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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:  

Ano de vigência: 2016 

Secretária da Saúde: 

Razão Social da Secretaria Municipal de Saúde: Secretaria Municipal de Saúde 

CNPJ: 25.141.524/0001-23 

Endereço da Secretaria de Saúde: Avenida do Cerrado, N.º 999 Parque Lozandes. 

CEP: 74884-900 

Telefone: (62) 3524-1500  FAX: (62) 3524-1509 

E-mail: dvex@sms.goiania.go.gov.br 

Site da Secretaria (URL se houver): www.saude.goiania.go.gov.br 

 

Secretário (a) de Saúde em Exercício: Fátima Mrue  

Data da Posse: 02/01/2017 

O Secretário de Saúde referente ao ano do Relatório de Gestão: Fernando 

Machado de Araújo 

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o 

RAG? Não 

Informações do Fundo Municipal de Saúde:  

Instrumento de Criação do Fundo de Saúde: Lei N.º 7047, 30/12/1991. 

CNPJ: 37.623.352/0001-03 – Fundo de Saúde 

O Gestor do Fundo é o Secretário de Saúde? SIM 

Nome do Gestor do Fundo: Fátima Mrue  

Cargo do Gestor do Fundo: Secretário de Saúde 

Informações do Conselho de Saúde: 

Instrumento Legal de criação do Conselho de Saúde: Lei N.º 8088, 10/01/2002. 

Nome do Presidente: Joana Dalva Alves Mendes 

Segmento: Usuário 

Data da Última eleição do Conselho: 26/08/2015  

http://www.saude.goiania.go.gov.br/
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Telefone: (62)35242661 

E-mail: cms@sms.goiania.go.gov.br 

 

Conferência de Saúde: 

Data da Última conferência: 06/2015 

Plano de Saúde: 

A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde referente ao ano do relatório de 

gestão? SIM 

Vigência do Plano de Saúde: 2014 a 2017 

Situação: Aprovado 

Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: Resolução N.º 47, em 15/12/2014. 

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano do 

relatório de gestão? Sim  

Situação: Aprovada 

Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: Resolução Nº 073/2016, de 28 de 

janeiro de 2016. 

A Secretaria Municipal de Saúde tem programação anual de saúde referente ao 

ano de 2017? Sim  

Situação: Aprovada 

Aprovação no Conselho Municipal de Saúde: Resolução Nº 078/2016, de 16 de 

dezembro de 2016. 

Plano de Carreira, Cargos e Salários: 

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? SIM 

Informações sobre Regionalização: 

O município pertence à Região de Saúde? Central 

O município participa de algum consórcio? Não 

O município está organizado em regiões intramunicipal? Sim  

Quantas? 

? 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, em cumprimento ao disposto na 

Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, vem apresentar e encaminhar ao 

Conselho Municipal de Saúde o Relatório Anual de Gestão do ano de 2016 (RAG 

2016) que é o instrumento que permite apresentar os resultados alcançados com a 

execução da Programação Anual de Saúde (PAS) e orienta eventuais 

redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde (Art. 6º, Portaria 

GM/MS nº 2.135/13). 

Tem como propósito apoiar a gestão, permitir a verificação da efetividade 

alcançada na atenção integral à saúde, subsidiar as atividades de controle e auditoria 

e contribuir para a participação social em saúde. Expressa também o trabalho que 

vem sendo realizado pela gestão e possibilita a análise, reflexão e recondução de 

processos e práticas na busca do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O RAG 2016 tem como objetivo apresentar as os resultados alcançados com a 

execução da Programação Anual de Saúde – PAS 2016, conforme as diretrizes, 

objetivos, ações e metas de planejamento em saúde, tendo como base analítica a 

Programação Anual de Saúde (PAS) que tem como base o Plano Municipal de Saúde 

2014 a 2017 e que inclui as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores Nacionais 

2016, estabelecidos e pactuados pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto 

com o Conselho Municipal de Saúde.  Apresenta a execução financeira e 

orçamentária do mesmo ano e a estrutura física das Unidades de Saúde vinculadas à 

Secretaria e as ações da PAS 2016 trás informações sobre a execução ou não das 

ações, os indicadores selecionados para a avaliação das metas, bem como 

informações sobre seu alcance com as justificativas correspondentes. 

