19

OCORRIDO
14

PROPORÇÃO
73,7%

2019

26

22

84,6%

Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação

OBS.: Dos não curados em 2018: 3 abandonos, 1 óbito por TB, 1 óbito por outras causas.
Dos não curados em 2019: 3 óbitos por TB, 1 óbito por outras causas.

TABELA 18 – Proporção de contatos examinados dos Casos novos de Tuberculose nas
coortes de 2018 e 2019.
PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE
NAS COORTES
ANO
2018

PROPORÇÃO

56,4%
2019
86,5%
Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação

- A gestão municipal tem intensificado a busca ativa
dos Sintomáticos Respiratórios e a capacitação dos
profissionais para o diagnóstico da Tuberculose tendo
sido identificados 14 casos novos no 3º quadrimestre
de 2018, enquanto que no mesmo período de 2019
foram identificados 15 casos novos, em relação ao
total de casos novos no ano, manteve-se a taxa de
detecção nos dois anos analisados.
- Proporção de cura avalia os pacientes curados nas
coortes analisadas. Na coorte de 2019 houve um
aumento na proporção de cura, quando comparado a
coorte anterior. Isso se justifica pelas ações de
educação permanente dos profissionais de saúde
realizadas pela Vigilância Epidemiológica.
- A Proporção de contatos examinados dos casos
novos diagnosticados na coorte de 2019 aumentou
consideravelmente em relação à coorte de 2018. Essa
ação de busca ativa de contatos é essencial para a
quebra da cadeia de transmissão da doença.
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Hanseníase
TABELA 19 – Casos novos de hanseníase notificados em Santo Antônio de Jesus – BA, por quadrimestre nos anos
de 2018 e 2019 por quadrimestre.
CASOS NOVOS
ANO/ QUAD
1 º QUAD
2 º QUAD
3 º QUAD
1
0
0
2018
2019
1
0
3
Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação

TOTAL
1
4

TABELA 20 – Proporção de avaliação de incapacidade física no diagnóstico de hanseníase nos anos de 2018 e 2019.

No 3º quadrimestre de 2018 não houve
casos de hanseníase em residente no
municipio, já no mesmo período de 2019
foram notificados 3 casos. Em relação ao
total de casos notificados no ano, em 2019
houve um aumento em relação a 2018.
Todos os pacientes de hanseniase foram
avaliados quanto ao grau de incapacidade
física no diagnóstico, alcançando a
proporção de 100%.

PROPORÇÃO DE AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE FÍSICA NO DIAGNÓSTICO DE HANSENIASE

OBS.: Dos não curados na coorte de 2018:
1 abandono

ANO
PROPORÇÃO
100%
2018
100%
2019
Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação
TABELA 21 – Proporção de cura dos casos novos de hanseníase nas coortes nos anos de 2018 e 2019.
PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE HANSENIASE
ANO

ESPERADO

OCORRIDO

PROPORÇÃO

2018

7

6

85,71%

2019

6

6

100%

OBS.: 2018 - Um paciente realizou o
tratamento e alcançou cura, porem não
retornou para a avaliação de incapacidade
física na cura.
O tratamento da Hanseníase consiste na
tomada de 12 doses supervisionadas do
PQT em até 18 meses para os casos MB, e
6 doses supervisionas do PQT em até 9
meses para os casos PB

Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação
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TABELA 22 – Proporção de avaliação de incapacidade física na cura dos casos novos de hanseníase nas coortes dos anos
de 2018 e 2019.
PROPORÇÃO DE AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE FÍSICA NA CURA DE HANSENÍASE NAS
COORTES
ANO
PROPORÇÃO
2018
83,33%
2018
100%
Fonte: SESAB/DIS/SINAN – Sistema de Informação De Agravos de Notificação

NASCIDOS VIVOS
TABELA 23 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do nascimento segundo Tipo de Parto em 2018 e 2019 por
quadrimestre.
ANO
2018

2019

TIPO DE
PARTO
Vaginal
Cesáreo
TOTAL
Vaginal
Cesáreo
TOTAL

1º Quad.
N
%
135
29
324
71
459
153
31
347
69
500

2º Quad.
N
%
171 34
339 66
510
147 29
354 71
501

3º Quad.
N
%
102 24
323 76
425
112 31
251 69
363

Total
N
%
409
29
986
71
1394
412
30
952
70
1364

Quanto ao tipo de parto de mães residentes em Santo Antônio
de Jesus, a maior proporção foram os Partos Cesáreos, sendo no
3º Quadrimestre em 2018 76% e em 2019 69% do total partos
ocorridos.
No total dos anos a proporção de Partos Cesáreos mantem-se
maior 2018 de 71% e 2019 70% do total partos ocorridos.

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos
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TABELA 24 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do nascimento segundo Local de Ocorrência em 2018 e 2019 por
quadrimestre.
ANO

LOCAL DE
OCORRÊNCIA
Hospital

2018

Domicílio
Outro Est. de Saúde
TOTAL
Hospital

2019

1º Quad.
N
%

3º Quad.
N
%

457 99,6 509 99,8 421 99,0
1
1

0,2
0,2
459

0
1

0
0,2
510

1
3

0,3
0,7
425

499 99,8 499 99,6 362 99,7

Domicílio

1

Outro Est.de Saúde

0

TOTAL

2º Quad.
N
%

0,2

1

0

1

500

0,2

0

0,2

1

501

0
0,3
363

Total
N
%
99,
1387
4
2
0,2
5
0,4
1394
99,
1360
7
0,1
2
4
0,1
2
4
1364

Quanto ao local de ocorrência dos nascimentos de mães
residentes em Santo Antônio de Jesus, a maior proporção no 3º
quadrimestre foi em Hospital 99% em 2018 e 99,7% em 2019.
No total dos anos a proporção de partos ocorridos em Hospital
manteve-se maior, sendo em 2018 de 99,4% e 2019 de 99,7%

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos

TABELA 25 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do nascimento segundo Duração da Gestação, em 2018 e 2019 por
quadrimestre.
DURAÇÃO DA
GESTAÇÃO
22 - 36
2018 37 - 41
42 e +
TOTAL
22 - 36
2019 37 - 41
42 e +
TOTAL

ANO

1º Quad.
N
%
58
13
381 83
20
4
459
45
9
441 88
14
3
500

2º Quad. 3º Quad.
Total
N % N %
N
%
69 13 55 13 182
13
416 82 347 82 1.144 821
25
5
23
5
68
5
510
425
1394
47
9
35 10 128
9
441 89 320 88 1.202 88
12
2
8
2
34
3
501
363
1364

Quanto à duração da gestação a maior proporção dos nascimentos
de mães residentes em Santo Antônio de Jesus foi entre 37 a 41
semanas nos dois anos.
Do total de 425 e 360 nascimentos 3º quadrimestre de 2018 13% e
2019 8% foi de mães com idade gestacional abaixo de 37
semanas (prematuros)
Nos anos de 1.394 e 1.364 nascimentos de 2018 13% e 2019 9%
de mães com idade gestacional abaixo de 37 semanas.

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos
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TABELA 26 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do
nascimento segundo Peso ao Nascer, em 2018 e 2019 por quadrimestre.
ANO

2018

PESO AO
NASCER
500 – 2499 g
2500 – 3999 g
4000 g e mais
TOTAL
500 – 2499 g

2019

2500 – 3999 g
4000 g e mais
TOTAL

1º Quad.
N
%
42
9
38
83
5
32
6
459
34
6
42
86
8
38
7
500

2º Quad.
N
%
42
8

3º Quad.
N
%
48 11

444

87

347

82

24

5

30

7

510

425

31

6

28

8

435

86

313

86

7

22

6

35
501

363

Total
N
%
132
9
1.17
85
6
86
6
1394
93
7
1.17
86
6
95
8
1364

Segundo o Ministério da Saúde a proporção de Baixo Peso ao
Nascer (BPN), ou seja, crianças que nascem com menos de 2500
gramas, não deve ultrapassar os 10% do total de nascimentos
segundo local de residência.
Das crianças que nasceram de mães residentes de SAJ no 3º
quadrimestre no ano de 2018, 11% nasceram com BPN, e em 2019
foram 7% do total de nascimentos.
Nos anos em 2018, 9% nasceram com BPN, enquanto em 2019
foram 6% do total de nascimentos.

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos

TABELA 27 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do
nascimento segundo Consulta de Pré-Natal, em 2018 e 2019 por quadrimestre.
ANO

CONSULTA PRÉ-NATAL

Nenhuma
1-3 Consultas
2018
4-6 Consultas
7e + Consultas
TOTAL
Nenhuma
1-3 Consultas
2019
4-6 Consultas
7e + Consultas
TOTAL

1º Quad
N
%
8
2
25
5
127 28
299 65
459
5
1
28
5
128

26

339 68
500

2º Quad.
N %
4
1
26
5
168 33
312 61
510
1 0,2
28
5
18,
91
8
381 76
501

3º Quad.
Total
N % N %
5
1
17
1
22
5
73
5
112 27 407 29
286 67 894 65
425
1394
4
1
10
1
15
4
71
5
75

21

271 74
363

292

21

No que se refere aos nascimentos de mães residentes no município
segundo o número de consultas de pré-natal, podemos observar que
aproximadamente no 3º quadrimestre de ano de 2018 e 2019, 94% e
95% realizaram quatro ou mais consultas, com destaque para
aquelas que realizaram sete ou mais consultas, tendo sido
registrados 67% e 74 do total, em 2018 e 2019 respectivamente.
Nos anos em 2018, 65% realizaram sete ou mais consultas,
enquanto em 2019 foram 73% do total de nascimentos.

991 73
1364

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos
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TABELA 28 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do
nascimento segundo Idade da Mãe, em 2018 e 2019 por quadrimestre.
ANO

2018

2019

IDADE DA MÃE
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
TOTAL
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
TOTAL

1º Quad.
N
%
53
12
220 48
171 37
15
3
459
59
12
217 43
206 41
18
4
500

2º Quad.
N
%
67
13
241 47
183 36
19
4
510
50
10
232 46
195 39
24
5
501

3º Quad.
N
%
41
10
178 42
189 44
17
4
425
46
13
166 46
140 38
11
3
363

Total
N
%
161
11
639
46
543
39
51
4
1394
155
11
615
45
541
40
53
4
1364

Com relação aos nascimentos segundo idade da mãe que
analisando os anos de 2018 e 2019, no 3º quadrimestre houve um
aumento de 41 para 46 nascimentos de mães adolescentes, com
proporção de 10% para 13%.
Cabe destacar que analisando os anos de 2018 e 2019, houve uma
redução de 161 para 155 nascimentos de mães adolescentes.
É importante registrar ainda que nas faixas etárias dos 20 aos 29
anos tem-se o registro do maior número de nascimentos.

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos

TABELA 29 - Nascimento de mãe residentes do município de SAJ por Ano do nascimento segundo Grau de Instrução da Mãe, 2018 – 2019 por
quadrimestre.
ANO

2018

2019

INSTRUÇÃO
DA MÃE
0-3 anos
4-7 anos
8-11 anos
12 e +
Ign/Não Inf
TOTAL
0-3 anos
4-7 anos
8-11 anos
12 e +
Ign/Não Inf
TOTAL

1º Quad.
N
%
8
1
60
13
320 69
69
15
2
1
459
9
2
79
16
320 64
88
17
4
1
500

2º Quad.
N
%
5
1
94
18
311 61
95
19
5
1
510
10
2
77
15
317 63
94
19
3
1
501

3º Quad.
N
%
12
2
57
13
280 67
73
17
3
1
425
11
1,7
59
16
230 63
62
17
1
0,3
363

N
25
211
911
237
10
30
215
867
244
8

Total
%
2
15
65
17
1
1394
2
16
64
18
1
1364

Quanto ao grau de instrução da mãe, nos 3º quadrimestres a
menor proporção ficou de 0-3 anos com 2018 2% e 2019
1,7%.
A maior proporção de mães ficou de 8-11 anos de instrução
com 2018 67% e 2019 63%.
Nos anos de 2018 e 2019, com relação ao grau de instrução
da mãe manteve a menor proporção entre de 0-3 anos com
2018 e 2019 em 2%.
A maior proporção de mães ficou de 8-11 anos com 2018 65%
e 2019 64% do total de nascimentos.

Fonte: SESAB/DIS/SINASC – Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos
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MORTALIDADE
TABELA 30 - Ocorrência de Óbitos de residentes de Santo Antônio de Jesus por Ano do Óbito segundo Capítulo CID-10 em 2018 – 2019 por
quadrimestre
Capítulo CID-10
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunit
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
XV. Gravidez parto e puerpério
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XVII.Malf cong deform e anomalias cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços de saúde
XXII.Códigos para propósitos especiais
TOTAL

1º Quad
7
33
23
7
7
72
10
9
3
1
3
2
8
31
216

2018
2º Quad 3º Quad
19
10
25
29
1
1
20
12
4
3
8
4
72
63
21
22
12
14
2
1
0
7
5
1
0
6
4
3
11
10
34
38
243

219

Total
35
86
2
55
14
19
205
52
34
3
3
13
1
13
5
34
102
-

1º Quad
21
41
17
2
1
46
21
9
1
7
1
2
2
23
27
-

676

221

Fonte: SESAB/SUVISA/DIS/SIM – Sistema de Informação Sobre Mortalidade em 15/05/2019
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2019
2º Quad 3º Quad
18
10
23
17
1
22
20
5
6
9
3
84
48
22
15
14
14
1
1
1
2
4
4
1
4
4
2
1
23
14
35
30
268

190

Total
49
81
1
59
13
13
178
58
37
2
4
15
2
10
5
6026
92
679

Santo Antônio de Jesus

TABELA 31 – Proporção das principais causas de Óbitos de residentes de
Santo Antônio de Jesus por Ano segundo Capítulo CID-10 no 3º Quad..
Capítulo CID-10

3º Quad 2018
N
%
29
63
17
38

3º Quad 2019
N
%
25
48
16
30

Doenças do aparelho circulatório
Causas externas de morbidade e mortalidade
Doenças endócrinas nutricionais e
5
12
20
metabólicas
13
29
17
Neoplasias (tumores)
10
22
15
Doenças do aparelho respiratório
6
14
14
Doenças do aparelho digestivo
4
10
14
Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
4
10
10
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
190
TOTAL
219
Fonte: SESAB/SUVISA/DIS/SIM – Sistema de Informação Sobre Mortalidade

11
10
9
7
7
5

TABELA 32 – Proporção das principais causas de Óbitos de residentes de
Santo Antônio de Jesus por Ano segundo Capítulo CID-10 em 2018 – 2019.
Capítulo CID-10

2018
N
205
102
86

2019
%
30
15
13

N
178
92
81

Doenças do aparelho circulatório
Causas externas de morbidade e mortalidade
Neoplasias (tumores)
Doenças endócrinas nutricionais e
8
55
59
metabólicas
7
52
58
Doenças do aparelho respiratório
5
34
57
Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat
5
35
49
Algumas doenças infecciosas e parasitárias
5
34
37
Doenças do aparelho digestivo
679
TOTAL
676
Fonte: SESAB/SUVISA/DIS/SIM – Sistema de Informação Sobre Mortalidade

%
26
14
12
9
8
8
7
5
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Ao analisarmos a ocorrência dos óbitos das principais Causas de Mortalidade
segundo o Capítulo CID-10 no 3º quadrimestre de 2019, observamos:
x A ocorrência de Óbitos com causa básica as doenças do aparelho
circulatório ficando em 1º lugar com 25%;
x Óbito por causas externas de morbidade e mortalidade ficou no 2º lugar
com 16%;
x Os óbitos com causa básica as doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas ficou no 3º lugar com 11%;
x Óbitos com causa básica as neoplasias “tumores” ficou no 3º lugar com
10%;
x A ocorrência de óbitos com causa básica as doenças do aparelho
respiratório ficou em 4º lugar e com 9%.
x Óbitos com causa básica as doenças do aparelho digestivo e com causa
básica os sintomas sinais e achados anormais exames clínicos e
laboratoriais “mal definidos, ficaram em 6º lugar com 7%, ressaltamos
que alguns casos encontram-se em fase de investigação de CMD.
x A ocorrência de óbitos com causa básica as doenças algumas doenças
infecciosas e parasitárias ficou em 7º lugar e com 5%.
Ao analisarmos a ocorrência dos óbitos das principais Causas de Mortalidade
segundo o Capítulo CID-10 no Ano de 2019, observamos:
x A ocorrência de Óbitos com causa básica as doenças do aparelho
circulatório ficando em 1º lugar com 26%;
x Óbito por causas externas de morbidade e mortalidade ficou no 2º lugar
com 14%;
x Óbitos com causa básica as neoplasias “tumores” ficou no 3º lugar com
12%;
x A ocorrência de óbitos com causa básica as doenças do aparelho
respiratório ficou em 4º lugar e com 9%.
x Os óbitos com causa básica as doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas e com causa básica os sintomas sinais e achados anormais
exames clínicos e laboratoriais “mal definidos”, ficaram no 5º lugar com
8%, ressaltamos que alguns casos encontram-se em fase de investigação
CMD;
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Coeficientes de Mortalidade
TABELA 33 - Coeficiente de Mortalidade Perinatal – CMP da população residente no
município de Santo Antônio de Jesus – BA, em 2018 – 2019 por quadrimestre.
TAXA
ANO
OCORRENCIA NASCIDOS VIVOS
1º Quad.
2018
2º Quad.
3º Quad.
Total
1º Quad.
2019
2º Quad.
3º Quad.
Total

17
11
14
42
10
12
12
34

420
507
422
1.349
500
501
363
1364

40/1000NV
21/1000NV
33/1000NV
31/1000NV
20/1000NV
23/1000NV
33/1000NV
24/1000NV

No que se refere ao Coeficiente ou Taxa de Mortalidade
Perinatal (CMP) que mensura o Risco de um feto nascer sem sinal
de vida ou, nascendo vivo, morrer na primeira semana de vida.
No 3º quadrimestre de 2018 e 2019 houve uma manutenção da
taxa em 33/1000NV
Ao analisarmos nos anos houve uma diminuição na Taxa de
31/1000NV em 2018 para 24/1000NV em 2019

Fonte: MS/DATASUS/SVS/SIM/Federal – Sistema de Informação sobre Mortalidade

TABELA 34 - Coeficiente de Mortalidade Infantil – CMI da população residente no
município de Santo Antônio de Jesus – BA, em 2018 – 2019 por quadrimestre.
ANO
1º Quad.
2018
2º Quad.
3º Quad.
Total
1º Quad.
2019
2º Quad.
3º Quad.
Total

OCORRÊNCIA
8
9
9
26
04
06
05
15

NASCIDOS VIVOS
459
510
422
1.349
500
501
363
1364

TAXA
17/1000NV
17/1000NV
21/1000NV
19/1000NV
8/1000NV
11/1000NV
13/1000NV
10/1000NV

Fonte: MS/DATASUS/SVS/SIM/FEDERAL – Sistema De Informação sobre Mortalidade

Analisando o Coeficiente ou Taxa de Mortalidade Infantil
(CMI), a qual mensura o risco de um nascido vivo morrer com
menos de um ano de vida.
Observamos 3º quadrimestre de 2018 quando foram registrados 09
óbitos, de um total de 422 nascimentos, ficando com a Taxa de
21/1000NV se compararmos com 2019 houve uma diminuição
onde, foram 05 óbitos e 363 nascimentos ficando com a Taxa de
13/1000NV.
Ao analisarmos nos anos também houve uma diminuição na Taxa
de 19/1000NV em 2018 para 10/1000NV em 2019
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TABELA 35 - Coeficiente de Mortalidade Materna – CMI da população residente no
município de Santo Antônio de Jesus – BA, em 2018 – 2019 por quadrimestre.
ANO
OCORRÊNCIA
NASCIDOS VIVOS
1º Quad.
0
459
2º Quad.
1
510
2018
3º Quad.
0
422
Total
1.349
01
TAXA

1º Quad.
2º Quad.
2019
3º Quad.
Total
TAXA
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Quanto ao Coeficiente ou Taxa de Mortalidade Materna
(CMM) a qual informa a morte de uma mulher durante a
gestação ou até 42 dias após o término da gestação, devida a
qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez,
porém não devida à causa externa.