Esse Relatório demonstra a execução no terceiro ano do Plano Municipal de 

Saúde, do quadriênio de 2014 a 2017. Compõe-se de 9 partes, descritos a seguir:  

 Dados de Identificação do Município 

 Demografia, Dados de Morbimortalidade, Nascidos Vivos e Produção 

Ambulatorial. 

 Rede física de Saúde Publica e Privada Prestadora de Serviços ao SUS 



7 
 

 Profissionais SUS 

 Auditoria 

 Ações desenvolvidas em 2016 

 Programação Anual de Saúde 

 Indicadores e Demonstrativos Financeiros 

 Análise e Considerações Finais 

 

A sua elaboração representa muito mais do que cumprir um preceito legal, 

significa respeito e compromisso com os usuários do SUS.  

Apoia-se na determinação legal e constitucional de oferecer transparência à 

sociedade sobre as ações e serviços implantados e implementados na saúde, 

prestando conta dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se nas 

legislações existentes. Inclusive, durante o ano, quadrimestralmente é realizada a 

prestação de contas por meio de Audiências Públicas na Câmara Municipal de 

Goiânia. 
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3. INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O planejamento é objeto de grande parte do arcabouço legal do SUS, 

destacando-se, inicialmente, as Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 (Leis Orgânicas 

da Saúde). A primeira atribui à direção nacional do SUS a responsabilidade de 

“elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS em cooperação com 

os estados, municípios e o Distrito Federal” (inciso XVIII do Art. 16).  

A Lei 8080/90 no Capítulo III e Art.36 trata especificamente do planejamento 

estabelecendo que o processo deva ser ñascendente, do n²vel local at® o federal, 

ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política 

de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos 

Estados, do Distrito Federal e da Uni«oò. 

Já a Lei nº 8.142/90, no seu Art. 4º, entre os requisitos para o recebimento dos 

recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, fixa que os municípios, estados e 

o Distrito Federal devem contar com plano de saúde e relatório de gestão “que 

permitam o controle da aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério da 

Saúde.  

O Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011, a Lei Complementar 141 de 13 de 

janeiro de 2012, a resolução/MS nº 459, de 10 de outubro de 2012 e a Portaria 

MS/GM N.º 2.135, de 28 de setembro de 2013 preconizam o Plano Municipal de 

Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS,) os Relatórios Detalhados do 

Quadrimestre Anterior (RDQA) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) como os 

principais instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O RAG é um dos instrumentos de planejamento utilizado em todas as esferas 

de gestão do SUS, sistematizando informações sobre os  resultados obtidos em um 

ano de governo, funcionando como prestação de contas, uma vez que estabelece a 

correlação entre as metas, os resultados e a aplicação de recursos na execução da 

Programação Anual de Saúde/PAS, promovendo a adequação da PAS e 

redirecionando as ações que forem necessárias. É a principal ferramenta de 

acompanhamento, controle e avaliação da gestão do SUS.  

Além disso, é norteador das ações de Auditoria e de controle, constituindo-se 

no instrumento de comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo 

Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, utilizando como uma importante ferramenta o Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

Importante destacar que em 2011 a publicação do Acórdão nº 1.459 do 

Tribunal de Contas da União (DOU nº 106, de 03 de junho de 2011), instituiu a 

obrigatoriedade na alimentação do Sistema SARGSUS e a Portaria nº 575, de 29 de 
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4. DEMOGRAFIA, DADOS DE MORBIMORTALIDADE, NASCIDOS VIVOS 

E PRODUÇÃO AMBULATORIAL. 

Quadro 4.1. Estimativa populacional de Goiânia por sexo e faixa etária, 2016.  

Faixa Etária Homem % Mulher % 
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Goiânia é 11ª cidade mais populosa do país. 

A implementação das políticas públicas de saúde no município de Goiânia considera 

a dinâmica demográfica que engloba o processo de envelhecimento intenso e desigual entre 

os sexos. 

Comparativo pirâmide populacional, 1991 (censo), e 2016 (estimativa). 

 

Fonte: IBGE/DATASUS 

 

Fonte: SMS/ Diretoria de Políticas Públicas de Saúde. 