73/100.000NV

1
0
1

500
501
363
1364

2

Houve registro de 01 óbito materno em 2018 e 02 em 2019.
Com relação à taxa foi de
146/100.000NV em 2019.

73/100.000NV em 2018 para

146/100.000NV

Fonte: MS/DATASUS/SVS/SIM/FEDERAL – Sistema De Informação sobre Mortalidade

TABELA 36 – Coeficiente ou Taxa de Mortalidade Prematura da população residente
no município de Santo Antônio de Jesus – BA, em 2018 e 2019 por ano
ANO
2018
2019
TOTAL
150
142
POP. Residente de 30 a
43.268
43.268
69 anos
Tx. de Mortalidade
346 Óbitos/100.000
328/100.000
Prematura
Habitantes
Habitantes
Fonte: SESAB/SUVISA/DIS/SIM – Sistema de Informação Sobre Mortalidade

Quanto ao Coeficiente de Mortalidade Prematura, o qual
está relacionado a ocorrência de Óbitos prematuros (de 30 a
69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças
crônicas não transmissíveis, (doenças do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias
crônicas)
Com relação à taxa houve uma redução de 346/100.000NV
em 2018 para 328/100.000NV em 2019.
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Investigação de Óbitos
TABELA 37 – Óbitos Infantil, Fetal, Materno e MIF da população residente no município
de Santo Antônio de Jesus – BA segundo o status de Investigação, 2018 – 2019.
Ano

TIPO DE ÓBITO
2018
Ocorrido
MATERNO
Investigado
Ocorrido
INFANTIL
Investigado
Ocorrido
FETAL
Investigado
Ocorrido
MIF
Investigado

1º Quad.
N
%
0
0
0
08
100
08
11
81,8
09
14
100
14

2º Quad.
N
%
01
100
01
09
100
09
05
80
04
12
100
12

3º Quad.
N
%
0
0
0
09
89
08
12
83
10
14
100
14

N
01
01
26
25
28
23
40
40

TIPO DE ÓBITO
2019

1º Quad.
N
%
01
100
01
04
100
04
06
100
06
16
100
16

2º Quad.
N
%
00
00
00
06
100
06
09
89
08
07
100
07

3º Quad.
N
%
01
100
01
05
80
04
09
100
09
08
88
07

N
02
02
15
14
24
23
31
30

MATERNO
INFANTIL
FETAL
MIF

Ocorrido
Investigado
Ocorrido
Investigado
Ocorrido
Investigado
Ocorrido
Investigado

%
100

Quanto à investigação do óbito fetal, a meta de 70% foi
superada no 3º quadrimestre tendo sido investigados
83% em 2018 e 100% em 2019 dos óbitos registrados,
bem como nos anos 82% em 2018 e 96% em 2019.

96
82
100
Ano
%
100
93

A meta também foi superada quanto à investigação dos
óbitos infantis no 3º quadrimestre tendo sido
investigados 89% em 2018 e 80% em 2019 dos óbitos
registrados, bem como nos anos 96% em 2018 e 93%
em 2019.
Dos óbitos de Mulheres em Idade Fértil, em 2018
foram investigados 100% e em 2019 97% dos óbitos
registrados, sendo que só 01 óbito de 2019 ainda não
investigado encontra-se ainda no prazo de investigação
ocorreu em 12/2019, ou seja no 3º quadrimestre.

96
97

Os óbitos Maternos registrado em cada ano foram
investigados em 100%.

Fonte: MS/DATASUS/SVS/SIM/FEDERAL – Sistema De Informação De Mortalidade
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5.2 IMUNIZAÇÃO
O Programa Nacional de Imunização (PNI) organiza toda a política nacional de vacinação da
população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças
imunopreveníveis. É considerada uma das principais e mais relevantes intervenções em
saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças
nas últimas décadas. Os principais aliados no âmbito do SUS são as secretarias estaduais e
municipais de saúde (BRASIL, 2014).
TABELA 38 - Cobertura Vacinal para as quatro vacinas selecionadas na população residente em
Santo Antônio de Jesus – BA, 2018 e 2019.

2017

TRÍPLICE VIRAL
(1ª Dose)
58,27%

PENTAVALENTE
(3ª Dose)
53,40%

PNEUMOCÓCICA
(2ª Dose)
58,41%

POLIOMIELITE
(VIP) (3ª Dose)
59,13%

2018

67,86%

58,77%

61,85%

60,63%

2019

98,2%

59,1%

77,1%

70,5 %

ANO

A tabela mostra a cobertura de vacinas selecionadas
do calendário de Vacinação para crianças menores de
dois anos de idade- Pentavalente (3° dose),
Pneumocócica 10v (2° dose), Poliomielite (3° dose), e
Tríplice Viral (1° dose).
A meta não foi atingida, pois existem dados de 2019
que ainda não foram lançados no sistema, os
computadores foram instalados em outubro/2019.
A meta da vacina tríplice viral foi atingida, em
virtude da campanha, priorizou-se a digitação
desse imunobiológico.

Fonte: SIPNI
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5.3 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tabela 39 – Cadastro de estabelecimentos na Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antônio de Jesus – BA.
Cadastro de estabelecimentos
1º QUAD.
2018

Estabelecimentos
ativos na VISA
Estabelecimento
fechados
Estabelecimentos
cadastrados

1º QUAD.
2019

2º QUAD.
2018

2º QUAD
2019.

3º QUAD.
2018

3º QUAD.
2019

Total
2019

1089

1079

1092

1083

1094

1094

19

18

10

12

24

06

36

01

16

14

15

28

08

29

1075

Tabela 40 – Alvarás liberados pela Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antônio de Jesus – BA.
Liberação de Alvará Sanitário
1º
QUAD.
2018

Alvará Inicial área de Saúde
Alvará Inicial outras áreas
Alvará Inicial área de
alimentos
Renovação de alvará área de
Saúde
Renovação de alvará outras
áreas
Renovação de alvará área de
alimentos
Total dos alvarás liberados

1º QUAD.
2019

2º QUAD.
2018

2º QUAD
2019.

3º QUAD.
2018

3º QUAD.2019

Total 2018

Total 2019

01
04
02

02
05
07

03
02
03

02
06
11

01
07
04

02
09
09

05
13
09

06
20
27

05

05

11

05

13

10

29

20

07

13

09

02

10

17

26

32

10

17

05

05

13

14

28

36

49

33

31

48

61

110

141

29
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Aumento em mais de 45 % no número total de inspeções realizadas com especial atenção a fiscalização do comércio de carnes concentradas
principalmente no 2º e 3º quadrimestre.
Tabela 41 – Inspeções realizadas pela equipe da Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antônio de Jesus – BA.
Inspeções realizadas
1º QUAD. 2018

1º QUAD
2019.

2º QUAD.
2018

2º QUAD 2019.

3º QUAD. 2018

Inspeções alimentos

20

102

37

84

95

Inspeções em eventos

0

0

558

604

Inspeções da carne
Inspeções outras áreas

0
16

0
28

0
26

74
26

Inspeções Saúde
Total de inspeções
realizadas

11
47

07
137

28
647

27
815

3º QUAD.
2019

Total 2018

Total 2019

75

152

261

01

01

559

605

0
37

159
32

0
79

233
86

21
154

18
285

60
850

52
1237

Tabela 42 – Liberação de B1 E B2 realizados pela equipe da Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antônio de Jesus – BA.
Liberação de B1 E B2
1º QUAD.
2018

Liberação
B1

28

1º QUAD
2019.

45

2º QUAD.
2018

77

2º QUAD
2019.

47

3º QUAD.
2018

47

3º QUAD.
2019

50

Total 2019

142

Observa-se um aumento substancial no número de notificações emitidas pela VISA e isto se deve principalmente ao aumento do número de
inspeçoes realizadas.
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Tabela 43 – Atos administrativos realizadas pela equipe da Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antônio de Jesus – BA.
Atos fiscalizatórios e administrativos
1º QUAD.
2018

1º QUAD.
2019

2º QUAD.
2018

2º QUAD 2019.

3º QUAD.
2018

3º QUAD.
2019

Total 2018

Total 2019

Notificações emitidas

22

70

32

67

75

48

129

185

Apreensão de produtos

03

10

11

14

16

13

30

37

Apreensão de animais

01

0

0

0

0

0

0

0

Interdição total
Interdição parcial
Interdição cautelar
Desinterdição
Auto de imposição de
penalidade
Auto de infração
Instauração de Processo
Administrativo

0
0
0
0
0

01
0
01
02
0

01
0
0
01
05

0
0
01
0
0

01
0
0
01
01

03
0
02
02
0

02
0
0
02
06

04
0
04
04
0

01
0

03
03

05
05

01
01

02
02

03
03

08
07

07
07

O processo de fiscalização das denuncias teve uma atenção especial, com expresivo aumento em todos os itens trabalhados comparado com o ano
anterior, principalmente no que diz respeito ao número total de denuncias apuradas e denuncias resolvidas.
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Tabela 44 – Denúncias.
DENÚNCIAS
1º QUAD. 2018

Denúncias recebidas
Denúncias apuradas
(meses)
Denúncias apuradas(Total)
Denúncias resolvidas
Denúncias sem procedência
Denúncias encaminhadas

1º QUAD. 2019

2º QUAD. 2018

2º QUAD 2019.

3º QUAD.
2018

3º QUAD.
2019

Total
2019

23
11

40
07

17
05

44
15

23
07

33
14

117
36

27
05
02
02

44
22
01
0

17
03
0
01

59
19
07
04

62
17
11
04

45
13
01
01

148
54
09
05

Tabela 45 – Atividades educativas da Vigilância Sanitária Municipal de Santo Antônio de Jesus – BA.
Atividades educativas 2019
1º QUAD. 2018 1º QUAD.
2º QUAD.
2º QUAD
3º QUAD.
2019
2018
2019.
2018
05
0
06
03
06
Atividade educativa para a
população
02
0
06
08
0
Atividade educativa para o
setor regulado
01
02
01
04
01
Participação em cursos,
palestras e afins (Educação
permanente em saúde)

3º QUAD.
2019
07

Total
2019
10

03

11

03

09

VIGIÁGUA
As coletas de amostras para o VIGIÁGUA são realizadas de janeiro a dezembro e são analisadas a dosagem de cloro no local da coleta, e outros
parametro (fisico-quimico e microbiológico) são processados no laboratório regional. A meta pactuada é de 20 coletas por mês. Neste ano de
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2019 ampliamos as coletas de água bruta, principalmente na zona rural e realizamos análises para monitoramento da qualidade da água em todas
as USF, com resultados de qualidade em todas elas. (TABELA 46)

Tabela 46 – Produção do Vigiágua no município de Santo Antônio de Jesus – Bahia.
Análise de água para consumo humano
1º
2018

Total de coletas
realizadas
Coletas de água tratada
Amostras coletadas
Amostras Satisfatórias
Amostras
Insatisfatórias
Coletas de Água bruta
Amostras coletadas
Amostras Satisfatórias
Amostras
Insatisfatórias

QUAD.

1º QUAD.
2019

2º QUAD.
2018

2º QUAD.
2019

3º QUAD.
2018

3º QUAD.
2019

Total

88

74

77

114

73

94

520

75
75
0

73
73
0

76
76
0

96
96
0

70
69
01

81
81
0

471
471
0

13
04
09

01
01
0

01
01
0

18
0
18

03
02
01

13
0
13

49
08
41

Um ponto a ser destacado neste relatório é o número de processos analisados pelo setor neste ano que foi de 320, este procedimento vai desde o
recebimento do processo, passando pela análise podendo ser com inspeção ou não e finalizando com o parecer e tramitação. Houve um aumento
substancial devido a nova clasificação de grau de risco e abertura de novas empresas.
Em um trabalho conjunto da Secretaria de Saúde/VISA, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Infra Estrutura, Secretaria de Meio Ambiente e
Defesa Civil, em parceria com o SEBRAE, foi elaborado o DECRETO Nº 252, publicado em 13 de novembro de 2019 e atualiza a legislação
municipal à Lei nº 13.874 de Liberdade Economica, estabelecendo o grau de risco dos estabelecimentos.
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5.4 SAÚDE DO TRABALHADOR
O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador - 11 de Dezembro, é um
serviço de atendimento especializado em Saúde do Trabalhador, vinculado à Rede Nacional
de Atenção Integrada à Saúde do Trabalhador (RENAST), gerenciado pela Secretaria
Municipal de Saúde com supervisão direta da DIVAST/COGER juntamente com o Núcleo
Regional de Saúde Leste.
A área de abrangência do CEREST-SAJ é composta por 23 munícipios da
macrorregião Leste, incluindo, além Santo Antônio de Jesus, as cidades Muniz Ferreira,
Nazaré, Salinas das Margaridas, Aratuípe, Santa Terezinha, Varzedo, Dom Macedo Costa,
Conceição do Almeida, São Felipe, Castro Alves, Jaguaripe e Presidente Tancredo Neves, que
compõem a microrregião de Saúde de Santo Antônio de Jesus. Há também os municípios que
compõem a microrregião de Amargosa, que são Ubaíra, São Miguel das Matas Jiquiriçá,
Mutuípe, Laje, Itatim, Nova Itarana, Milagres e Elísio Medrado.
O CEREST SAJ no decorrer do ano de 2019 manteve a oferta de serviços no que
refere a assistência prestada aos trabalhadores adoecidos com atividades nas áreas de
Avaliação com Equipe Técnica para fechamento de nexo ocupacional; Grupo Terapêutico de
suporte fisioterapêutico e psicólogo aos portadores de LER/DORT; parceria com o CAPS
para encaminhamento de trabalhadores com sofrimento psiquico ; Investigação de óbito com
causa externa de Declaração de óbito enviadas pelo NRS Leste; Investigação em posto de
trabalho; Mapeamento de Risco; Notificação dos Agravos e Doenças relacionados ao trabalho
no SINAN; Emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) para os casos
investigados no CEREST; Atividades educativas em Saúde do Trabalhador; Campo de
estágio para instituições de ensino superior ( UFRB e FAMAM); Elaboração de materiais
didáticos para divulgação dos agravos de notificação compulsória; membro efetivo da CIST;
promoveu Curso de Formação da Equipe de Referência do Projeto de Proteção à Saúde dos
Agentes de Saúde no Distrito 4.
Manteve a equipe multidisciplinar composta por 06 profissionais de nível superior: 01
cargo comissionado como gerente de serviços de saúde; 05 profissionais cooperados ( 01
psicólogo com 40h, 01 Assistente social de 30h, 01 Fisioterapeuta de 30h, 01 Enfermeira do
Trabalho com 40h e dois médicos do Trabalho com carga horária de 10h cada); mais 03
profissionais de nível médio, sendo 01 auxiliar administrativo com 40h e 02 funcionários
efetivos ( 01 motorista de carro, 30h / 01 aux. Serviços gerais de 20h).
No ano de 2019 foram realizadas 786 consultas especializadas , o que demonstra uma
diminuição da linha de assistência e avanço para as atividades de educação permanente com
enfoque na Capacitação do profissionais do SUS e promoção da saúde do Trabalhador através
de ações de Vigilância de Ambiente e Processo de trabalho.
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Tabela 47 – Distribuição por quadrimestre da Atenção à Saúde do Trabalhador de ano de
2019.
Ações desenvolvids
1° Quad.
2° Quad.
3° Quad.
Total
N° TRABALHADORES ATENDIDOS
49
54
55
158
N°
TRABALHADORES
49
54
55
158
INVESTIGADOS
(COM
PRONTUÁRIO)
N° CAT EMITIDAS NO CEREST
06
01
09
16
N° CONSULTAS MÉDICAS EM
48
54
56
158
SAÚDE DO TRABALHADOR
N° PARECERES/LAUDO DE NEXO
33
42
32
107
CAUSAL EMITIDOS

As áreas que apresentaram uma maior produção foram identificadas na consulta do
psicólogo com 165 consultas, o que corresponde a 20.99%, seguida pela consulta da
enfermeira do trabalho com 161 consultas , representando 20.48% do total; posteriormente
com o Médico do Trabalho com 158 consultas , o que representa 20.10% e Avaliação do
Fisioterapeuta com 154 consultas, 19.59% do total, por fim a avaliação da assistente social
com 148 consultas, representa 18.82% do total conforme pode ser observado na Quadro 02.
Houve a execução de atividade de acompanhamento dos profissionais da Central de
Regulação Municipal pelo CEREST sendo realizado avaliação do estado de saúde do
trabalhador através da equipe multiprofissional, mapeamento de risco do posto de trabalho
com análise ergonômica e emissão do relatório com recomendações de melhoria das
condições de trabalho, conforme recomendado na Diretriz 04 da PAS.
Tabela 48 – Distribuição dos atendimentos prestados no CEREST nos anos de 2017, 2018 e
2019 , Santo Antônio de Jesus – BA.
Especialidade
2017
2018
2019
Total
Assistente Social
62
232
148
442
Enfermeiro do Trabalho
161
525
85
279
Fisioterapeuta
47
208
154
409
Psicólogo
62
253
165
480
Médico do Trabalho
158
350
38
154
Total
294
1.126
786
2.206

O Perfil dos trabalhadores atendidos no CEREST SAJ, predominância do sexo
feminino. Características de Ocupação dos trabalhadores: setor público, prestadores de
serviço do comércio, atividades na indústria de transformação e serviços de suporte ao
comércio. Sendo atendido trabalhadores dos municípios de Santo Antônio de Jesus, Varzedo,
Jiquiriça, Mutuípe, Cruz das Almas, Conceição do Almeida, Elísio Medrado, Camamu,
Presidente Tancredo Neves, Muniz Ferreira, Santa Teresinha, Laje e Muritiba.
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Tabela 49 – Distribuição dos Agravos e Doenças relacionados ao Trabalho notificados no
CEREST nos anos de 2017, 2018 e 2019 , Santo Antônio de Jesus – BA.
ADRT
Acidente de trabalho com óbito
Acidente de Trabalho Grave
Acidente de Trabalho com material
biológico
LER/DORT
Pneumoconiose
Transtorno Mental relacionado ao
trabalho
Câncer ocupacional
Dermatose Ocupacional
PAIR
Intoxicação Exógena
Total

2017

2018

2019

00

00

146

58

53
11
00

49
52
01

03
00
00
00
00

05
00
01
01
02

00
35
44

213

169

56
00
08
00
02
00
03
148

No que refere a distribuição dos Agravos e Doenças relacionados ao trabalho
notificados no CEREST SAJ, conforme quadro 03, foram notificados 148 casos de
adoecimento relacionados ao trabalho. Houve um decréscimo de cerca de 10 % quando
comparado ao ano de 2018, pois isso reflete dificuldade de identificação do adoecimento
relacionado ao trabalhado na rede de serviço de saúde.
A maior incidência dos agravos notificados no CEREST no ano de 2019, refere-se as
Lesões por Esforço Repetitivo/ Doença osteomusculares (LER/DORT) relacionadas ao
trabalho , com 56 casos de trabalhadores diagnosticados com representação de 37.83% .
Seguida por Acidente de Trabalho com materiais biológicos com 44 casos de trabalhadores
acometidos, o que representa 29.79%. No terceiro lugar sendo evidenciado Acidente de
Trabalho Grave com 35 casos de trabalhadores acometidos , o que representou 23.64%.
Já no ano 2019, houve decréscimo de casos notificados de Acidente de Trabalho
Grave, principalmente pelo Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, devido a questões
internas de quadro pessoal destinado para tal finalidade. Percebe-se também que houve
aumento do diagnóstico de portadores de LER/DORT e maior diversificação de outros
agravos associados a Saúde do Trabalhador, como Dermatose Ocupacional, Intoxicação
Exogena e Transtorno Mental relacionado ao trabalho.
Apesar de ter ampliado as unidades notificadoras parceiras: Hospital Incar, Hospital
AME, Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, Hospital e Maternidade Luis Argolo,
CTA/SAJ e cinco unidades da Atenção Básica do município de Santo Antônio de Jesus.
Neste item, pode-se constatar que houve qualificação e monitoramento das fichas de
notificação de agravos relacionados ao trabalho, o que contempla a Diretriz 2 da PAS.
Neste contexto detectado de subnotificação dos Agravos e Doenças relacionados ao
trabalho ( ADRT ) observa-se a subnotificação em grande proporção apesar da diversidade
das atividades educativas promovidas, conforme a tabela 03, que representa a distribuição dos
trabalhadores envolvidos em Ações de Promoção e Prevenção à Saúde dos Trabalhadores,
que tem como objetivo o fortalecimento da rede apoio matricial às equipes de referência nas
diversas instâncias da rede de atenção, o que proporciona a promoção e vigilância em saúde,
através do suporte técnico e da educação permanente.
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Percebe-se que as atividades educativas realizadas no decorrer do ano 2019,
aprimoraram no que refere a abrangência das atividades, tendo 1.535 trabalhadores
envolvidos. O que representa um aumento de 52% em comparação ao ano de 2018.
Maior alcance ocorreu através de Capacitações para 655 profissionais do SUS seguido
por maior número de trabalhadores envolvidos e contemplados por atividades de Vigilância
em ambiente de trabalho com 219 trabalhadores e já no que refere ao Mapeamento de Risco
foram 180 trabalhadores, o que contempla a Diretriz 05 referente as estratégias e ações de
educação permanente em saúde do trabalhador.
Os municípios visitados ao longo do ano 2019 para ações de suporte técnico
especializado e desenvolver atividade educativa junto com as Referências Técnicas e
profissionais da RAS foram : Laje, Mutuípe, Varzedo, Muniz Ferreira, Aratuipe, Jiquiriça,
Dom Macedo Costa, Amargosa, Nazaré, Salinas da Margarida e Santo Antônio de Jesus. O
que contempla cerca de 50% dos municípios da área de abrangência visitados.
Sendo contemplado a realização da Oficina de Orientações das Ações de Vigilância de
Ambientes e Processos de Trabalho para as referências técnicas dos municípios da Região de
Saúde, sendo contemplado em três momentos com um total de 48 profissionais dos seguintes
municípios presentes: Santa Terezinha, Jaguaripe, Aratuípe, Muniz Ferreira, Castro Alves,
Aratuípe, Cruz das Almas, Conceição da Feira, Salinas das Margaridas, Conceição do
Almeida, Nazaré, Varzedo e Santo Antônio de Jesus.
Outra ação promovida pelo CEREST juntamente com a parceria do Núcleo Regional
de Saúde foi o Seminário de Saúde do Trabalhador que ocorreu em 30 de novembro de 2019,
tendo um público de 71 profissionais de saúde que são técnicos de referência dos municípios
da ára de abrangência.
Foi garantido a participação dos técnicos do CEREST em O4 atividades de de
Educação Permanente desenvolvidos pela UEFS, CEREST de Feira de Santana e DIVAST, o
que superou a meta de 03 eventos pactuado.
Também foi constatado no ano 2019, a participação efetiva dos membros do CEREST
nas reuniões do Conselho Municipal e CIST ( Comissão Intersetorial de Saúde do
Trabalhador), o que contempla a Diretriz 03 da PAS. As principais ações desenvolvidas foram
Campanha Saúde do Trabalhador com o tema “ Trabalhar sim, adoecer não”, para qual foram
produzidos cards para divulgação nas redes sociais entre as lideranças e sindicatos locais;
Oficinas com os sindicatos e Participação em evento da UFRB.
No que refere a Qualificação da Gestão na área de Saúde do Trabalhador houve envio
regular de 03 relatórios quadrimestrais da produção das atividades do CEREST, houve maior
disponibilidade de transporte para ações de Saúde do Trabalhador, pode-se considerar que
90% das demandas referentes as instalações físicas, aquisição de 03 aparelhos de ar
condicionado, 02 aparelhos de computador. Andamento para aquisição de um veículo via
destinação de recursos financeiros pelo Ministério Público do Trabalho, de acordo com
parceria das ações executadas em prol das questões de melhoria do ambiente e processo de
trabalho.
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Tabela 50 – Distribuição dos trabalhadores envolvidos em Atividades de promoção e
prevenção à Saúde do Trabalhador realizadas no CEREST nos anos de 2017,2018 e 2019,
Santo Antônio de Jesus – BA.
Tipo
2017
2018
2019
Palestras para trabalhadores
162
560
477
Vigilância em ambiente de trabalho
73
81
219
Mapeamento de Risco
400
81
180
Capacitação de profissionais SUS
655
106
280
Investigação de óbito por causa externa
02
02
08
Investigação de Acidente de Trabalho Grave

00

01

02

Investigação de Acidente de Trabalho com óbito

00
743

00
1.011

00

Total

1.535

Informações sobre os avanços alcançados no ano de 2019 : ampliação das ações de
Saúde do Trabalhador no município de Santo Antônio de Jesus; atividades de educação
permanente com os municípios da área de abrangência; apoio matricial aos municípios da
área de abrangência; dispensa de artigos de comunicação e publicitário; parceria com
Ministério Público do Trabalho, Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e CTA/SAE
SAJ; Participação de eventos promovidos pela DIVAST; Apoio institucional com o NRS
LESTE e DIVAST.
Para tanto, o trabalho é continuo em ações de descentralização de atividades de Saúde
do Trabalhador para as referências técnicas e profissionais do SUS para garantir a capacidade
técnica da equipe na produção de linhas de cuidado com a inserção dos protocolos,
planejamento das ações em Saúde do Trabalhador junto aos municípios entre as áreas técnicas
e gerenciais, que alcance a rede de serviços de saúde e de vigilância em saúde.

6. REGULAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Segundo o Ministério da Saúde, a Regulação, Controle e Avaliação consiste na
ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde, de modo a
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.
Central de Regulação Ambulatorial
A Central de Regulação Ambulatorial do município funciona em horário
administrativo e é responsável pela ordenação do fluxo do acesso da população a exames,
consultas e procedimentos especializados na rede municipal que é composta por 43 unidades,
das quais 26 (60%) são da Atenção Básica e 8 (18,6%) são prestadores credenciados ao SUS.
(TABELA 51)
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Tabela 51 – Rede municipal de serviços de saúde vinculados ao SUS no município de Santo
Antônio de Jesus - BA, 2019.
%
Unidade
N
Policlínica Municipal
1
2,3
Policlínica Regional
1
2,3
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
2
4,7
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
1
2,3
Unidades Básicas de Saúde
26
60,5
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
1
2,3
Hospital
2
4,7
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)
1
2,3
Prestadores credenciados
8
18,6
Total
43
100
Fonte: SMS/Central de Regulação Municipal – fevereiro de 2020.

Procedimentos como Ressonância Nuclear Magnética e Tomografia Computadorizada,
cujas solicitações são analisadas e agendadas pelos médicos reguladores baseados em
protocolos, os agendamentos são realizados na Central de Regulação, além dos procedimentos
sem critérios de priorização agendados nas Unidades de Saúde da Família como as consultas
especializadas, fisioterapia, USG’s, USG’s com doppler, Raios-X, Mamografia,
Biópsia/Punção de mama e tireoide, Biópsia de colo do útero, Exérese de Pólipo
endocervical, CAF e Eletrocauterização.
A tabela 52, apresenta o quantitativo de procedimentos de alta complexidade
agendados no ano de 2019. A maior demanda é para os procedimentos de Ressonância
Nuclear Magnética (RNM) ocasionando o maior número de procedimentos agendados com e
sem contraste, atualmente este procedimento é realizado em uma empresa credenciada ao
SUS e na Policlínica Regional.
As Tomografias Computadorizadas (TC) apresentaram uma redução no número de
agendamentos por conta de uma menor demanda, com a inauguração da Policlínica Regional
foi possível zerar a demanda reprimida de TC com e sem contraste em adultos. O
Eletroencefalograma (EEG) é realizado apenas na Policlínica Regional e é agendado de
acordo com a quantidade de vagas disponibilizadas.
Tabela 52 - Procedimentos regulados agendados pela Central Municipal de Regulação de
Santo Antônio de Jesus – BA, 2019.
MÊS
RNM
TC
EEG
JANEIRO
94
50
24
FEVEREIRO
129
73
27
MARÇO
116
52
20
ABRIL
142
72
21
Total 1º Quad.
481
247
92
MAIO
110
63
25
JUNHO
80
37
7
JULHO
110
101
24
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AGOSTO
Total 2º Quad.
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Total 3º Quad.
Total

136
436
74
101
87
62
324

90
291
66
84
83
63
296

28
84
25
40
24
26
115

RP – Rede Própria; PR – Policlínica Regional.
Fonte: SMS/Central de Regulação Municipal – Fevereiro de 2020.

Cartão Nacional de Saúde (CNS)
A Central de Regulação é responsável pelo cadastramento dos usuários do SUS,
processo por meio do qual são identificados os usuários e seus domicílios de residência para
emissão do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a vinculação de cada usuário ao domicílio de
residência, permitindo uma maior eficiência na realização das ações de natureza individual e
coletiva desenvolvidas nas áreas de abrangência dos serviços de saúde. No terceiro
quadrimestre foram atendidos 5.827 usuários para emissão e/ou atualização de Cartão
Nacional de Saúde (CNS) na Central de regulação do município, no segundo quadrimestre
6.934 usuários e no primeiro quadrimestre 5.018 usuários, tendo sido atendidos 17.779
usuários ao longo do ano de 2019.
Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Além disso, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da
Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), instrumento legal que visa garantir,
através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no
município de origem por falta de condições técnicas, é coordenado pela Central de Regulação.
O TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao
acompanhante, encaminhados por ordem médica às unidades de saúde de outro município ou
Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de
residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no
período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.
A tabela 53 apresenta o número total de pacientes por quadrimestre de 2019. O
atendimento é por demanda espontânea e todos os pacientes que obedecem aos critérios de
adesão do TFD são contemplados.
Tabela 53 - Número de pacientes, viagens realizadas e valor financeiro atribuído ao serviço
no 1º - 3º quadrimestre de 2019 em Santo Antônio de Jesus.
TFD
1º Quad.
2º Quad.
3º Quad.
Total de pacientes
295
298
343
Total de viagens dos pacientes
783
946
1.138
904
Total de viagem dos acompanhantes
594
739
Recurso (R$1,00)
66.096,00
78.979,02
96.463,2
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Terapia Renal Substitutiva –TRS
Doença renal crônica é um termo geral para alterações heterogêneas que afetam tanto
a estrutura, quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de prognóstico.
Trata-se de uma doença de curso prolongado, insidioso e que, na maior parte do tempo de sua
evolução, é assintomática (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
No Brasil possuem 715 serviços habilitados de TRS no SUS, 29.539 máquinas de
hemodiálise (HD) cadastradas no CNES e a capacidade instalada é de 123.234 pacientes
considerando que uma máquina atende até 6 pacientes em 3 turnos de funcionamento.
Em Santo Antônio de Jesus, o serviço é prestado pela Clínica do RIM alocada no
próprio município. O Sistema de gestão de inclusão para Hemodiálise - SISNEFRO foi
desenvolvido a fim de qualificar o acesso ao serviço e começou a ser utilizado no mês de
outubro. Com o sistema é possível cadastrar os pacientes a nível ambulatorial ou hospitalar,
sendo o cadastro feito pela secretaria do município ou hospital no qual o paciente encontra-se
internado e acompanhar a situação do paciente no sistema.
Toda a gestão do paciente é realização pela Comissão Estadual de Nefrologia.
Inicialmente é realizado o “cadastro” do paciente tendo suas informações pessoais
preenchidas e são anexados resultados de exames e relatório médico. Em seguida o paciente
fica em “solicitações em aberto” e a comissão avalia se o cadastro do paciente possui todas as
informações e documentos necessários, estando sem pendencias no cadastro o paciente vai
para a “fila”.
O paciente logo recebe a autorização da comissão de nefrologia e passa para
“aguardando unidade” status que significa dizer que o paciente está aguardando a clínica que
realiza o procedimento informar que possui vaga disponível, o último status que o paciente se
encontra é “em tratamento” neste momento o paciente já iniciou o tratamento e sua inclusão já
foi realizada.
Atualmente em Santo Antônio de Jesus não temos paciente com solicitação em aberto,
03 pacientes aguardando unidade (paciente em transito) e 01 paciente em fila, 262 pacientes
em tratamento (dados gerados no dia 07/02/2020 no SISNEFRO). No segundo quadrimestre
de 2019 foram ampliadas 14 vagas e no terceiro quadrimestre 16 novas vagas para TRS.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

IV - AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO E SUAS
RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Março de 2021
127 - Ano - Nº 7543

Quarta-feira
17 de Março de 2021
128 - Ano - Nº 7543

Santo Antônio de Jesus

AUDITORIA DO SUS

Em 2019, o Componente Municipal de Auditoria (CMA) registrou 42 atividades no SISAUD,
sendo 10 auditorias. A produção de auditoria aumentou 66% e 25% quando comparado com
2017 e 2018, respectivamente. A produção total do CMA permaneceu inalterada.
Tabela - Quantidade de Atividades Realizadas pelo CMA/SAJ, 2017, 2018 e 2019.
ATIVIDADE
QUANTIDADE
2017
2018
2019
ADMINISTRATIVA
02
03
04
AUDITORIA
06
08
10
COOPERAÇÃO TÉCNICA
02
01
02
DESENVOLVIMENTO
DE
02
04
05
PESSOAS
GRUPO DE TRABALHO
01
00
00
ORIENTAÇÃO TÉCNICA
02
06
04
PARECER TÉCNICO
04
08
11
REUNIÃO
02
02
04
RELATÓRIO
00
09
01
VISITA TECNICA
02
01
01
TOTAL
23
42
42
Fonte: SISAUD

I - RELATÓRIO REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2019
(Em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012)

Atividades realizadas:
x Auditoria nº 138 – Auditar o prestador Instituto de Diagnóstico por Imagem do
Recôncavo LTDA com foco no serviço de RMN;
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
Não há afixação, em local visível, de aviso
constando a condição de entidade
credenciada ao SUS.
Inconsistência entre o número de exames
realizados e o número de exames de RNM
informados no Sistema de Informações
Ambulatoriais do Ministério da Saúde na
competência outubro de 2018.
CNES desatualizado.

RECOMENDAÇÃO
Afixar, em local visível, aviso constando a
condição de entidade credenciada ao SUS.
Informar ao Núcleo de Informação em Saúde
da SMS SAJ a quantidade exata de exames
realizados a cada competência.

Atualizar o CNES.

x Atividade Administrativa nº 46 - Levantar os motivos legais para autorizar saída da
ambulância do SAMU 192;
x Atividade Administrativa nº 47 - Contribuir na elaboração do PAS 2019;
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x Desenvolvimento de pessoas nº 17 – Apresentação da pesquisa de satisfação dos
usuários quanto as ações e serviços disponibilizados pela rede própria do município de
SAJ e das competências, atribuições e atividades do CMA SAJ;
x Cooperação técnica nº 07 – Acompanhar a transferência de materiais e equipamentos
da UPA e realização de inventário;
x Parecer Técnico nº 41 - Parecer quanto ao centro de custo Serviço de Fonoaudiologia;
x Parecer Técnico nº 42 – Parecer técnico quanto ao centro de custo Serviço de
tratamento de resíduos;
x Parecer Técnico nº 43 - Parecer quanto ao déficit mensal do serviço de assistência
materno-infantil do HMLA;
x Relatório nº 13 – Relatar informações quanto à transferência de valores do teto
financeiro de MAC de SAJ para o Estado.
Auditorias em fase de execução:
x Auditoria nº 139 - Auditar a prestação de serviço da COOPS - Cooperativa de
Trabalho dos Profissionais de Saúde;
x Auditoria nº 140 - Auditar o prestador Cardiolife Medicina Integrada LTDA – ME.

II - RELATÓRIO REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2019
(Em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012)

Atividades realizadas:
x Auditoria nº 139 – Auditar a prestação de serviço da COOPS – Cooperativa de
Trabalho dos Profissionais de Saúde;
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
RECOMENDAÇÃO
Não foi possível comprovar a frequência Qualificar os registros de efetiva frequência
efetiva de alguns profissionais na dos cooperados, inclusive no que tange a
competência outubro de 2018.
realização de atividades educativas e
administrativas. Esta recomendação será
verificada por auditoria de acompanhamento
a ser realizada em até 6 (seis) meses.

x Auditoria nº 140 – Auditar o prestador Cardiolife Medicina Integrada LTDA-ME;
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
RECOMENDAÇÃO
A unidade não disponibiliza educação Disponibilizar periodicamente processos de
permanente para os profissionais.
capacitação e qualificação dos colaboradores
e manter registro comprobatório das
atividades desenvolvidas.
Oferta insuficiente de procedimentos Recomendação à Central de Regulação do
disponibilizados pelo prestador.
Município: qualificar a gestão da agenda de
procedimentos quanto à identificação de
pacientes faltosos e quanto ao cumprimento
da execução das metas físicas do contrato.
Recomendação ao prestador: disponibilizar
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Preenchimento inadequado e incompleto das
guias SUS 1.

Falta de manutenção preventiva na maioria
dos Equipamentos.

A unidade não possui Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS).