 

 

Menor 1 ano 

1 a 4 anos 

5 a 9 anos 

10 a 14 anos 

15 a 19 anos 

20 a 29 anos 

30 a 39 anos 

40 a 49 anos 

50 a 59 anos 

60 a 69 anos 

70 a 79 anos 

80 anos e mais 

População residente em Goiânia, por Sexo segundo Faixa Etária - 

1991 

Masculino Feminino 

Menor 1 ano 

1 a 4 

5 a 9 

10 a 14 

15 a 19 

20 a 29 

30 a 39 

40 a 49 

50 a 59 

60 a 69 

70 a 79 

80+ 

Mulher Homem 

Estimativa populacional de Goiânia por sexo e faixa etária, 2016. 
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Análise e Considerações: 

A população de Goiânia é 57% maior de 2016 (1.448.639 - estimativa) em relação a 

1991(922.222 - censo). A faixa etária de 60 anos e mais também aumentou em 180% de 

1991 para 2016. 

Em relação à participação dos segmentos etários, verifica-se a queda na participação 

dos menores de 05 anos que passou de 10% em 1991 para 3,2% em 2016.  

O aumento da expectativa média de vida aliada a redução das taxas de natalidade são 

os responsáveis pela elevação na participação do contingente populacional maior de 60 anos 

na população total. 

Em 1991, esse grupo representava 5,4% do total e em 2016 já responde por 9,5%. 

Nessa faixa etária há uma proporção maior de pessoas do sexo feminino, explicado pela 

maior longevidade desse sexo devido à maior exposição dos homens a um conjunto de 

fatores de risco, entre os quais o uso de álcool e fumo e as mortes violentas. A maior procura 

feminina aos serviços de saúde também pode explicar essa diferença. 

Esse envelhecimento junto com a urbanização, as mudanças sociais e econômicas e a 

globalização impactam nos modos de vida, do trabalho e da alimentação da população que 

pode ter como consequência a prevalência de fatores como a obesidade e o sedentarismo, 

concorrentes diretos para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), notadamente as cardiovasculares e as neoplasias. Merece destaque que temos um 

exemplo de sucesso no caso da política de controle do tabagismo que tem feito cair à 

prevalência de fumantes. 

O crescimento da violência também representa um dos maiores e mais difíceis 

desafios do novo perfil epidemiológico que se deve principalmente aos homicídios e 

acidentes de transporte terrestre.  
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4.2 - Número de óbitos de residentes em Goiânia por sexo, SMS - Ano /2016. 

Sexo Frequência Proporção 

Masculino 4.557 56,16% 

Feminino 3.547 43,71% 

Ignorado 11 0,14% 

Total 8.115 100,00% 

Fonte: SINASC/Divisão de Informação em Saúde. Dados preliminares. 

No ano 2016 ocorreram 8.115 óbitos de residentes em Goiânia, dos quais 

56,16% foram em indivíduos do sexo masculino, 43,71%  feminino e 0,14% ignorado. 

 

4.3 - Número de óbitos de residentes em Goiânia por faixa etária, SMS - Ano 

/2016. 

Faixa 

etária 

Masculino Feminino Ignorado Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

<1 Ano 133 3% 115 3% 2 18% 250 3% 

1 a 4 20 0,4% 17 0,5% 0 0% 37 0,46% 

10 a 14 29 1% 30 1% 0 0% 59 1% 

15-24 329 7% 48 1% 0 0% 377 5% 

25-34 299 7% 84 2% 0 0% 383 5% 

35-44 335 7% 152 4% 0 0% 487 6% 

45-54 501 11% 271 8% 0 0% 772 10% 

55-64 714 16% 474 13% 2 18% 1.190 15% 
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4.4 - Número de Óbitos de residentes em Goiânia por causa básica, 

SMS - Ano /2016. 

Causa (Capítulo CID10) Frequência Proporção 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1.715 21% 

II.  Neoplasias (tumores) 1.531 19% 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 1.183 15% 

X.   Doenças do aparelho respiratório 966 12% 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 456 6% 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 403 5% 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 378 5% 
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Município de Residência da Mãe Frequência Proporção 
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4.7 - Número de nascidos vivos de mães residentes em Goiânia, segundo número 

de consultas de pré-natal, SMS – Ano /2016. 

Consultas de Pré-Natal Frequência Proporção 

 Nenhuma  1.438 7,63% 

 1-3 vezes  774 4,11% 

 4-6 vezes  3.660 19,41% 

 7 e +  12.910 68,47% 

 Não informado  - 0,00% 

 Ignorado  72 0,38% 

 Total  18.854 100,00% 

Fonte: SINASC/Divisão de Informação em Saúde. Dados preliminares. 