Alvará Sanitário vencido.
Não há afixação, em local visível, de aviso
constando a condição de entidade
credenciada ao SUS.

mensalmente agenda de procedimentos
compatível com a plena execução das metas
físicas do contrato.
Recomendação ao prestador: Garantir o
preenchimento adequado das solicitações e
alimentação do BPA I e BPA C.
Recomendação a Central de Regulação:
Monitorar o preenchimento adequado das
solicitações; Fazer gestão junto ao Núcleo de
Informação em Saúde (NIS) para garantir a
alimentação adequada do Sistema de
Informação Ambulatorial (SIA); Notificar os
coordenadores
responsáveis
pelos
serviços/profissionais da rede quanto ao
preenchimento inadequado das fichas,
requisições e guias de solicitações.
Atentar quanto à manutenção preventiva dos
equipamentos, com a criação de um
plano/cronograma de manutenção, não se
sobrestando as recomendações da empresa
fornecedora. Para tanto, a titulo de
exemplificação pode ser observado o Plano
de Manutenção Preventiva, Calibração e
Segurança Elétrica da EBSERH/MEC para
alguns
dos
equipamentos
existentes,
conforme quadro em anexo.
Elaborar Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) ou
documento notificando ao órgão sanitário
municipal sua condição de prestadora de
serviços que geram resíduos exclusivamente
do grupo D. As providência para a resolução
da inconformidade serão verificadas em
Auditoria de Acompanhamento.
Atentar para o prazo de solicitação de
renovação de Alvará Sanitário.
Providenciar confecção e afixação das placas
de sinalização informando condição de
entidade credenciada ao SUS, as quais
deverão ser verificadas em Auditoria de
Acompanhamento.
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x Auditoria nº 141 – Auditar o prestador LORENTUR AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA;
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
RECOMENDAÇÃO
Os veículos não estão plotados com a Plotar os veículos conforme cláusula oitava
logomarca da Secretaria Municipal de Saúde do contrato nº 436/2018 no prazo de 15 dias a
conforme estabelecido pelo Contrato contar da data do recebimento do relatório
436/2018.
final.
Veículo tipo ônibus não possui seguro total. Providenciar apólice de seguro do veículo
conforme cláusula oitava do contrato nº
436/2018 no prazo de 24 horas a contar da
data do recebimento do relatório final.
Falta de manutenção preventiva dos Planejar e executar a manutenção corretiva
veículos.
para os veículos conforme cláusula oitava do
contrato nº 436/2018. Em auditoria de
acompanhamento os documentos que
comprovarão o planejamento e execução
serão verificados.
Os veículos apresentam extintor com prazo Os veículos apresentam extintor com prazo
de validade vencido.
de validade vencido.
Veículo encontra-se com vidro para-brisa Substituir o vidro para-brisa no prazo de 24
trincado na área critica de visão do horas a contar da data do recebimento do
condutor.
relatório final pela contratada.
Inexistência de normativa com definição de Normatizar o fluxo de acesso ao transporte
fluxo de acesso ao transporte sanitário.
sanitário.
Os usuários, de forma esporádica, são Garantir que os usuários sejam transportados
transportados em veículos de outros exclusivamente nos veículos da empresa
municípios.
contratada
Intervalo de descanso dos motoristas entre Garantir o cumprimento da legislação
as viagens insuficiente.
trabalhista quanto a jornada de trabalho.
A empresa não disponibiliza educação Garantir educação permanente para os
permanente para os motoristas.
funcionários.
Crianças acima de sete anos viajando no Garantir o cumprimento da legislação quanto
colo de pais e/ou responsáveis.
ao transporte de crianças.
Inexistência de mecanismo de controle da À contratada Disponibilizar a lista de
execução do contrato pela Central de pacientes que utilizaram efetivamente o
Regulação Municipal.
transporte a Central de Regulação. À Central
de Regulação Normatizar e controlar a
execução do contrato.
x Auditoria nº 142 - Auditar o prestador INCAR;
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
RECOMENDAÇÃO
Preenchimento inadequado e incompleto Quanto ao prestador: Orientar e supervisionar
das guias SUS 1.
o preenchimento adequado do SUS 1.
Quanto a Regulação: Cumprir o preconizado
pelo Manual do Sistema de Informações
Ambulatoriais/SIA/volume II, 2008.
x Desenvolvimento de pessoas nº 18 – Participar do XXXV congresso do CONASEMS;
x Orientação técnica nº 18 – Participar da roda de conversa com alunos da UFRB;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Março de 2021
132 - Ano - Nº 7543

Santo Antônio de Jesus

x Parecer técnico nº 44 - Parecer quanto à necessidade de serviços na especialidade
cardiologia e a oferta disponibilizada.
Auditorias em fase de execução:
x Auditoria nº 143 - Auditar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF A;
x Auditoria nº 144 - Auditar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF B;
x Auditoria nº 145 - Auditar a qualidade das informações nos instrumentos de cadastros
da população - USF São Paulo;
x Auditoria nº 146 - Auditar a qualidade das informações nos instrumentos de cadastros
da população - USF São Paulo II.
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RELATÓRIO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019
(Em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012)

Atividades realizadas:
x Auditoria nº 143 – Auditar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF A.
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
Infraestrutura

insuficiente

desenvolvimento de atividades.

para

RECOMENDAÇÃO
o Dar

maior

celeridade

na

aquisição

e

disponibilidade de materiais e equipamentos
a equipe do NASF ¿ A para garantir o pleno
desenvolvimento e a qualidade dos serviços
prestados. Cabe ainda a Secretaria avaliar a
possibilidade de auxílio transporte aos
profissionais e garantir a infraestrutura
adequada ao desenvolvimento das atividades
do NASF. Recomendamos ainda atenção no
Planejamento das Atividades, que ao utilizar
o critério de disponibilidade de espaço físico
nas

Unidades

não

haja

prejuízo

na

articulação e integração entre os profissionais
do

NASF

com

todas

as

categorias

profissionais que compõe a ESF. Há que se
considerar ainda que o planejamento deve
atender as necessidades e particularidades
das ESF.
Registro

insuficiente

desenvolvidas.

das

atividades Garantir o registro adequado e com qualidade
das atividades desenvolvidas, a ser verificado
em Auditoria de Acompanhamento.

Atendimento prioritariamente pautado pela É preciso garantir o cumprimento da agenda
clínica individualizada.

na sua integralidade. Além disto, há que se
zelar pela estrita observância ao papel do
NASF na Atenção Básica, ou seja, no
fortalecimento das Equipes de Saúde da
Família (ESF) quanto a sua Autonomia,
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Vínculo e Responsabilização para com a
população adscrita e Resolutividade dos
serviços ofertados. Para tanto, faz-se mister o
fortalecimento

das

Compartilhadas,

as

Consultas

quais

devem

ser

pactuadas segundo Agenda de Atendimento
da ESF, e, o Matriciamento dos usuários
acompanhados por esta equipe de NASF. As
ações desenvolvidas para a resolução desta
inconsistência

deverão

ser

objeto

de

Auditoria de Acompanhamento.
Apoio Matricial incipiente às Equipes de Há que se considerar o Apoio matricial como
Saúde da Família.

a essência do trabalho do NASF, fazendo-se
necessário garantir a plena efetividade da
dimensão técnico-pedagógico, auxiliando as
equipes no aumento da capacidade de análise
e

de

intervenção

sobre

problemas

e

necessidades de saúde, tanto em termos
clínicos

quanto

ferramentas

sanitários.

como

PTS,

Para

tanto,

Consulta

Compartilhada e a Discussão de Casos
Clínicos são essenciais ao Apoio Matricial.
Critérios/Parâmetros

mal

definidos

e Garantir ampla divulgação às ESF do

divulgados para utilização dos serviços Protocolo de Atendimento do NASF, cuja
ofertados pelo NASF.

implementação deve ser pauta constante das
reuniões com as equipes.

Incipiente utilização das ferramentas de Pautar junto as ESF a construção das
apoio ao processo de trabalho do NASF

ferramentas de apoio ao processo de trabalho
como parte do rol de ações e serviços
ofertados

pelo

NASF

para

ampliar

e

qualificar a Atenção Básica. A construção
das ferramentas de apoio ao processo de
trabalho do NASF devem ser orientadas
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pelas necessidades das ESF e da comunidade
do ponto de vista assistencial e servir
primordialmente ao cumprimento da função
de Apoio Matricial ampliando o escopo de
ações e a resolutividade da Atenção à Saúde.
Pouco conhecimento do estado de saúde da Construir Análise de Situação de Saúde por
população do território.

ESF identificando os principiais problemas
de estado de saúde da população passíveis de
intervenção pelo NASF - ESF - Comunidade
e apoiar as equipes na construção de uma
sistemática de monitoramento da situação de
saúde da população adscrita. Em Auditoria
de Acompanhamento deverá ser verificado a
resolução da inconsistência acima referida.

Planejamento e programação das ações e Garantir o planejamento conjunto entre ESF
serviços ofertados pelo NASF desarticulados e NASF construído a partir das necessidades
as demandas/necessidades das ESF.

das equipes.

Pouca integração da equipe com outros Há
pontos da Rede de Atenção a Saúde.

que

se

considerar

que

é

papel

institucional da Atenção Básica e neste
particular das ESF a Ordenação da Rede de
Atenção

à

Saúde

garantindo

a

Longitudinalidade e a Coordenação do
Cuidado em Saúde. Nessa perspectiva, para
qualificar a integração e articulação entre o
NASF, as ESF e os demais pontos da Rede
recomendamos a construção de fluxos, bem
como protocolos de acesso aos serviços de
saúde, com definição de instrumentos de
comunicação

eficazes

que

permitam

o

acompanhamento dos usuários.
Desarticulação entre Gestão da Atenção Implementar rotina de Apoio Institucional no
Básica e Coordenação do NASF

processo de trabalho da Gerência da Atenção
Básica, buscando maior integração entre as
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ESF e o NASF. Instituir instrumento de
monitoramento e avaliação do processo de
trabalho do NASF no âmbito da Gerência
Distrital da Atenção Básica. Promover
espaços de negociação e pactuação entre
ESF, NASF e Gerência da Atenção Básica de
ações que garantam a exequibilidade do
Plano de Saúde.
Mecanismos/instrumentos de monitoramento Observar Caderno de Atenção Básica n. 39
e avaliação da efetiva prestação dos serviços do Ministério da Saúde (MS) publicado em
incipientes.

2014, para definição de critérios, atributos e
indicadores

passíveis

de

mensuração

quadrimestral e anual que expressem a
prestação dos serviços ofertados pelo NASF
com qualidade.
Relação

interpessoal

conflituosa

entre Promover regularmente espaços de escuta

coordenação e profissionais do NASF.

ativa e de acolhimento que garanta ao
trabalhador ampla participação nos processos
decisórios.

Incipiente controle do cumprimento de carga Garantir o cumprimento de carga horária dos
horária dos profissionais.

profissionais.

Observação: O Planejamento Anual das atividades/2020 do CMA prevê auditoria de
acompanhamento.
x Auditoria nº 144 – Auditar o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF B.
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO
Infraestrutura

insuficiente

desenvolvimento de atividades

para

RECOMENDAÇÃO
o Dar

maior

celeridade

na

aquisição

e

disponibilidade de materiais e equipamentos
a equipe do NASF B para garantir o pleno
desenvolvimento e a qualidade dos serviços
prestados. Cabe ainda a Secretaria avaliar a
possibilidade de auxílio transporte aos
profissionais e garantir a infraestrutura
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adequada ao desenvolvimento das atividades
do NASF. Recomendamos ainda atenção no
Planejamento das Atividades, que ao utilizar
o critério de disponibilidade de espaço físico
nas

Unidades

não

haja

prejuízo

na

articulação e integração entre os profissionais
do

NASF

com

todas

as

categorias

profissionais que compõe a ESF. Há que se
considerar ainda que o planejamento deve
atender as necessidades e particularidades
das ESF.
Registro

insuficiente

desenvolvidas.

das

atividades Garantir o registro adequado e com qualidade
das atividades desenvolvidas, a ser verificado
em Auditoria de Acompanhamento.

Atendimento prioritariamente pautado pela É preciso garantir o cumprimento da agenda
clínica individualizada.

na sua integralidade. Além disto, há que se
zelar pela estrita observância ao papel do
NASF na Atenção Básica, ou seja, no
fortalecimento das Equipes de Saúde da
Família (ESF) quanto a sua Autonomia,
Vínculo e Responsabilização para com a
população adscrita e Resolutividade dos
serviços ofertados. Para tanto, faz-se mister o
fortalecimento
Compartilhadas,

das
as

Consultas

quais

devem

ser

pactuadas segundo Agenda de Atendimento
da ESF, e, o Matriciamento dos usuários
acompanhados por esta equipe de NASF. As
ações desenvolvidas para a resolução desta
inconsistência

deverão

ser

objeto

de

Auditoria de Acompanhamento.
Apoio Matricial incipiente às Equipes de Há que se considerar o Apoio matricial como
Saúde da Família

a essência do trabalho do NASF, fazendo-se
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necessário garantir o plena efetividade da
dimensão técnico-pedagógico, auxiliando as
equipes no aumento da capacidade de análise
e

de

intervenção

sobre

problemas

e

necessidades de saúde, tanto em termos
clínicos

quanto

ferramentas

sanitários.

como

PTS,

Para

tanto,

Consulta

Compartilhada e a Discussão de Casos
Clínicos são essenciais ao Apoio Matricial.
CNES desatualizado.

Atualização com brevidade do CNES e
adequar a equipe conforme preconizado na
legislação.

Critérios/Parâmetros mal definidos para Garantir ampla divulgação às ESF do
utilização dos serviços ofertados pelo NASF

Protocolo de Atendimento do NASF, cuja
implementação deve ser pauta constante das
reuniões com as equipes.

Incipiente utilização das ferramentas de Pautar junto as ESF a construção das
apoio ao processo de trabalho do NASF.

ferramentas de apoio ao processo de trabalho
como parte do rol de ações e serviços
ofertados

pelo

NASF

para

ampliar

e

qualificar a Atenção Básica. A construção
das ferramentas de apoio ao processo de
trabalho do NASF devem ser orientadas
pelas necessidades das ESF e da comunidade
do ponto de vista assistencial e servir
primordialmente ao cumprimento da função
de Apoio Matricial ampliando o escopo de
ações e a resolutividade da Atenção à Saúde.
Pouco conhecimento do estado de saúde da Construir Análise de Situação de Saúde por
população do território.

ESF identificando os principiais problemas
de estado de saúde da população passíveis de
intervenção pelo NASF - ESF - Comunidade
e apoiar as equipes na construção de uma
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sistemática de monitoramento da situação de
saúde da população adscrita. Em Auditoria
de Acompanhamento deverá ser verificado a
resolução da inconsistência acima referida.
Planejamento e programação dos serviços Garantir o planejamento conjunto entre ESF
desarticulados as demandas/necessidades das e NASF construído a partir das necessidades
ESF.

das equipes.

Pouca integração da equipe com outros Há
pontos da Rede de Atenção a Saúde.

que

se

considerar

que

é

papel

institucional da Atenção Básica e neste
particular das ESF a Ordenação da Rede de
Atenção

à

Saúde

garantindo

a

Longitudinalidade e a Coordenação do
Cuidado em Saúde. Nessa perspectiva, para
qualificar a integração e articulação entre o
NASF, as ESF e os demais pontos da Rede
recomendamos a construção de fluxos, bem
como protocolos de acesso aos serviços de
saúde, com definição de instrumentos de
comunicação

eficazes

que

permitam

o

acompanhamento dos usuários.
Mecanismos/instrumentos de monitoramento Observar Caderno de Atenção Básica n. 39
e avaliação da efetiva prestação dos serviços do Ministério da Saúde (MS) publicado em
incipientes

2014, para definição de critérios, atributos e
indicadores

passíveis

de

mensuração

quadrimestral e anual que expressem a
prestação dos serviços ofertados pelo NASF
com qualidade.
Desarticulação entre Gestão da Atenção Implementar rotina de Apoio Institucional no
Básica e Coordenação do NASF.

processo de trabalho da Gerência da Atenção
Básica, buscando maior integração entre as
ESF e o NASF. Instituir instrumento de
monitoramento e avaliação do processo de
trabalho do NASF no âmbito da Gerência
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Distrital da Atenção Básica. Promover
espaços de negociação e pactuação entre
ESF, NASF e Gerência da Atenção Básica de
ações que garantam a exequibilidade do
Plano de Saúde.
Carga horária mínima de composição do Contratação imediata de profissional para
NASF B tipo 1 inadequada.

atendimento a Legislação.

Incipiente controle do cumprimento de carga Garantir o cumprimento de carga horária dos
horária dos profissionais.

profissionais.

Observação: O Planejamento Anual das atividades/2020 do CMA prevê auditoria de
acompanhamento.
x Auditoria nº 145– Auditar a qualidade das informações nos instrumentos de cadastros
da população - USF São Paulo I.
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Profissional ACS vinculado a duas Equipes Providenciar ajuste no sistema de informação
de Saúde da Família.

do

E-SUS

Atenção

Básica

quanto

a

vinculação do profissional supracitado.
Dificuldade

de

cumprimento

planejamento das ações.

do Desenvolver um processo de planejamento
integrado e articulado com as equipes de
modo a organizar o processo de trabalho dos
ACS para a plena execução das metas
propostas na Programação Anual de Saúde
(PAS).

Divergência de informações coletadas nas Garantir que as informações registradas no
fichas de cadastro e registradas no sistema sistema e-SUS estejam fidedignas as coletadas
e-SUS.

nas fichas de cadastro.

Material insuficiente para cadastrar 100% Garantir condições de trabalho para cadastrar
da população adscrita.

a população.

Cadastros desatualizados.

Atentar para alimentação do sistema conforme
preconiza Manual do Sistema com Coleta de
Dados Simplificada : CDS ¿ Versão 3.0 do
Ministério da Saúde, 2018, onde deixa claro
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que

as

visitas

periódicas

também

são

momentos de atualização cadastral. No item
que trata da alimentação dos dados para visita
periódica cita como exemplo a identificação
de uma gestante, como uma condição que
demanda acompanhamento, cujo registro
deverá ser "Gestante", como motivo da visita,
e também de Cadastramento/Atualização"
deixando de ser uma visita periódica. Então,
deverão ser assinalados os dois campos.
Divergências de informações coletadas nas Implementar rotina de supervisão e apoio
entrevistas e registradas nas fichas de institucional como foco na produção da
cadastro.

informação para qualificar o processo de
validação dos dados coletados.

Baixa cobertura da população cadastrada no Envidar esforços para cadastro de 100% da
e-SUS Atenção Básica.

população adscrita no e-SUS Atenção Básica.

Ausência de norma quanto ao fluxo de Elaborar e implementar norma quanto ao
coleta,

processamento

informações

e

produzidas

análise
no

das fluxo de coleta, processamento e análise das

cadastro informações

domiciliar e individual.

produzidas

no

cadastro

domiciliar e individual.

Manual do Sistema com Coleta de Dados Estimular a consulta periódica ao Manual para
simplificada: CDS versão 3.0 não utilizado qualificar
como instrumento norteador.

o

preenchimento

das

fichas

utilizando-o como instrumento norteador.

x Auditoria nº 146 – Auditar a qualidade das informações nos instrumentos de cadastros
da população - USF São Paulo II.
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Profissional ACS vinculado a duas Equipes Providenciar ajuste no sistema de informação
de Saúde da Família.

do

E-SUS

Atenção

Básica

quanto

a

vinculação do profissional supracitado
Dificuldade

de

cumprimento

planejamento das ações.

do Desenvolver um processo de planejamento
integrado e articulado com as equipes de
modo a organizar o processo de trabalho dos
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ACS para a plena execução das metas
propostas na Programação Anual de Saúde
(PAS).
Divergência de informações coletadas nas Garantir que as informações registradas no
fichas de cadastro e registradas no sistema sistema e-SUS estejam fidedignas as coletadas
e-SUS.

nas fichas de cadastro.

Material insuficiente para cadastrar 100% Garantir condições de trabalho para cadastrar
da população adscrita.

da população.

Cadastros desatualizados.