Em 68,47% dos nascidos vivos as mães realizaram sete ou mais consultas de 

pré-natal, 19,41% entre quatro e seis consultas, 4,11% entre uma a três e 7,63% das 

mães não realizaram nenhuma consulta de pré-natal. 

4.8 - N.º de nascidos vivos de mães residentes em Goiânia, segundo faixa etária da 

mãe, SMS - Ano /2016.  

Idade Frequência Proporção 

10 a 14 82 0,43% 

15-20 3.029 16,07% 

21-30 9.354 49,61% 

31-40 6.088 32,29% 

41-50 298 1,58% 

51-55 3 0,02% 

Total 18.854 100,00% 

Fonte: SINASC/Divisão de Informação em Saúde. Dados preliminares. 

Em relação à faixa etária da mãe, 49,61% dos nascidos vivos foram de mulheres 

na faixa etária entre 21 a 30 anos, 32,29% entre 31 a 40 anos e 16,07% entre 15 a 20 

anos.  

Houve também 82 nascidos vivos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos, 

uma vez que pode ser em consequência de uma violência, necessitando da atuação da 

Vigilância de Violências e Acidentes e da Rede de Atenção e Proteção às Crianças 

Vítimas de Violências o que pode também apontar falhas nos serviços de atenção e 

proteção.  301 nascimentos de mulheres acima de 40 anos. 
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4.9 - Número 
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Produção do Sistema de informação Hospitalar (SIH) e Sistema de Informação 

Ambulatorial (S I A). 

 

4.10 - Frequência e valor gasto com internação hospitalar no SUS em Goiânia por 

Grupo de Procedimento, SMS – Ano 2016. 

Grupo procedimento 
Frequência Valor Total 

Quantidade Proporção Quantidade Proporção 

Procedimentos cirúrgicos 83.316 55,49% 171.777.928,48 67,19% 

Procedimentos clínicos 65.992 43,95% 77.765.334,10 30,42% 

Transplantes de órgãos, tecidos e células 496 0,33% 5.632.845,90 2,20% 

Procedimentos com finalidade diagnóstica 349 0,23% 470.527,97 0,18% 

Total 150.153 100,00% 255.646.636,45 100,00% 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

O município de Goiânia realizou 150.153 internações hospitalares pelo SUS no 

ano 2016, sendo 55,49% do grupo de procedimento cirúrgico, 43,95% clínico, 0,33% 

transplantes de órgãos, tecidos e células e 0,23% com finalidade diagnóstica.  

Foram faturados R$ 255.646.636,45, desse total, 67,19% foi com internações 

cirúrgicas, 30,42% clínicas, 2,20% transplantes de órgãos, tecidos e células e 0,18% 

procedimentos com finalidade diagnóstica. 

 

4.10 - Frequência de internação hospitalar no SUS, por grupo de procedimentos 

clínicos e cirúrgicos realizados na SMS, ano 2012 a 2016.  

 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

 74.249  
 71.258  

 66.245  

 70.037  

 65.992  
 62.778  

 73.179  

 77.083  

 80.713  
 83.316  

 50.000  

 70.000  

 90.000  

Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

Procedimentos clínicos Procedimentos cirúrgicos 
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Os grupos que apresentaram maior frequência de procedimento nos últimos 

quatro anos foram os cirúrgicos e clínicos.  

Verifica-se aumento gradativo na frequência das internações cirúrgicas, 

passando de 62.778 no ano 2012 para 83.316 internações no ano 2016. O inverso 

ocorreu com as internações clínicas que reduziram de 74.249 para 65.992 internações 

em 2016. Já o valor faturado apresentou aumento para ambos os grupos no decorrer dos 

anos. 

4.11 - Comparativo do valor faturado com internação hospitalar clínicas e 

cirúrgicas de 2012 a 2016.  

 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

4.12 - Frequência e valor gasto com internações no SUS em Goiânia, segundo 

município de residência do usuário, SMS / Ano 2016. 

Procedência 
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Do valor faturado de R$ 255,646 milhões, 56,32% (R$143,991 milhões) foram 

gastos com internações de outros municípios e 43,68% (R$ 111,655 milhões) com 

residentes em Goiânia.  

O valor médio da internação foi de R$ 1.702,57, sendo que para os pacientes de 

outros municípios esse valor foi de R$ 1.985,07 e para moradores de Goiânia foi menor 

(R$ 1.438,56).  

4.12 -  Número Internações Hospitalares pelo SUS por leito/especialidade, SMS -

Ano 2016. 

Leito\Especialidade Frequência Proporção Valor Total Proporção 

Cirúrgico 75.509 50,29% 168.532.389,86 65,92% 

Clínico 37.643 25,07% 48.587.916,66 19,01% 

Obstétricos 18.426 12,27% 12.549.204,41 4,91% 

Pediátricos 10.804 7,20% 18.883.972,19 7,39% 

Psiquiatria 6.318 4,21% 5.142.974,64 2,01% 

Leito Dia / Saúde Mental 546 0,36% 305.440,92 0,12% 

Reabilitação 505 0,34% 850.831,16 0,33% 

Crônicos 257 0,17% 641.603,29 0,25% 

Pneumologia Sanitária (Tisiologia) 82 0,05% 128.994,49 0,05% 

Leito Dia / Aids 63 0,04% 23.308,83 0,01% 

Total 150.153 100,00% 255.646.636,45 100,00% 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 
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4.13 - Número Internações pelo SUS por leito/especialidade, SMS, de 2012 a 

2016.  

 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

Ao analisar as internações por leito nos anos de 2012 a 2016, observa-se que 

houve aumento nas internações em leito cirúrgico e obstétrico, sendo que o obstétrico 

apresentou ligeira redução em 2016, redução dos leitos clínicos até 2014, com aumento 

em 2015, voltando a reduzir em 2016, redução dos leitos de psiquiatria, crônicos, 

pediátricos e pneumologia sanitária e aumento dos leitos de reabilitação e AIDS, sendo 

que o leito/dia AIDS reduziu em 2016. 

 

4.14 - Frequência e valor gasto com internação no SUS em Goiânia, segundo 

capítulo do CID 10, SMS / Ano 2016. 

Diagnóstico CID10 (capítulo) 
Frequência Valor Total 

Quantidade Proporção Quantidade Proporção 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 27.328 18,20% 37.110.081,22 14,52% 

XV.  Gravidez parto e puerpério 20.111 13,39% 13.100.636,15 5,12% 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 16.034 10,68% 56.325.500,22 22,03% 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 15.675 10,44% 18.415.463,96 7,20% 

II.  Neoplasias (tumores) 12.958 8,63% 33.982.348,01 13,29% 

X.   Doenças do aparelho respiratório 11.118 7,40% 17.174.819,51 6,72% 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 9.240 6,15% 14.091.399,44 5,51% 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 7.364 4,90% 11.793.672,48 4,61% 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 6.972 4,64% 5.530.344,87 2,16% 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 4.866 3,24% 11.753.419,07 4,60% 
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Ano  2012 55.472 16.051 38.599 629 13.119 121 13.106 430 45 10 482 

Ano 2013 64.908 17.375 36.445 474 11.656 72 13.305 462 39 12 501 

Ano 2014 68.219 18.609 36.684 274 6.826 39 12.521 468 58 6 643 

Ano 2015 72.159 18.700 40.268 271 6.643 52 12.394 488 104 6 536 

Ano 2016 75.509 18.426 37.643 257 6.318 82 10.804 505 63 0 546 
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Diagnóstico CID10 (capítulo) 
Frequência Valor Total 

Quantidade Proporção Quantidade Proporção 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4.233 2,82% 12.642.043,35 4,95% 

VI.  Doenças do sistema nervoso 2.648 1,76% 4.363.290,72 1,71% 

VII. Doenças do olho e anexos 2.110 1,41% 4.068.825,41 1,59% 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1.966 1,31% 1.326.914,45 0,52% 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.771 1,18% 2.850.263,32 1,11% 

XXI. Contatos com serviços de saúde 1.594 1,06% 1.549.868,76 0,61% 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.505 1,00% 1.108.569,10 0,43% 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 

cromossômicas 1.502 1,00% 6.340.640,95 2,48% 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 897 0,60% 792.389,92 0,31% 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 261 0,17% 1.326.145,54 0,52% 

Total 150.153 100,00% 255.646.636,45 100,00% 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH). 