Atentar para alimentação do sistema conforme
preconiza Manual do Sistema com Coleta de
Dados Simplificada : CDS ¿ Versão 3.0 do
Ministério da Saúde, 2018, onde deixa claro
que

as

visitas

periódicas

também

são

momentos de atualização cadastral. No item
que trata da alimentação dos dados para visita
periódica cita como exemplo a identificação
de uma gestante, como uma condição que
demanda acompanhamento, cujo registro
deverá ser "Gestante", como motivo da visita,
e também de Cadastramento/Atualização"
deixando de ser uma visita periódica. Então,
deverão ser assinalados os dois campos.
Ausência de norma quanto ao fluxo de Elaborar e implementar norma quanto ao
coleta,

processamento

informações

e

produzidas

domiciliar e individual.

análise
no

das fluxo de coleta, processamento e análise das

cadastro informações

produzidas

no

cadastro

domiciliar e individual.

Baixa cobertura da população cadastrada no Cadastrar 100% da população no e-SUS
e-SUS Atenção Básica.

Atenção Básica

Manual do Sistema com Coleta de Dados Estimular a consulta periódica ao Manual para
simplificada: CDS versão 3.0 não utilizado qualificar
como instrumento norteador.

o

preenchimento

das

utilizado-o como instrumento norteador.
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x Auditoria nº 147 – Realizar auditoria referente ao controle de estoque de medicamento
na USF Amparo.
CONSTATAÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

Informações insuficientes para o controle do Garantir o controle adequado do estoque de
estoque de medicamentos nas unidades de medicamentos nas unidades de saúde pela
saúde

pela

Central

de

Abastecimento Central

Farmacêutica (CAF).

de

Abastecimento

Farmacêutica

(CAF).

Falta de monitoramento da gestão de Desenvolver mecanismos/instrumentos para
estoques de medicamentos nas unidades.

gestão de estoques de medicamentos nas
unidades.

A CI circular nº 01/2019 AB/SMSSAJ Garantir o pleno cumprimento das atribuições
responsabiliza Farmacêutico do NASF pela dos profissionais que compõe as Equipes de
solicitação dos medicamentos.

Saúde da Família (ESF), bem como dos
profissionais que compõe os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF) com base
na Politica Nacional de Atenção Básica
(PNAB) 2017.

Observação: O Planejamento Anual das atividades/2020 do CMA prevê auditoria de
acompanhamento.
x Administrativa nº 48

– Discutir e elaborar a proposta de instrumento

Monitoramento/Avaliação da alimentação das Fichas CDS;
x Parecer técnico nº 45 – Parecer quanto à necessidade de serviços na especialidade
angiologia e a oferta disponibilizada;
x Parecer técnico nº 46 – Verificar legalidade de pagamento das cestas básicas - Prog.
Comb. Tuberculose - pela fonte 14;
x Parecer técnico nº 47 – Verificar as informações do RAG 2018 com foco na cobertura
de saúde bucal 2018;
x Parecer técnico nº 48 – Verificar as informações do RAG 2018 com foco nas oficinas
terapêuticas em saúde mental;
x Parecer técnico nº 49 - Verificar as informações do RAG 2018 com foco na finalidade
dos computadores adquiridos;
x Desenvolvimento de pessoas nº 19 - Participar da educação permanente da Auditoria
SUS/BA;
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x Parecer técnico nº 50 - Parecer quanto a pagamento de procedimentos realizados por
prestador;
x Orientação técnica nº 19 - Participar da roda de conversa com alunos da UFRB;
x Visita técnica nº 6 - Realizar visita técnica ao Componente Municipal de Auditoria de
Salvador;
x Desenvolvimento de pessoas nº 20 - Participar da capacitação do Sistema DigiSUS
Gestor - Módulo Planejamento (DGMP);
x Parecer técnico nº 51 - Parecer quanto à possibilidade da utilização de emendas de
bancadas para pagamento de pessoal;
x Reunião nº 61 - Promover articulação com outro órgão de controle interno:
Observatório Social;
x Reunião nº 62 - Participar da reunião da CIR - Comissão Intergestores Regional;
x Orientação técnica nº 20 - Orientar quanto à possibilidade de compra de medicamento
com recurso de emenda de incremento;
x Reunião nº 63 - Participar da reunião dos componentes do PARTICIPASUS;
x Desenvolvimento de pessoas nº 21 – Participar do 6º Seminário auditoria SUS/BA
x Cooperação técnica nº 8 - Cooperar na elaboração do Boletim Informativo nº 01/2019
- CTA/SAE;
x Orientação técnica nº 21 - Participar da roda de conversa com alunos da UFRB;
x Reunião nº 64 - Participar da reunião do CMS;
x Administrativa nº 49 - Levantar a quantidade de ar-condicionado na SMS (unidades de
saúde/sede).
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Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA
SUCONV - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS

TERMO DE PARALISAÇÃO
TERMO DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO
DA ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO
CONTRATO DE OBRA Nº. 294/2020,
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DE JESUS E A EMPRESA
MASTERTOP EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP.
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO
DE JESUS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o nº. 13.825.476/0001-03, com sede na Av. Ursicino Pinto de Queiroz 167, Centro,
SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA, através da SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS,
neste ato representado pelo SUPERINTENDENTE DE CONVÊNIOS, Sr. Marinaldo Cardoso
Santos, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n°. 0226203972 SSP/BA e
inscrito no CPF sob nº. 410.533.115-91, residente e domiciliado na Rua Padre Gilberto Vaes
nº. 30, Amargosa/BA, doravante designado CONTRATANTE, e a empresa MASTERTOP
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n°.
12.322.468/0001-81, estabelecida na Avenida Ayrton Sena, sala 04, Parque Petrópolis, Dias
Dávila/BA, representada pela Sra. Elba Daniele Alves de Jesus, brasileira, maior, portadora de
CPF n°. 023.301.853-80, daqui por diante designado CONTRATADO. Nesta data, entre as
partes contratantes acima especificadas, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente termo tem por objeto a Paralisação/Suspensão da Ordem de
Serviços referente ao Contrato nº. 294/2020, cujo objeto é a contratação de empresa de
engenharia para execução das obras/serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem
pluvial nas Trav. 4 Teodoro Dias Barreto, Canto do Sol, Sales - Etapa 1 e Loteamento Asa
Branca - Etapa 1, no Município de Santo Antônio de Jesus/BA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 - O prazo de execução e vigência do contrato original fica suspenso pelo
período de 90 (Noventa Dias), de 10/02/2021 a 11/05/2021, retroagindo seus efeitos durante
este período, até emissão de nova ordem de serviços para a continuidade da obra.

______________________________________________________________________________________________
Av. Conselheiro Ursicino Pinto de Queiróz, nº. 166/C, 3º. Andar, Centro - Santo Antônio de Jesus/BA - CEP: 44430-082. Tel.: (75) 3632-0507

E-mail: conveniospmsaj@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA
SUCONV - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS
2.2 - Fica condicionada a apresentação de novo Cronograma Físico
Financeiro para o reinício da obra em comento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1 - O presente aditivo encontra embasamento legal no art. 65,
inciso II da Lei nº. 8.666/93.
3.2 - A Administração Municipal se viu obrigada a
Paralisar/Suspender a Ordem de Serviços de execução da obra referente ao
contrato nº. 294/2020, por acordo com a CONTRATADA, devido à escassez de
mão de obra qualificada e insumo inerente a execução, aumento da
contaminação por COVID-19, período de recesso dos fornecedores e recesso
dos colaboradores.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - As demais Cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.
4.2 - E por estarem devidamente acordados, declaram as partes
aceitar as disposições estabelecidas neste Instrumento, o qual deverá ser
publicado no Diário Oficial do Município no prazo de 05 (cinco) dias úteis da sua
assinatura, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº. 8.666/93 e assinam o
presente em 02 (duas) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na
presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
Santo Antônio de Jesus/BA 16 de Março de 2021.
________________________________________
MARINALDO CARDOSO SANTOS
Superintendência de Convênios

________________________________________
ELBA DANIELE ALVES DE JESUS
Mastertop Empreendimentos Eireli EPP

TESTEMUNHA: _____________________
CPF:
TESTEMUNHA: ______________________
CPF:
____________________________________________________________________________________________
Av. Conselheiro Ursicino Pinto de Queiróz, nº. 166/C, 3º. Andar, Centro - Santo Antônio de Jesus/BA - CEP: 44430-082. Tel.: (75) 3632-0507

E-mail: conveniospmsaj@gmail.com
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Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BAHIA
CNPJ - Nº. 13.825.476/0001-03
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO Nº. 020/2018– LOCATÁRIO:
Município de Santo Antônio de Jesus, CNPJ n°. 13.825.476/0001-03. LOCADOR(A): SRª
VILMA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS, portadora do RG nº: 05.648.318-63 e do CPF nº:
950.928.705-91, residente e domiciliada à Rua Mateus, nº 58, Cajueiro, Santo Antônio de
Jesus/BA. OBJETO: a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº. 020/2018, que tem por
objeto a locação de imóvel situado na Avenida Carlos Amaral, nº 256, Cajueiro, Santo Antônio
de Jesus- BA, para o funcionamento de um anexo da Escola Municipal Madre Goretti Nery.
BASE LEGAL: Lei 8.245/91, Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº. 2351/2021.
Assinado em 26/02/2021. VIGÊNCIA: 01/03/2021 a 01/03/2022. GENIVAL DEOLINO
SOUZA, Prefeito Municipal.
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Atos Administrativos

Plano Municipal de Contingências
para Enfrentamento do Novo
Coronavírus (COVID – 19)

Santo Antônio de Jesus-BA
Segunda Revisão - Março/2021
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Vice-Prefeito

JOSÉ LEONEL CAFEZEIRO ARGOLO
Secretário de Saúde
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APRESENTAÇÃO

Considerando a Emergência de Saúde Pública do novo Coronavírus (2019-n CoV)
e com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(SESAB) apresentamos ao município de Santo Antônio de Jesus - Bahia, o Plano de
Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus SARSCoV-2.

Este documento elaborado com o apoio do Conselho Estadual de Secretários
Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS-BA) e equipe da Diretoria de Atenção Básica
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) tem por objetivo orientar a gestão
quanto à organização as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) diante da Pandemia estabelecida pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).

Neste sentido, o documento conta com uma síntese da caracterização do
município, de sua capacidade instalada quanto à oferta de serviços de saúde, do perfil de
mortalidade e orientações adaptadas aos protocolos do Ministério da Saúde, do Estado da
Bahia, voltado para a sua operacionalização.
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Santo Antônio de Jesus

1. OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GERAL
x

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) no município de Santo Antônio de Jesus-Bahia, diante
da Pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
x

Monitorar oportunamente a emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de Santo Antônio de Jesus-Bahia;

x

Organizar as ações de controle e vigilância de acordo com o cenário
epidemiológico;

x

Definir as responsabilidades por eixos;

x

Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção e infectados
pelo novo Coronavírus (COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede
de referência definida pela SESAB;

x

Subsidiar o Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus.

2. PERFIL DEMOGRÁFICO, SOCIOECONÔMICO E DA REDE DE
ATENÇÃO DO MUNICÍPIO.
O município de Santo Antônio de Jesus localizado no Recôncavo Baiano a
aproximadamente 190 km de distância da Capital do Estado, é referência regional, no
âmbito da saúde, para outros 22 municípios de menor porte populacional, considerando
a sua capacidade instalada de serviços, tanto de saúde, quanto educacional, a intensa
atividade comercial e o fácil acesso rodoviário, dentre outras coisas. A região, na qual,
o município se constitui como Pólo possui cerca de 480 mil habitantes.
Com uma população estimada em 101.547 habitantes, ocupa uma área territorial
de 261,740 Km², com uma densidade demográfica de aproximadamente 384 habitantes
por Km². Conforme podemos observar na tabela 01, o município possui um número
significativo de pessoas em idade produtiva, ou seja, cerca de 63% da população
encontra-se economicamente ativa, perfil similar ao observado no Estado e no País,
5
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típico de uma nação em desenvolvimento, com uma população predominantemente
jovem, em idade produtiva.

Tabela 01 – Estimativa de população residente segundo sexo em Santo Antônio de Jesus – BA,
2015.
Masculino
Feminino
Total
Faixa Etária
N
%
N
%
N
%
0 a 4 anos
4.127
9
3.944
7
8.071
7,9
5 a 9 anos
3.819
8
3.627
7
7.446
7,3
10 a 14 anos
4.095
8
4.077
8
8.172
8,0
15 a 19 anos
3.711
8
4.081
8
7.792
7,7
20 a 29 anos
8.701
18
9.441
18
18.142
17,9
30 a 39 anos
9.298
19
9.996
19
19.294
19,0
40 a 49 anos
6.561
14
7.414
14
13.975
13,8
50 a 59 anos
4.262
9
4.964
9
9.226
9,1
60 a 69 anos
2.299
5
2.934
6
5.233
5,2
70 a 79 anos
1.025
2
1.796
3
2.821
2,8
80 anos e mais
447
1
928
2
1.375
1,4
Total
48.345
100
53.202
100
101.547
100,0
Fonte: MS/DATASUS

PERFIL DE MORTALIDADE

Ao analisarmos a ocorrência dos óbitos das principais Causas de Mortalidade
segundo o Capítulo CID-10 no ano de 2020, observamos que as doenças do aparelho
circulatório ficaram em 1º lugar com 22% dos óbitos registrados, os óbitos por causas
externas de morbidade e mortalidade ficou no 2º lugar com 13%; os óbitos por doenças
infecciosas e parasitarias ficou no 3º lugar com 12%.
Com a pandemia da covid-19 no ano 2020, Santo Antônio de Jesus registrou 54
mortes por Covid-19 no ano acima citado, uma média de 7% diante de outras causas de
morte.
Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade-SIM
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Santo Antônio de Jesus

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

A rede municipal é composta por 45 unidades, das quais 26 (60%) são da
Atenção Básica e 8 (18,6%) são prestadores credenciados ao SUS. (TABELA 02).
Tabela 02 – Rede municipal de serviços de saúde vinculados ao SUS no município de Santo
Antônio de Jesus - BA, 2021.
Unidade
N
Policlínica Municipal
1
Policlínica Regional
1
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
2
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)
1
Unidades Básicas de Saúde
26
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
1
Hospital
2
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)
1
Prestadores credenciados
8
Unidade de Pronto Atendimento ( PA COVID)
1
UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
1
Total
45
Fonte: SMS/Central de Regulação Municipal – Fevereiro 2021.

A atenção Básica conta com Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de
Saúde Bucal (ESB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e duas equipes dos Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF). No quadro 01 podemos observar a capacidade
instalada da Atenção Básica no município.
Quadro 01 - Estrutura e Cobertura da Atenção Básica do Município de Santo Antônio de Jesus
– Bahia, 2019.
ESTRUTURA DA REDE ASSISTENCIAL
2019
Número de Unidades Básicas do modelo tradicional
Número de Equipes de Saúde da Família (ESF)
Número de Equipes de Saúde Bucal (ESB) modalidade I
Razão entre ESB e ESF
Número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
Número de Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Cobertura de Atenção Básica
Cobertura da Estratégia Saúde da Família
Cobertura de Saúde Bucal na Atenção Básica
Cobertura de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família
Fonte: SMS/Atenção Básica

04
22
17
17 : 22
178
02
85,58%
75,44
64,26%
58,3%
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Policlínica Municipal Dr. Antônio Albuquerque

A Policlínica Municipal Dr. Antônio Albuquerque, que fica situada na Praça
Pirajá, S/N – Santo Antônio de Jesus – BA, Centro de Especialidades Médicas da
Secretaria de Saúde de SAJ, conta com 13 especialidades, 01 Centro Especializado em
Feridas e 01 laboratório de análises clínicas.
Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/SAE

O Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/Serviço de Atenção
Especializada – SAE Viva vida, é uma unidade de saúde pública especializada em
aconselhamento, testagem e acompanhamento para HIV/AIDS, Hepatites B e C, que
atua como referência regional e dispõe de equipe multiprofissional com especialista na
área de pediatria, infectologia, obstetrícia, gastroenterologia, assistente social,
psicologia, enfermagem, assistência farmacêutica, laboratorial, além de profissionais da
área administrativa e serviços gerais.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 de Santo Antônio
de Jesus, inaugurado no ano de 2011, presta atendimento ininterruptamente de natureza
clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica. Considerando o seu
caráter regional, conta com 27 Unidades de Suporte Básico (USB) e duas Unidades de
Suporte Avançado (USA) para atender a 31 municípios do Recôncavo baiano.
A Central de Regulação Regional de Urgências fica localizada em Santo Antônio
de Jesus, cujo quadro de pessoal é composto por profissionais Médicos Reguladores,
Rádios Operadores, Técnicos Auxiliares de Regulação Médica (TARM), Condutores
Socorristas, profissionais Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de
Serviços Gerais e Médicos intervencionistas, cuja base conta com duas Unidades
Móveis, sendo um Suporte Básico e uma de Suporte Avançado.

8
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Santo Antônio de Jesus

Centro de Especialidades Odontológicas Renato Lyrio Melo – CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas Renato Lyrio Melo, situado na
Avenida Esperança, é o serviço odontológico da atenção especializada. O seu
funcionamento é uma continuidade da atenção básica onde pacientes são referenciados
para especialidades que o serviço oferece, tais como: Diagnóstico bucal, com ênfase no
diagnóstico e detecção do câncer de boca; Periodontia especializada; Cirurgia oral
menor; Endodontia; Radiologia; e, atendimento a portadores de necessidades especiais.

Unidade de Pronto de Atendimento – PA COVID

A Unidade de Pronto Atendimento – PA COVID, localizado onde funcionava a
Policlínica Municipal/antiga LBA. Presta assistência a pacientes apresentando sintomas
característicos da COVID 19, o atendimento se dá das 07:00hs ás 17:00hs por demanda
espontânea ficando o período noturno exclusivo para atenção aos pacientes em leitos
de observação e UTI da unidade. A unidade é composta por 12 leitos, sendo 10 leitos
clínicos e 02 leitos de UTI completos, consultório médico, posto de enfermagem, sala
de triagem, sala de testagem, equipamentos de RX com Telesaúde integrado, Sala de
regulação e outros espaços.
Para período noturno usuários podem se dirigir a unidade de pronto atendimento 24hs
ou Hospital Regional. A unidade é mantida exclusivamente com recursos municipais.

UPA -Unidade de Pronto de Atendimento 24hs

A UPA fica localizado no Bairro da Urbis 03, presta atendimento 24 horas, com
atendimento de urgência e emergência, casos de baixa e média complexidade,
beneficiando moradores do município e da região. A UPA é caracteriza por:
x

Unidade de saúde de complexidade intermediária situado entre a Atenção
Básica de Saúde e a atenção hospitalar;

x

Funciona de modo ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em
todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos prestando
9
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apoio diagnóstico e terapêutico;
x

Possue equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com respectivo
porte;

x

Assegura retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à
Saúde;

x

Realiza estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;

x

Realiza consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de
menor gravidade;

x

Realiza atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem
adequados aos casos demandados à unidade;

x

Realiza observação por período de até 24 (vinte e quatro) horas, para
elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica.

Para que o sistema pré hospitalar público supra as necessidades de seus usuários, a UPA
24

Horas opera

com um nível elevado de resolutividade, demandando uma

retaguarda dotada de recursos de apoio ao diagnóstico, tratamento e observação
compatíveis com a complexidade dos procedimentos nela praticado.

3. AÇÕES

3.1 EIXO I - Organização e Infraestrutura

●

As

unidades

funcionarão

para

atendimento

de

urgência/emergência,

principalmente dos casos de síndrome gripal, devendo os demais casos serem
previamente agendados, observando critérios como gravidade clínica e risco;
●

Os usuários com sinais e sintomas de síndrome gripal deverão ser direcionados
a um local reservado e serem isolados dos demais usuários, tendo prioridade no
seu atendimento;

●

Todas as unidades contarão com fluxograma em banner, placa de sinalização
diferenciada para orientar o fluxo do usuário com Síndrome Gripal e sintomas
respiratórios;
10
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●

Santo Antônio de Jesus
As unidades deverão ser higienizadas conforme recomendações do Ministério
da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

●

Os profissionais deverão observar as recomendações relacionadas à segurança
do trabalho no manejo clínico aos pacientes com Síndrome Gripal;

●

O acolhimento se dará por profissional de nível superior Enfermeiro,
Odontólogo ou do quadro do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF);

●

Todas as demandas/necessidades dos usuários, que possam ser atendidas em
outro momento, serão acolhidas e agendadas;

●

A organização de atendimento deve garantir a distância mínima entre os usuários
de 1 metro, não tolerando em hipótese alguma aglomeração nas unidades;

●

O tempo de espera por atendimento na Unidade deve ser o mínimo possível;

●

Todos os profissionais que compõem o quadro da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), mesmo aqueles cujas atividades eletivas estejam suspensas
temporariamente, deverão estar à disposição da referida Secretaria;

●

Todos os profissionais da área de saúde deverão fazer o Cadastro na Ação
Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde", voltada à
capacitação e ao cadastramento de profissionais da área de saúde, para o
enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), conforme Portaria n.
639, de 31 de março de 2020, através do endereço eletrônico https://registrarhsaude.dataprev.gov.br .

●

É imprescindível que os profissionais de saúde que estejam em contato com os
pacientes reforcem a necessidade de restrito cumprimento das medidas de
precaução (higienização das mãos, etiqueta da tosse, evitar aglomerações, evitar
contato com pessoas febris e com pessoas com infecção respiratória).

●

Todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deverão disponibilizar
aos profissionais meios para qualificação do processo de trabalho como foco na
adesão às boas práticas para o controle da transmissão do vírus.

●

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) poderá adotar parcerias com o setor
privado para auxilio aos usuários com situação de vulnerabilidade social,
pertencentes aos grupos de risco, a exemplo das pessoas vivendo com
HIV/AIDS, Tuberculose, Hanseníase, Renal Crônico e Cardiopatias.

11
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3.2 EIXO II - Prestação de serviços

a. Atenção Básica
O acesso aos serviços ofertados nas Unidades de Saúde da Atenção Básica passará
a ser regulado em regime especial nas seguintes áreas:
●

Consultas Ginecológicas e coleta de exame Citopatológico;

●

Consultas de acompanhamento para pacientes hipertensos e diabéticos que não
apresentem queixas e que estejam em uso contínuo e regular de medicação para
o controle;

●

Consultas odontológicas, considerando a suspensão dos atendimentos
odontológicos eletivos e manutenção do atendimento às urgências. Os serviços
devem garantir um intervalo maior entre os atendimentos para que seja possível
realizar a adequada descontaminação dos ambientes. As atividades coletivas
(escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor gel, bochecho
fluoretado, entre outros) deverão ser postergadas de acordo com a Nota Técnica
Nº 9/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS;

●

Consultas para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento;

●

Procedimentos de Curativo, onde o profissional de saúde avaliará cada ferida.
Em caso do paciente necessitar de curativo moderado e/ou complexo, o curativo
será realizado na unidade de saúde. No caso de curativo simples, o profissional
poderá fornecer os insumos e capacitar um familiar para realização do curativo
na residência;

OBSERVAÇÕES:

●

A vacinação conforme calendário para o Recém-Nascido (RN) deverá ser feito
na Maternidade, desde que não haja indicação de adiamento ou observadas
contraindicações;

●

A Consulta de pré-natal deverá ser mantida, observando o protocolo de manejo
clínico e recomendações do Ministério da Saúde;

12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Março de 2021
160 - Ano - Nº 7543

●

Santo Antônio de Jesus
Pessoas com tuberculose e hanseníase devem ser acompanhadas na
periodicidade prevista nos protocolos para garantir adesão e cura. A
implementação de todos os tratamentos orais para TB não pode ser adiado;

●

A unidade de saúde deve realizar o teste do pezinho, respeitando o prazo
indicado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. Em qualquer
momento, a SMS poderá articular com o Hospital Maternidade Luiz Argolo
para a realização do procedimento.

b. Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)

●

Os profissionais do NASF deverão ser responsáveis pela integração entre a
Atenção Básica e a Vigilância em Saúde;

●

Os profissionais do NASF devem apoiar o acolhimento nas Unidades de Saúde;

●

Organizar o atendimento, garantindo a distância mínima entre os usuários de 1
metro;

●

Dar apoio técnico aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no monitoramento
dos usuários sintomáticos respiratórios com suspeita de COVID 19 em
isolamento residencial através de contato telefônico;

●

Para os usuários em acompanhamento pelo NASF deverão ser ofertados
atendimentos e acompanhamentos por via telefone.

●

Dar apoio necessário a equipe de monitoramento de usuários confirmados ou
suspeitos de infecção pelo Covid,

c. Centros de Atenção Psicossocial – CAPS

●

Todas as demandas dos usuários cadastrados nos serviços com tratamento
regular deverão ser avaliadas pela equipe quanto ao momento ideal para o
acolhimento enquanto o Decreto de Emergência em Saúde Pública estiver
vigente, devendo ser garantido o acesso;

●

Todos os usuários deverão ser acompanhados por profissional designado pela
coordenação no intuito de garantir a manutenção do tratamento medicamentoso,
o qual deverá ainda orientar a família quanto às medidas de prevenção e controle
do Novo Coronavírus;
13
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Os atendimentos, em situação de crise e/ou emergência psiquiátrica, estão
mantidos sendo realizados pelos profissionais dos CAPS;

●

É assegurado um acompanhante nos casos de pacientes idosos, deficientes
físicos ou com vulnerabilidades, mediante contato prévio com a unidade de
saúde.

d. Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Atendimento
Especializado Viva Vida - CTA/SAE

●

As consultas médicas estão mantidas de acordo com o grau de
urgência/emergência, priorizando atendimentos em casos específicos, os quais
serão analisados individualmente pelo Infectologista;

●

Os casos de violência sexual e acidentes de trabalho terão prioridade de
atendimento, devido ao seu grau de atendimento imediato;

●

A dispensação de medicamentos continuará ocorrendo normalmente, devendo
ser observadas as recomendações para a prevenção e controle da disseminação
do Novo Coronavírus nos serviços de saúde, com distância mínima preconizada
de 1 metro entre os usuários.

e. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST

●

; O CEREST deve monitorar, em conjunto com a equipe de Vigilância em
Saúde, a situação dos trabalhadores cujo ramo de atividade não foi interrompido
na vigência do Decreto supracitado;

●

Os profissionais do CEREST devem monitorar, via contato telefônico, os
profissionais das Unidades de Saúde quanto a sinais e sintomas de quadro gripal;

●

Nos casos de suspeita de contaminação pelo COVID -19, o profissional Médico
do CEREST deverá proceder avaliação e orientação por telefone e informar a
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) o afastamento do profissional do serviço

●

Os profissionais do CEREST irão integrar a equipe de vigilância em saúde e ou
coordenação local e regional responsável pelas ações de enfrentamento à
COVID-19;
14
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●

Santo Antônio de Jesus
Orientar o correto preenchimento dos campos, principalmente o campo
ocupação, da Ficha de Notificação para Casos Suspeitos e Prováveis do Novo
Coronavírus (COVID-19 ) relacionados à identificação do(a) trabalhador(a);

●

Prestar apoio às Unidades de Saúde sobre questões envolvendo a vigilância da
Saúde do Trabalhador;

●

Realizar ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador e de
Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho com a utilização adequada dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em consonância com as orientações
normativas vigentes;

●

Realizar acolhimento e apoio psicológico para trabalhadores de saúde no
enfrentamento do COVID -19, através da linha telefônica em horário de
expediente veiculado através de card.

f. Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
x

O CEO dará apoio aos casos de urgência odontológica que exigem um nível
maior de complexidade ambulatorial, seguindo o fluxo de encaminhamento
através da atenção básica.

3.3 EIXO III - Vigilância em Saúde

●

A equipe de Vigilância Epidemiológica deve investigar e monitorar as
notificações de prováveis casos suspeitos ( COVID-19), realizadas pelos
profissionais de saúde e estabelecimentos de saúde;

●

O agente de Vigilância Epidemiológica poderá emitir notificação de isolamento
domiciliar para os casos de contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou
portadoras assintomáticas durante o curso da investigação epidemiológica,
conforme Portaria MS/GM Nº 356, de 11 de março de 2020.

●

A equipe da Vigilância Epidemiológica é responsável pelo recebimento,
armazenamento e distribuição dos imunobiológicos de COVID-19 as Unidades
de Saúde do Município além de realizar o controle e o monitoramento da

15
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vacinação contra Covid -19 conforme critérios estabelecidos pelo Ministério
da Saúde e Governo do Estado da Bahia;
●

A gerência de Vigilância Epidemiológica será responsável pela determinação do
público alvo a ser vacinado durante as etapas do recebimento dos
imunobiológicos obedecendo aos critérios estabelecidos nas notas técnicas da
Secretaria de Saúde do Estado e Ministério da Saúde.

●

A equipe de vigilância sanitária deve fiscalizar notificar e aplicar sanções aos
estabelecimentos do município, inclusive unidades de saúde da rede própria, que
não seguirem as determinações dos Decretos Municipais que estabelecem
medidas para a prevenção e o controle do novo Coronavírus (COVID-19),
conforme a Lei Federal nº 6437/77 Art. 10, inciso XXIX;

●

As equipes de vigilância em saúde devem intensificar as parcerias com a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e outros parceiros para
potencializar e oportunizar as ações de investigação e controle do novo
Coronavírus (COVID-19);

●

Os estabelecimentos da cadeia produtiva, que já apresentaram seus planos de
contingência, deverão ser monitorados para o cumprimento desses e atualização
de acordo com os novos decretos estabelecidos.

3.4 EIXO IV - Assistência Farmacêutica

●

Todas as prescrições de medicamentos de uso contínuo para as doenças crônicas,
como Diabetes e Hipertensão, bem como doenças psiquiátricas e respiratórias, a
exemplo de Asma e Tuberculose, serão prorrogadas por tempo indeterminado
ou até quando a Situação de Emergência em Saúde Pública estiver vigente.

OBSERVAÇÃO:
x

Os medicamentos podem ser retirados nas unidades por pessoa da família com
prescrição anterior e documento de identificação do paciente com foto;

16
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3.5 EIXO V- Gestão da Informação

●

Todas as Unidades devem ter em mãos um painel com relação nominal das
pessoas caracterizadas como grupo de risco em especial aquelas com idade
acima de 60 anos;

●

Diariamente as unidades deverão informar à Vigilância Epidemiológica
Municipal o número de usuários com sintomas respiratórios atendidos e o
contato desses usuários além de notifica -los utilizando a ficha de notificação
de suspeita de COVID;

●

Todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem ter em mãos contato
telefônico das famílias, em especial àquelas que possuem usuários pertencentes
ao grupo de risco, dentre eles idosos e pessoas com doenças crônicas;

●

A Sala de Situação e Crise deverá disponibilizar as informações encaminhadas
à Vigilância Epidemiológica Municipal sobre os casos de COVID 19 através do
e-mail viep.saj@gmail.com ou através do telefone (75) 3632-4482 (ramal 202).

3.6 EIXO VI – Retaguarda

●

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) deverá ser
acionado em casos de gravidade constatada por profissional habilitado nas
unidades de saúde devendo ser tomadas as medidas necessárias para o
isolamento dos usuários, conforme POP em anexo;

●

A Secretaria Municipal de Saúde (Gabinete do Secretário Municipal de Saúde
e/ou equipe de Vigilância Epidemiológica) deverá ser imediatamente informada
quanto à existência de casos graves de usuários sintomáticos respiratórios;

●

A equipe de Vigilância em Saúde deve acompanhar o fluxo de atendimento dos
usuários sintomáticos respiratórios com quadro grave encaminhado para
internação, certificando-se junto às instituições hospitalares a garantia do
atendimento;
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Todos os estabelecimentos de saúde do município sejam de caráter público ou
privado deverão atuar na prevenção e controle da disseminação do COVID – 19,
devendo a Secretaria Municipal de Saúde buscar esta articulação e integração.

3.7 EIXO VII - Central de Regulação Municipal
x Os exames e procedimentos serão solicitados pelos profissionais médicos (a) ou
enfermeiros (a) diretamente das Unidades de Saúde da rede pública do
município, através do WhatsApp apresentando foto/scanner da solicitação,
relatório, CNS e RG, os quais deverão ser avaliados pela Central de Regulação
Municipal ou setor responsável na estrutura da SMS no prazo de 2 horas para os
usuários que apresentem condições clínicas com sinais e sintomas de urgência e
sem quadro gripal nos últimos 07 dias;
x Após analisadas individualmente cada situação a Central de Regulação emitirá
03 possíveis respostas:
1. Solicitação acatada com data, horário e local do atendimento;
2. Solicitação acatada, buscando vaga disponível;
3. Solicitação negada.
x

O profissional deverá passar as informações de dia, horário e local para o
paciente. A clínica receberá um e-mail com a chave de autorização anexada e
deverá imprimir. No momento em que o paciente chegar para realização do
atendimento ele deverá assinar a autorização do procedimento validando-a;

x

Os serviços de hemodiálise deverão continuar em funcionamento, desde que
sejam tomadas as devidas providências para a prevenção e controle da
disseminação do Coronavírus;

x

Enquanto o Decreto Municipal que declara situação de Emergência em Saúde
Pública no Município estiver vigente, o agendamento de consultas e exames
presenciais, o atendimento em Serviço Social e o Cadastro de Fila de Espera
estarão suspensos;

O recebimento de fichas para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), a emissão
de Cartão SUS para Recém-nascidos e o agendamento de transporte para tratamento dos
pacientes com câncer estão mantidos das 07:00 às 13:00 horas.
18
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Será formado na Secretaria Municipal de Saúde um Núcleo de Informação e
Monitoramento COVID-19 com o objetivo de estabelecer comunicação com a
comunidade com a finalidade de divulgar informações de fonte confiável, sanar dúvidas,
oferecer orientações, prestar assistência de forma remota e monitorar casos
suspeitos/confirmados. Fluxo de atendimento no anexo 05.
4. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO DE
COVID-19

4.1 Caso Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 ( SARS CoV2)
x

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro
respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre¹, mesmo que
relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade
respiratória.
EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro
diagnóstico específico.
EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios
específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência
excessiva, irritabilidade e inapetência.

x

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
(SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU
Pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente
OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de
nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

4.2 Caso confirmado de Doença pelo Coronavírus 2019 (SARS CoV2)
● LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de
Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARSCoV2) com resultado detectável para SARS-CoV2 OU Imunológico
(teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos) com
19
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resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada
após o sétimo dia de início dos sintomas.
● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com
Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do
aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para
COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação
laboratorial específica.

4.3 Caso descartado de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19)
x

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para
CORONAVÍRUS (SARSCOV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em
tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial
para outro agente etiológico.

4.3 Definições e Observações
x

FEBRE:
o Considera-se febre temperatura acima de 37,8°
o Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por
exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em
algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas
situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a
decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
o Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.

x

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS
DE COVID-19:
o Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as
mãos);
o Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções
infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com
tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções);
o Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a
uma distância inferior a 2 metros;
20
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o Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de
aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou
mais e a uma distância inferior a 2 metros;
o Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um
caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam
amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção
Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;
o Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de
distância (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19;
seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na
seção da aeronave em que o caso estava sentado.

x

CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO
DE COVID-19:
o Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser
considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório,
creche, alojamento etc.

5.

CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RESPOSTA

A resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no
Município de Santo Antônio de Jesus – Bahia será organizada e implementada de acordo
com os três níveis propostos no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), listadas no Anexo 4. Cada nível de resposta levará
em consideração a avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o impacto
para a saúde pública. Os cenários possíveis serão:
● Cenário de Alerta - Emergência localizada, quando há ameaça identificada a
partir de evento de saúde pública com potencial de se constituir em emergência,
ou seja, ameaça epidemiológica e a esfera local não possui todos os recursos
necessários para responder à situação, necessitando da mobilização de recursos
adicionais e apoio complementar (estadual e/ou federal), com possibilidade de
envio de equipe de resposta à ESP;
● Cenário de PERIGO IMINENTE – corresponde a uma situação em que há
21
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confirmação de caso suspeito.;
● Cenário de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - corresponde a uma
situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de
Coronavírus (COVID-19) ou reconhecimento de declaração de Emergência de
Saúde Pública, no âmbito do Estado da Bahia.

6.

FLUXO DA REDE NOS CASOS DE COVID-19

6.1 Classificação de Risco

No município de Santo Antônio de Jesus, os pontos de atenção para manejo dos
casos suspeitos (aguardando confirmação diagnóstica), ou confirmados de infecção pelo
Novo Coronavírus (SARS CoV2), utiliza critérios de classificação de risco baseado no
Protocolo de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), da seguinte
forma:

GRAVIDADE

QUADRO CLÍNICO

VERDE

Indivíduo com suspeita ou confirmação, estável, sem sinais de piora do estado
clínico. *

AMARELO

Indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais de gravidade (dispneia;
desconforto respiratório; saturação de O2 menor que 95%; ou exacerbação de
doença preexistente)e fatores de risco**.

VERMELHO

Indivíduo com suspeita ou confirmação, com sinais de gravidade (choque;
disfunção dos órgãos vitais; insuficiência respiratória; ou instabilidade
hemodinâmica).

Sinais de piora do estado clínico: persistência ou agravamento da febre por mais de três dias; miosite
comprovada por CPK (≥ 2 A 3 vezes); alteração do sensório; desidratação e, em crianças, exacerbação
dos sintomas gastrointestinais.
** Fatores de risco: população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso; gestantes; puérperas (até
duas semanas após o parto); crianças <5 anos; adultos (≥60 anos); pneumopatias (incluindo asma);
cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmicas); doenças hematológicas (incluindo
anemia falciforme); distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); transtornos neurológicos e do
desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração
(disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, Síndrome de Down, AVC ou
doenças neuromusculares); imunossupressão (medicamentos, neoplasias, HIV/aids); nefropatias e
hepatopatias; obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos);
pacientes com tuberculose de todas as formas.
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É importante se atentar para os critérios e sinais de alerta que indiquem a

necessidade de encaminhamento para unidade hospitalar, conforme fluxo e rede
assistencial definida, bem como a especial atenção aos indivíduos idosos, pois são os
que possuem maior taxa de letalidade.
Para fins de organização da Rede Assistencial voltada ao enfrentamento ao
Covid-19, consideram-se as seguintes tipologias e definições para os estabelecimentos
de saúde de interesse:
a. Unidades Básicas de Saúde - tem como atribuição o acolhimento, a
classificação de risco e a prestação de assistência dos casos classificados
como “verde”.
b. .

PA COVID - tem como atribuição o acolhimento, a classificação de risco

e a prestação de assistência dos casos classificados como “verde e amarelo”.
c. A UPA 24h - tem como atribuição o acolhimento, a classificação de risco e
a prestação de assistência dos casos classificados como “amarelo e
vermelho”.
d.

Unidade hospitalar - tem como atribuição o acolhimento, a classificação
de risco e a prestação de assistência dos casos classificados como
“vermelho”.

Apresentamos o fluxo de atendimento na rede assistencial:

23
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QUANTO AO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

Em nível municipal, em face da existência de transmissão comunitária da
COVID-19 no Estado, é imprescindível que os serviços de APS/ESF trabalhem com
abordagem sindrômica do problema, não exigindo mais a identificação do fator
etiológico por meio de exame específico. O paciente com a doença COVID-19 apresenta
geralmente os seguintes sintomas e sinais:
● Febre (>37,8ºC);
●

Tosse;

● Dispneia;
● Mialgia e fadiga;
● Sintomas respiratórios superiores;
● Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros); e
● Sinais neurológicos de provável desorientação.

O fluxo da Atenção Primária em transmissão do COVID – 19 encontra-se em
Anexo.

RECEPÇÃO/PORTARIA

Ao controlar a entrada de pacientes nas unidades de saúde, o profissional da
recepção deverá indagar se o paciente “está gripado”. Caso a resposta seja afirmativa,
deverá ofertar e solicitar que o mesmo utilize a máscara. Em seguida encaminhar o
paciente como prioridade para a sala de triagem ou acolhimento. Em caso negativo, o
paciente deverá seguir o fluxo da unidade.

SALA DE TRIAGEM / ACOLHIMENTO

Um profissional, preferencialmente de nível superior, deverá acolher e avaliar o
paciente no momento imediato da recepção, avaliar se há critérios para classificação
como caso suspeito de infecção por Covid-19. Caso haja critérios para definição de caso,
o paciente deverá usar máscara cirúrgica e ser encaminhado para local isolado ou
arejado, onde será avaliado, classificado o risco e encaminhado para unidade adequada
26
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para realização de atendimento clínico e coleta de exame. Caso não haja critérios de
suspeita, o profissional deverá seguir os procedimentos operacionais padrão da unidade
de saúde.

ATENDIMENTO MÉDICO

A realização do atendimento médico para casos suspeitos deverá ser baseado nos
protocolos oficiais de enfrentamento à COVID-19, em sala privativa ou com menor

circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado, seguindo
rigorosamente as normas de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao uso
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Indivíduos classificados como verde, após suspeita diagnóstica e a realização de exames, que
não apresentem sinais de agravamento e nem fator de risco, devem realizar acompanhamento
domiciliar, em conformidade orientações médicas e sob supervisão das autoridades sanitárias locais.

MANEJO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção
respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada ou não por COVID-19, no
contexto da APS/ESF incluiu os passos a seguir:
1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19;
2. Medidas para evitar contágio na UBS;
3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal;
4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar;
5.

Casos

graves:

estabilização

e

encaminhamento

a

serviços

de

urgência/emergência ou hospitalares;
6. Notificação Imediata;
7. Monitoramento clínico;
8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa.

É importante salientar que estes pacientes deverão receber orientações de
controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para
possíveis complicações. Além disso, o número de telefone 155 encontra-se disponível
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em todo Estado da Bahia para eventuais dúvidas ou comunicados. No âmbito municipal,
os pacientes poderão receber orientações dos seguintes órgãos/setores: VIEP: (75) 36324482 (ramal 202), VISA (75) 3632-4482 (ramal 208), SAMU 192 ou (75) 3632-3411,
HRSAJ (75) 3162-1400, HMLA (75) 3631-1301, Corpo de Bombeiros 193 ou
(75)3631-8782, Polícia Militar 190 ou (75) 3631-3783, Defesa civil (75) 3632-2799.
As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não
são consenso entre os especialistas, entretanto, pode-se avaliar o quadro da COVID-19
de maneira clínica e laboratorial. A SMS, articulada com a Secretaria de Administração
e a Secretaria da Fazenda, empreenderão esforços, preservando os critérios
orçamentários e financeiros, para o fornecimento de teste rápido e teste molecular.
Todos os casos clínicos de sintomáticos respiratórios estão sendo monitorados
diariamente pela Sala de Situação e Crise, coordenado pela autoridade sanitária
municipal, quanto ao quadro clínico, independente da etiologia, podendo ou não ser
infecção por COVID-19.
MONITORAMENTO CLÍNICO

Os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na
APS/ESF devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de
início dos sintomas.
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deverão fazer acompanhamento dos
casos no domicílio, monitorando a execução dos cuidados de proteção individual e
coletiva, realizando orientações necessárias para evitar transmissão, informando a
equipe caso haja complicações no domicílio.
O monitoramento deve ser realizado a cada 48 horas, preferencialmente por
telefone, solicitando consulta presencial se necessidade de exame físico. Todos os
membros da casa devem ser considerados como contactantes e deverão ser
acompanhados pela APS/ESF, além de serem estratificados de maneira apropriada caso
iniciem com sintomas. Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o
desenvolvimento de sintomas graves em familiares do paciente, torna-se obrigatório o
encaminhamento para os outros níveis de cuidado do SUS (centro de referência, sendo
a equipe da UBS responsável pelo encaminhamento do paciente).
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Normativa de acompanhamento do paciente em isolamento domiciliar via

telefone:
1. Anotar em prontuário, o número de contato do paciente e de algum
acompanhante (de preferência o cuidador que ficará responsável pelo
paciente), durante a primeira avaliação na USF;
2. Ligação deve ser realizada por profissional de saúde da ESF a cada 24/48
horas para acompanhamento da evolução do quadro clínico até o fim do
período de isolamento;
3. Não há necessidade de gravar a conversa;
4. Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuário–quadro
clínico autorreferido do paciente, autoavaliação da necessidade de ir algum
profissional à residência do paciente ou consulta presencial na UBS com
paciente em uso de máscara e inserido no prontuário o horário da ligação e
queixas.

QUANTO AO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA 24 horas)
A UPA 24h porte II faz parte do Plano de Contingência para o Enfrentamento
do COVID-19 e tem como atribuição o acolhimento, a classificação de risco e a
prestação de assistência dos casos classificados como “amarelo” e “vermelho”. A
unidade faz parte do Plano de Contingência para Enfrentamento nos casos de Urgência
e Emergência da Macro Leste tendo Santo Antônio de Jesus como município pólo,
coordenando as ações e serviços disponibilizados.
A UPA está à disposição da rede, em articulação com HRSAJ e HMLA, para
atendimento de todos os casos de Urgência e Emergência oriundos de Demanda
Espontânea, USF e SAMU. A qualquer momento, recebendo comunicado da SESAB,
poderá ser referência de atendimento dos casos leves e moderados de COVID-19.

REDE HOSPITALAR SUPLEMENTAR
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Considerando que o estado da Bahia tem uma cobertura populacional, em média
de 10% por usuários de planos de saúde, torna-se necessário as seguintes orientações:
1. Indivíduos que chegarem às portas de urgência/emergência hospitalares privadas
com suspeita de infecção por Coronavírus devem ser acolhidos e classificado o
risco conforme Protocolo de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG);
2. Deverá ser realizada a coleta das amostras respiratórias, oral e nasal, e
encaminhadas ao LACEN/BA, conforme fluxo determinado pelo protocolo de
vigilância em saúde;
3. A instituição deverá notificar o caso a VIEP por telefone e e-mail;
4. O hospital deverá realizar o manejo clínico do paciente de acordo com a
gravidade do caso e em conformidade com o protocolo estabelecido.
Ratifica-se a importância dos serviços de saúde implementarem mecanismos e
rotinas que contemplem: estratégias de prevenção, garantia do acolhimento com
classificação de risco a todos os indivíduos que procurarem os estabelecimentos de
saúde, atendimento de forma integral e equânime e acompanhamento dos casos
suspeitos.
O poder executivo municipal poderá requisitar administrativamente leitos
hospitalares, equipamentos de saúde, equipamentos de proteção individual - EPIs, quais
sejam, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais
hospitalares e óculos de proteção, e, ainda, antissépticos para higienização, existente nos
estabelecimentos, sendo que a indenização devida pelo Município de Santo Antônio de
Jesus, em decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do inciso
XXV do art. 5º da Constituição Federal e do inciso VII do art. 3º da Lei Federal nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
O município, articulado com a SESAB, poderá aumentar o número de leitos de
UTI dos estabelecimentos de saúde.
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7. AVALIAÇÃO DE RISCO DO MUNÍCIPIO

A avaliação de risco deve ser realizada semanalmente pelo gestor local,
enquanto estiver declarada a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN). A avaliação de riscos poderá ser realizada em âmbito municipal levando em
consideração o compartilhamento da rede de atenção à saúde.
Orienta-se que uma reavaliação semanal seja realizada para estimar o quanto a
adoção da medida foi eficaz para a redução do risco. Caso o risco tenha aumentado, devese adotar uma medida de distanciamento social mais rigorosa. Caso o risco tenha
reduzido, deve-se adotar a medida de distanciamento social imediatamente anterior à
que foi adotada previamente de forma gradual.
Neste instrumento de avaliação de riscos apresentamos dois eixos, um de
capacidade de atendimento e epidemiológico, seis indicadores estratégicos onde foram
definidos suas fontes de informações, pontos de cortes e pontos (Quadro 1).
Quadro 1. Descrição dos eixos, indicadores, cálculo, fontes de dados, forma de
agregação dos dados, pontos de cortes e pontos relacionados.
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Nota: (a) Detalhamento das variáveis: A1. Número de leitos de UTI ocupados 1; A2.
Número de leitos de UTI ocupados 2; A3. Número de leitos de UTI ocupados 3; A4.
Número de leitos de UTI ocupados 4; A5. Número de leitos de UTI ocupados 5; A6.
Número de leitos de UTI ocupados 6; A7. Número de leitos de UTI ocupados 7; A8.
Número de leitos de UTI ocupados do dia; B. Número de leitos de UTI disponíveis; C1.
Taxa de crescimento 1 = A2/A1; C2. Taxa de crescimento 2 = A3/A2; C3. Taxa de
crescimento 3 = A4/A3; C4. Taxa de crescimento 4 = A5/A4; C5. Taxa de crescimento 5
= A6/A5; C6. Taxa de crescimento 6 = A7/A6; C7. Taxa de crescimento 7 = A8/A7; D.
Taxa de ocupação dia = A8/B; E. Média de taxa de crescimento semanal =
média(C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7); F. Dias até esgotamento = log (1/D;E).
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(b)Para calcular a variação do número de óbitos por SRAG, deve-se utilizar o número de
óbitos por SRAG de duas semanas epidemiológicas anteriores e o número de óbitos por
SRAG da SE que foi finalizada. Por exemplo: dia 30/04 é metade da SE 18, então, será
calculado a variação de óbitos por SRAG da SE 17 (SE_A) em relação com o total de óbitos
por SRAG das SE 15 (SE_B). Cálculo: (SE_A - SE_B)/SE_B*100.
(c)Para calcular a variação do número casos de SRAG, deve-se utilizar o número casos
de SRAG de duas semanas epidemiológicas anteriores e o número de casos da SE que foi
finalizada. Por exemplo: dia 30/04 é metade da SE 18, então, será calculado a variação de
óbitos por SRAG da SE 17 (SE_A)em relação com o total de óbitos por SRAG das
SE 15 (SE_B). Cálculo: (SE_A - SE_B)/SE_B*100.
A partir do somatório dos pontos obtidos na avaliação de risco, esses podem ser
classificados em cinco níveis de risco (Quadro 2). Para as cinco classificações
elencadas, foram descritas as medidas de distanciamento, que recomenda medidas de
distanciamento social a serem avaliadas pelos gestores locais em resposta à COVID-19,
sendo o Distanciamento Social Seletivo, a medida mínima e a Restrição Máxima, a
medida máxima (Quadro 3).
Quadro 2. Classificação final da avaliação de riscos, segundo a pontuação
obtida e medidas de distanciamento.

33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

Quarta-feira
17 de Março de 2021
181 - Ano - Nº 7543

Quadro 3. Orientações para medidas de distanciamento social a serem avaliadas em
cada situação de risco pelos gestores.

Nota: (a) Portaria nº 356, de 11 de março de 2020. Dispõe sobre a regulamen- tação e
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%2035620-MS.html
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Durante o transcurso da pandemia, a classificação do risco do município pode se

alternar dependendo da efetividade das ações estabelecidas pelo gestor no
enfrentamento à COVID-19. Para mensuração da efetividade, é fundamental o
monitoramento permanente dos indicadores e aplicação dos instrumentos de avaliação,
possibilitando assim, o direcionamento oportuno na tomada de decisão para controle da
pandemia.
Orienta-se que uma avaliação semanal seja realizada para estimar o quanto a
adoção da medida foi eficaz para a redução do risco. Caso o risco tenha aumentado, devese adotar uma medida de distanciamento social mais rigorosa. Caso o risco tenha
reduzido, deve-se adotar a medida de distanciamento social imediatamente anterior à
que foi adotada previamente de forma gradual.

Orientações para o uso de medidas de distanciamento social
As medidas de distanciamento social associadas as demais medidas não
farmacológicas, são, até o momento, as estratégias mais efetivas para redução da
velocidade de contágio e de óbitos pela COVID-19, assim como para a prevenção do
colapso do sistema de saúde.
PREMISSAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
x

PROPÓSITO: Prevenir, proteger, controlar e evitar a propagação local e
nacional da COVID-19.

x TEMPORALIDADE: As medidas de distanciamento social deverão ser
monitoradas diariamente pelos gestores. Na reavaliação das estratégias de
gestão, quando houver regressão da classificação do risco, deve-se considerar
um período mínimo de 2 semanas para ajustar as medidas de distanciamento
social. Quando ocorrer progressão do risco, as medidas de distanciamento social
poderão se aplicadas imediatamente.

x

DECISÃO: A autoridade de saúde local é responsável por: realização e
atualização da Avaliação de Riscos para Eventos em Saúde Pública (ARS),
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tomada de decisão com autonomia e ajuste das medidas de distanciamento
social.
x

INTERSETORIALIDADE: O setor saúde deverá articular-se com os
representantes dos demais setores da sociedade, incluindo a representação civil,
de maneira participativa e integrativa.

x

UNIDADE DE ANÁLISE: Municípios, Estados, Distrito Federal, Macrorregião
e região de saúde.

Promover a proteção de grupos vulneráveis
x GRUPOS VULNERÁVEIS: Pessoas com 60 anos ou mais de idade, doentes
crônicos, imunodeprimidos, gestantes e puérperas, pessoas em restrição de
liberdade, pessoas de instituições de longa permanência, população em situação
de rua e povos indígenas.
x

DISTANCIAMENTO

SOCIAL:

Observar

o

distanciamento

social,

restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente
necessárias, evitando transporte coletivo, viagens e eventos esportivos, artísticos,
culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima
de pessoas.
x

NECESSIDADES BÁSICAS: Articular com setores responsáveis para que
sejam estabelecidas condições mínimas de acesso e subsistência para que grupos
vulneráveis possam permanecer em distanciamento social.

x

ACESSO E ACESSIBILIDADE: Garantir o acesso e acessibilidade aos
serviços de saúde.
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Serviços de saúde

x

SERVIÇOS DE SAÚDE: Adotar e/ou reforçar todas as medidas para evitar a
transmissão da COVID-19 em unidades de saúde públicas ou privadas.

Distância física, higiene e limpeza

x

REDUÇÃO DE CONTATO: Preparar os ambientes para que a distância física
entre as pessoas seja de no mínimo 1 metro em filas, salas de espera de serviços
e, se possível, nos demais espaços públicos ou privados.

x

REFORÇO EM HIGIENE: Garantir limpeza e desinfecção das superfícies e
espaço para higienização das mãos.

x

ETIQUETA RESPIRATÓRIA: Adoção de hábitos sociais como cobrir a boca
com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar e utilização de máscaras
em espaços públicos ou privados.

Comunicação de risco

x

COMUNICAÇÃO

INTERNA

(ENTRE

OS

ÓRGÃOS

E

PROFISSIONAIS): Recomenda-se o conhecimento dos dados, informações,
ações adotadas entre todas as instituições e profissionais envolvidos no
enfrentamento da COVID-19. Divulgar os responsáveis e as responsabilidades
claramente definidas para funções de comunicação.
x

COMUNICAÇÃO EXTERNA (COM O PÚBLICO): Recomenda-se
comunicação de fácil acesso, regular e contínua sobre as ações, medidas
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adotadas e situação dos níveis de riscos à população geral e bem como respeitando
as comunidades tradicionais, povos indígenas, pessoas com deficiência e as
demais que necessitarem de adequação na comunicação. Os gestores devem
estabelecer porta-vozes para garantir a comunicação única e focal, evitando dupla
fonte ou falha de comunicação.

Alteração do nível de risco e ajuste das medidas de distanciamento social.
A escolha da medida de distanciamento pode ser influenciada
diretamente pela sensibilidade dos dados quanto sua alimentação e atualização,
bem como pelo cenário epide- miológico e capacidade de resposta dos serviços
de saúde. Para avaliação as medidas de distanciamento social devem ser
consideradas os seguintes pontos:
x

Recomenda-se o monitoramento dos dados diariamente visando mensurar os
indicadores estratégicos e orientar as ações em resposta à pandemia.

x

Orienta-se a atualização semanal da avaliação de risco, não devendo ultrapassar
o período máximo de 14 dias, podendo ser ponderado de acordo com o cenário
local.

x

Considerar possíveis atrasos que podem influenciar a classificação de risco e a
avaliação de possíveis ajustes de medidas.

x

Qualquer mudança do nível de risco deverá ocorrer mediante comprovada
capacidade do sistema de saúde para atendimento de casos, por tempo mínimo
de 14 dias, e considerando os arranjos populacionais da sua região e arredores
(intensidade de circulação de pessoas).

x

Para ajuste de medidas deve-se considerar o período mínimo de 2 semanas para
detectar os efeitos da mesma, a depender das características do cenário
epidemiológico e capacidade de atendimento.
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x
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Em um cenário onde existe a necessidade de intensificação das medidas de
distanciamento social recomenda-se que essas sejam adotadas imediatamente tendo
em vista a velocidade de propagação da epidemia.

Para alteração das medidas de distanciamento social, os seguintes itens devem ser
considerados:
x

A progressão de medidas do muito baixo para níveis superiores poderá acontecer
de forma não gradual.

x

A regressão de medidas do nível muito alto para os níveis inferiores deverá
obrigatoriamente acontecer de forma gradual, visto que, uma mudança brusca
poderá impactar no cenário epidemiológico e no esgotamento na capacidade
assistencial.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
● Todos os indivíduos que se enquadrem em casos suspeitos, prováveis e
confirmados, devem ser notificados imediatamente à Vigilância Epidemiológica
Municipal através do e-mail viep.saj@gmail.com ou através do telefone (75)
3632-4482 (ramal 202), inclusive aos sábados, domingos e feriados. Destaca-se
que as informações devem ser inseridas na ficha de notificação, disponível em:
https://notifica.saude.gov.br/

utilizando a CID10 - B34.2 - Infecção por

Coronavírus de localização não especificada;

● Todos os serviços de rotina poderão ser suspensos temporariamente, caso a
demanda de sintomáticos respiratórios supere a capacidade instalada das
unidades de urgência e emergência do município;
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● Considerando as constantes atualizações pela OMS, MS e SESAB, este Plano
poderá ser revisto a qualquer momento - atualizar, suprimir ou acrescentar
orientações - a depender do cenário epidemiológico e das normativas do SUS
para a prevenção e controle da infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);

● O Prefeito Municipal e a autoridade sanitária poderão convidar os demais
Prefeitos e Secretários de Saúde da Região de Saúde de Santo Antônio de Jesus
para ampla discussão sobre o enfrentamento do COVID - 19 podendo eleger
membros coordenadores e reguladores da região no intuito de fortalecer a rede;

●

O Município de Santo Antônio de Jesus reconhece que poderá ser convidado a
compor Grupo Macrorregional de Crise.

●

O poder público adotará medidas de fiscalização quanto à utilização obrigatória
de máscara por todos os transeuntes, cujo descumprimento poderá ser objeto de
sanção.
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Anexo 01

Fluxograma de Manejo Clínico na Atenção Primária em Transmissão
Comunitária segundo Ministério da Saúde.
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Anexo 02
Fluxo do Fast Track para a atenção primária à saúde em transmissão comunitária.
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Anexo 03

Manejo dos Casos Suspeitos ou Confirmados do COVID – 19 pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência.
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PMV7 – INCIDENTES DE CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA EM MASSA (adaptado
para Coronavírus – SARS-COVID-19)
Quando suspeitar ou critérios de inclusão:
x

Em todos os casos onde algum agente infectocontagioso esteja envolvido, incluindo
contaminação biológica em massa (guerra biológica) ou eventos epidêmicos.

Conduta:
Regulação primária (paciente não se encontra em unidade de saúde OU unidade de saúde não
dispõe de profissional médico)
1. Ao chamado para o número telefônico 192, o atendimento é iniciado pelo Telefonista Auxiliar
de Regulação Médica (TARM). Uma vez que seja constatado que a urgência está relacionada a
sintomas respiratórios (ex.: falta de ar, cansaço, respiração ruidosa, tosse etc.), o TARM
acrescentará indagações que permitam descobrir se o paciente se enquadra no perfil de caso
suspeito para infecção pelo SARS-COVID-19:
a. Paciente apresenta febre?
b. Paciente chegou de alguma viagem internacional no período das últimas duas semanas?
c. Paciente teve contato com alguma pessoa que tenha realizado viagem internacional no
período das últimas duas semanas?
d. Paciente teve contato com alguma pessoa que seja caso suspeito/confirmado para
infecção pelo novo SARS-COVID-19?
2. O Médico Regulador assume o caso e confirma se a solicitação se configura CASO
SUSPEITO para o SARS-COVID-19 (veja abaixo em nas observações).

3. Em caso positivo, definir suporte necessário (Suporte Básico ou Avançado) e enviar recurso.

Regulação secundária (paciente encontra-se em unidade de saúde com atendimento médico)
1. Ao chamado para o número telefônico 192, o atendimento é iniciado pelo Telefonista
Auxiliar de Regulação Médica (TARM). Após informação do solicitante de que o
quadro se trata de caso suspeito de infecção pelo SARS-COVID-19, transfere-se
imediatamente a ligação para o médico regulador, para que este mantenha contato direto
com o médico assistente da unidade de saúde solicitante.
2. O médico regulador confirmará as informações que permitirão definir o quadro como
casos suspeito para infecção pelo SARS-COVID-19 (ver a seguir em Observações).
3. Em caso positivo colher dados clínicos junto ao médico assistente para definir o padrão
de suporte necessário (Suporte Básico ou Avançado).
4. Solicitar remanejamento do paciente para uma sala isolada, para atendimento
individualizado, instalando máscara médica no paciente.
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Equipes do Pré-hospitalar
1. Realizar o check list da ambulância verificando todos os itens de biossegurança e precaução
de contato necessários, para este atendimento estejam disponíveis para uso imediato;
a)
b)
c)
d)

04 máscaras N95 ou PFF2;
04 gorros impermeáveis;
04 aventais não estéreis
Protetor Ocular ou Protetor Facial

ATENÇÃO! Em casos onde há grande quantidade de sangue ou de fluidos corporais, vômitos e
fezes no ambiente, dar preferência ao protetor facial.
e) 04 pares de luvas cirúrgicas ou luvas de assistência ao paciente não estéreis,
(enluvamento duplo); e Propés “cobre-botas” descartáveis e impermeáveis.
2. Previamente ao deslocamento, informar-se das condições clínicas do paciente a ser
transportado ou atendido e paramentar-se com o material de biossegurança recomendado no
item anterior;
3. Envelopar com plástico filme os equipamentos de suporte básico ou avançado que poderão
ser utilizados no atendimento (oxímetro, desfibrilador, ventilador);
4. Ao acolher o paciente colocar nele máscara cirúrgica descartável. O paciente, em momento
algum, deverá retirar a máscara.
a. Evitar manipular caneta, telefone celular, óculos de grau ou outro objeto pessoal para
evitar contaminação.
5. Medidas assistenciais:
a) Se for oferecer oxigenioterapia com cateter nasal fazê-lo sob máscara de proteção
biológica N95 ou PFF2;
b) Durante o transporte, realizar somente os procedimentos invasivos estritamente
necessários à manutenção da vida. Caso utilize o respirador deve-se utilizar filtro de
barreira biológica com eficiência de filtração de 95%;
c) Usar preferencialmente seringas com agulha retrátil conforme NR 35;

6. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte.
A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante
indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade
de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos. Sempre notificar previamente o
serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado será encaminhado.
7. Todo material utilizado no atendimento (aventais, gorros, luvas, seringas, catéteres etc.) deve
ser descartado no hospital de referência;
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8. Em caso de óbito no local, a equipe deve comunicar ao médico regulador, solicitar aos
contatantes que se afastem, isolando-os bem como também a área, e permanecer no local até a
chegada das autoridades competentes.
9. Em caso de óbito durante o transporte, prosseguir para o hospital de referência, ou outro local
pactuado pela gestão local.
10. Registrar documentalmente todo os dados e intercorrências referentes ao atendimento tanto
relativos ao paciente quanto à equipe de intervenção.
11. Higienizar a ambulância e equipamentos conforme protocolos PE23 (limpeza concorrente
da ambulância), PE24 (limpeza de superfície) e PE34 (limpeza e desinfecção de equipamentos).

OBSERVAÇÕES:

x
x

x

x

Sugere-se que a via de transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 seja via
gotículas respiratórias ou contato;
Faz-se necessário a utilização de máscaras cirúrgicas descartáveis ao entrar em
sala com pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 e em situações
de prestação de cuidado a casos suspeitos ou confirmados.
Apenas o uso da máscara é insuficiente para proporcionar um nível adequado
de proteção, sendo essencial a manutenção dos demais cuidados:
x higienizar as mãos com frequência, lavando-as com água e sabão ou
higienizando-as com desinfetantes para mãos à base de álcool a 75%;
x quando tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo
flexionado ou lenço - eliminar imediatamente o lenço e higienizar as
mãos.
Qualquer pessoa que tenha contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém
que tenha sintomas respiratórios (por exemplo, espirros, tosse, etc.) está em
risco de ser exposta a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas.
Portanto, deve-se:
1. Melhorar a ventilação da ambulância para aumentar a troca de ar durante
o transporte;
2. A máscara N95 ou PFF2 nunca deverá ser compartilhada entre
profissionais e sua forma de armazenamento, uso, manipulação e
remoção deverá seguir as recomendações do fabricante.
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Anexo 04 – Níveis de resposta à possível emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Santo Antônio de Jesus – Bahia
segundo Cenário Epidemiológico.
Eixo 1 – Vigilância em Saúde
Ações
Alerta

Níveis de Resposta
Perigo
Emergência em
Iminente
Saúde Pública
Sim
Sim

Manter comunicação sistemática com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB)
e outras autoridades de saúde para alinhamento oportuno de diretrizes municipais.

Sim

Emitir alertas sobre a situação epidemiológica, com orientações para a preparação de
resposta, medidas de prevenção e controle para a infecção humana pelo vírus SARS CoV2,
em tempo oportuno.
Elaborar e publicar Notas Técnicas, Protocolos e Informes Epidemiológicos para as
diversas instâncias de gestão e outros estabelecimentos de saúde da rede pública e privada.
Atualizar orientações de vigilância e critérios de definição de caso, fluxos, coleta de
material etc, diante de novas evidências e ou recomendações do Ministério da Saúde.
Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e monitoramento
de casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus SARS CoV2.
Articular com gestores e profissionais da rede de serviços públicos, filantrópicos e privados
de atenção à saúde para detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.
Instalar o Comitê Municipal de Enfrentamento a Pandemia do Coronavírus.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Articular com outros setores envolvidos no enfrentamento do vírus SARS CoV2 e outros
vírus respiratórios de interesse de saúde pública.
Estimular articulações intersetoriais no âmbito municipal para elaboração e execução do
Plano de Contingência Municipal.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Promover e ou realizar capacitação para profissionais de saúde da rede pública e privada,
em manejo clínico e vigilância epidemiológica, inclusive utilizando as ferramentas do
Telessaúde.
Articular com Conselho de Saúde para envolvimento nas ações de prevenção e controle do
vírus SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública.
Prestar apoio técnico e institucional aos gestores municipais da região de Santo Antônio de
Jesus e estabelecimentos de saúde para enfrentamento do vírus SARS CoV2 e outros vírus
respiratórios de interesse de saúde pública.
Articular com as unidades hospitalares para implementação da vigilância epidemiológica
dos casos de vírus SARS CoV2 e outros vírus respiratórios de interesse de saúde pública e
das medidas de biossegurança nos estabelecimentos de saúde.
Intensificar Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave e da Síndrome Gripal.
Monitoramento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) para avaliação de risco e apoio à tomada de decisão.
Orientar unidades de saúde e laboratórios em relação à coleta, armazenamento e transporte
de amostras de não e orofaringe para o LACEN.
Monitorar os resultados de diagnósticos laboratoriais para infecção humana pelo novo
coronavírus (SARS CoV2) e outros vírus respiratórios.
Orientar as unidades de saúde sobre o uso de equipamento de proteção individual; descarte
de resíduos infectados com o covid-19.
Divulgar e mobilizar os profissionais da Rede Municipal para participar dos cursos online
para atualização dos profissionais em temas relacionados a COVID-19: Notificação,
Protocolos, Guias de Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Eixo 2 – Atenção Primária
Ações
Alerta

Níveis de Resposta
Perigo Iminente
Emergência em
Saúde Pública
Sim
Sim

Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o vírus COVID-19.

Sim

Orientar as equipes multiprofissionais para implantação do Protocolo de Manejo
Clínico do Novo Coronavírus (SARS CoV2) na Atenção Primária à Saúde/MS.

Sim

Sim

Sim

Orientar os profissionais de saúde na atenção às populações de maior
vulnerabilidade.
Reorientar o atendimento das equipes de saúde municipais para as intervenções
necessárias conforme a progressão dos casos.
Identificar estratégias para aquisição e distribuição de insumos e EPI”s, bem como
seu uso racional.
Orientar o acompanhamento e monitoramento dos pacientes em isolamento
domiciliar.
Realizar WEB reuniões com temáticas relacionadas ao Novo Coronavírus (SARS
CoV2).
Referenciar o Telessaúde para atender as demandas relacionadas ao enfrentamento
do Coronavirus.
Orientar as unidades de saúde quanto a dispensação de medicamentos do elenco do
SUS visando cobrir o período da pandemia.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Eixo 3 – Atenção Especializada Hospitalar
Ações
Alerta
Orientar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 na identificação
de casos suspeitos e na regulação secundária para unidades de referência da rede
Implantar Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas)
Orientar as equipes profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 e
PA) no manejo de casos suspeitos e confirmados de acordo com os protocolos
pactuados.
Estabelecer a rede hospitalar de referência secundária e terciária para casos
confirmados de acordo com a estratificação de risco.
Suspender os procedimentos cirúrgicos de caráter eletivo

Sim

Níveis de Resposta
Perigo
Emergência em
Iminente
Saúde Pública
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Contratualizar leitos de retaguarda e leitos de UTI em Unidades da Rede Públicas
e/ou Privadas.

Sim

Requisitar judicialmente estruturas privadas que possam ser adequadas para
ampliação de leitos hospitalares.
Reorganizar
as
agendas
dos
atendimentos
ambulatoriais,
visando
evitar aglomerações e reduzir o risco de transmissibilidade.
Definir os hospitais de referência com leitos de UTI para atendimento dos casos
graves.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Eixo 4 – Regulação de Atenção à Saúde
Ações

Desenvolver os processos regulatórios de acordo com a oferta de serviços.
Identificar pontos de desajustes sistemáticos entre a pactuação efetuada e a
demanda efetiva.
Garantir oferta de serviços de transporte Avançado.

Níveis de Resposta
Alerta

Perigo
Iminente

Emergência em
Saúde Pública

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Eixo 5 – Cooperação Interfederativa
Ações
Alerta

Níveis de Resposta
Perigo
Emergência em
Iminente
Saúde Pública
Sim
Sim

Pactuar e aprovar na CIR/CIB a alocação de recursos.

Sim

Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos
envolvidos na prevenção e controle do novo Coronavírus.

Sim

Sim

Sim

Monitorar e garantir estoque estratégico de medicamentos, insumos
e equipamentos de proteção individual para os componentes da Rede Própria
Municipal
Apresentar a situação epidemiológica, sempre que necessário, nas reuniões de
Conselho de Saúde, COSEMS, CIR, CIB e outras instâncias colegiadas, de acordo
com agendas previamente pactuadas.
Promover e apoiar discussão, definição e pactuação regional de serviços e fluxos
de atendimento aos casos de infecção pelo SARS CoV2 e outros vírus
respiratórios de interesse de saúde pública, nas CIR.
Pactuar a rede de atenção para atendimento aos casos do vírus SARS CoV2, de
acordo ao nível de complexidade apresentada.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
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Eixo 6 – Comunicação e Informação em Saúde
Ações

Níveis de Resposta
Alerta

Perigo
Iminente

Emergência em
Saúde Pública

Articular estratégias de comunicação e divulgação no enfrentamento do vírus
SARS CoV2

Sim

Sim

Sim

Elaborar e divulgar Notas Informativas para população em Geral;

Sim

Sim

Sim

Apoiar a vigilância epidemiológica difundindo informações relevantes para a
população sobre a pandemia e suas medidas de prevenção em tempo oportuno.

Sim

Sim

Sim

Divulgar amplamente alertas e boletins Epidemiológicos.

Sim

Sim

Sim

Monitorar as Redes Sociais para esclarecer rumores, boatos e informações
equivocadas.

Sim

Sim

Sim

Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TV, rádios e agências
de notícias) para envio de mensagens com informações atualizadas emitidas pelas
áreas técnicas.

Sim

Sim

Sim

Elaborar e distribuir materiais informativos/educativos sobre COVID-19.

Sim

Sim

Sim

Realizar a aproximação com as assessorias de comunicação do município com as
demais instâncias de gestão para alinhamento de informações e desenvolvimento
de ações do plano de contingência.

Sim

Sim

Sim

Divulgar as campanhas educativas sobre o vírus SARS CoV2, elaboradas e
orientadas pelo MS.

Sim

Sim

Sim
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Divulgar Decretos e Portarias do Município que propõem medidas para o
controle do Vírus SARS COV2

Sim

Eixo 7 – Organização e Infraestrutura do SUS-BA
Ações
Alerta
Definir estratégias para o provimento de Recursos Humanos na saúde.
Orientar os trabalhadores quanto ao uso e descarte do EPC e EPI,
a conduta frente ao manejo dos casos e autoavaliação sistemática.
Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para coleta
de amostra biológicas e diagnóstico
Adquirir materiais, equipamentos e insumos para os estabelecimentos
da Rede Própria Municipal com ações voltadas para prevenção, controle e
tratamento das infecções pelo Coronavírus.
Otimizar os espaços de comunicação com a Sociedade

Sim
Sim

Sim

Sim

Níveis de Resposta
Perigo Iminente
Emergência em Saúde
Pública
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Garantir estrutura móvel e/ou fixa destinada a conservação de cadáver.

Sim
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Anexo 05 - Fluxo do Núcleo de Informação e Monitoramento do Covid-

19
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Anexo 06
Roteiro Fiscalização COVID19
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Nome Fantasia:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Ramo da Atividade:

Tel.:

1. MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS

S/ N

A empresa tem fornecido máscaras para todos os funcionários?
Todos os funcionários estão usando máscaras?
O estabelecimento está controlando o distanciamento de 1,0m entre clientes?
O estabelecimento possui faixa/fita de contenção e/ou marcação?
O estabelecimento está realizando distanciamento de 1,0m entre os clientes e o balcão de atendimento?
O estabelecimento está organizando o fluxo de pessoas na área interna e externa do mesmo?
O estabelecimento disponibiliza álcool gel ou líquido 70% em pontos estratégicos (ex: na entrada do estabelecimento
para os clientes e funcionários)?
O estabelecimento disponibiliza álcool gel ou líquido 70% para funcionários (nos caixas e outros locais)?
Verifica-se a higienização de carrinhos e cestas na entrada do estabelecimento?
O estabelecimento tem intensificado a higienização das áreas/objetos (em “maquininhas de cartão” e máquinas
registradoras em balcões, vitrines, maçanetas, torneiras, porta papel toalha, porta sabão líquido, corrimões, painéis de
elevadores e dispensadores de álcool gel)?
Está disponível para os clientes e funcionários, acesso à pias providas com água corrente, sabonete líquido, toalhas
descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal?
O estabelecimento possui aviso para que o cliente ao tossir ou espirrar cubra a boça com antebraço, lenço ou toalhas
descartáveis?
O estabelecimento possui informativos/Cartazes, em local visível, sobre a importância da higienização das mãos para
prevenção de doenças, uso de mascaras e outras instruções na prevenção do Coronavírus?
Existe alguma proteção nos balcões de alimentos? (vidro, estufa, papel filme, e outros)
O estabelecimento tem intensificado a higienização dos sanitários?
O funcionário que realiza a limpeza no estabelecimento está utilizando EPI (luva de borracha, avental, calça comprida,
sapato fechado)?
Nos estabelecimentos que possuem bebedouros, a limpeza frequente do equipamento está sendo realizada?
Nos estabelecimentos que possuem bebedouros, os copos descartáveis junto ao equipamento estão sendo
disponibilizados para clientes e funcionários?
Os locais que possuem ar condicionado, estes equipamentos estão mantidos limpos de forma a evitar a difusão ou
multiplicação de agentes nocivos à saúde humana?
Verifica-se algum funcionário utilizando luvas?

Qual setor/função_______________________________

Os trabalhadores do grupo de risco (idosos acima de 60 anos e os portadores de doenças crônicas (diabetes,
hipertensão e asma) estão trabalhando em home office?
O estabelecimento está realizando escalonamento de funcionários (reduzindo número de funcionários por horário) para
evitar aglomeração?

56

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
17 de Março de 2021
204 - Ano - Nº 7543

Santo Antônio de Jesus

REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, Brasília/DF. Fevereiro de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na
Atenção Primária à Saúde. Brasília/DF. Março de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nota Técnica Nº 9/2020. COVID-19 e o Atendimento
Odontológico no SUS, Brasília – DF. Março de 2020

BAHIA. Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19,
Bahia, Março/2020.

ANVISA. Protocolo para Enfrentamento do COVID-19 em portos, aeroportos e fronteiras
(ANVISA), Fevereiro 2020.

CONASS/CONASEMS. Instrumento para Apoio à tomada de decisão na resposta à pandemia
da COVID-19 na esfera local, setembro 2020.

57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PVJJYSVY2/YELZ4E+SXXGA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