As cinco principais causas de internação de usuários do SUS, no município de 

Goiânia, segundo capitulo do CID 10 foram por lesões, envenenamento e algumas 

outras consequências de causas externas (18,20%), gravidez, parto e puerpério 

(13,39%), doenças do aparelho circulatório (10,68%), doenças do aparelho digestivo 

(10,44%) e neoplasias (8,63%). As demais causas representaram 38,64% das 

internações.  

Em relação ao faturamento destacam-se as doenças do aparelho circulatório, 

terceira causa de internação, porém apresentou maior faturamento, 22,03%. Em seguida 

aparecem as lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, 

principal motivo de internação e segunda em faturamento. As neoplasias foram sexta 
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Diagnóstico CID10 (capítulo) 
Frequência Valor Total 

Quantidade Proporção Quantidade Proporção 

V.   Transtornos mentais e 

comportamentais 3.638 4,69% 2.751.153,83 2,46% 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 

conjuntivo 2.226 2,87% 4.672.416,76 4,18% 

XVI. Algumas afec originadas no período 

perinatal 1.820 2,34% 4.305.449,42 3,86% 

VI.  Doenças do sistema nervoso 1.390 1,79% 2.125.104,04 1,90% 

XII. Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo 1.166 1,50% 746.396,95 0,67% 

XXI. Contatos com serviços de saúde 999 1,29% 658.722,26 0,59% 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 969 1,25% 651.631,99 0,58% 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e 

laborat 961 1,24% 1.521.074,52 1,36% 

VII. Doenças do olho e anexos 904 1,16% 1.842.019,29 1,65% 

XVII.Malf cong deformid e anomalias 

cromossômicas 594 0,77% 1.693.478,96 1,52% 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt 

imunitár 477 0,61% 330.129,82 0,30% 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise 

mastóide 154 0,20% 619.261,76 0,55% 

Total 77.616 100,00% 111.655.407,26 100,00% 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH). 

As cinco principais causas de internações de residentes em Goiânia são 

praticamente os mesmo das internações no SUS, exceto as doenças do aparelho 

respiratório que passa a ser a quinta causa e neoplasia a sexta. 

4.16 - Frequência e valor gasto com internação em Goiânia, no SUS, por 

estabelecimento, SMS /Ano 2016. 

 Hospital GO (CNES) Frequência Valor Total 

Quantidade Proporção Quantidade Proporção 

1 Hospital de Urgências de Goiânia Hugo 12.504 8,33% 24.086.451,15 9,42% 

2 Santa Casa de Misericórdia de Goiânia 11.985 7,98% 32.965.933,33 12,90% 

3 Hospital de Câncer 10.297 6,86% 30.013.506,49 11,74% 

4 Hospital das Clinicas 9.833 6,55% 16.017.783,20 6,27% 

5 Hospital Materno Infantil 9.642 6,42% 10.684.396,02 4,18% 

6 Hospital de Urgências Gov Otavio Lage 

de Siqueira HUGOL 

8.764 5,84% 8.570.881,98 3,35% 

7 Hospital d Maternidade Dona Iris 8.377 5,58% 6.552.193,45 2,56% 

8 Hospital Santa Lucia 8.144 5,42% 6.987.516,15 2,73% 

9 Gastro Salustiano Hospital 7.240 4,82% 8.208.009,53 3,21% 

10 Hospital Geral De Goiânia Dr Alberto 

Rassi 

6.440 4,29% 9.935.670,98 3,89% 
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 Hospital GO (CNES) Frequência Valor Total 

Quantidade Proporção Quantidade Proporção 
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Apresentaram número de internação superior a 3.000/ano 16 estabelecimentos 

de saúde. O faturamento foi maior que R$ 5 milhões/ano em 18 estabelecimentos, 

conforme os gráficos abaixo. 

Relação de Hospitais que internaram acima de 3.000 pacientes/ano pelo SUS, SMS / 

Ano 2016. 

 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hugo  

 Santa Casa  

 Hospital de Cancer  

HC 

HMI 

HUGOL 

Dona Iris  

Santa Lucia  

Gastro Salustiano 

HGG 

CRER  

Sao Judas Tadeu  

 Santa Barbara  

Cidade Jardim  
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Relação de Hospitais com faturamento acima de dois milhões, SMS /Ano 

2016.  

 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH)  

4.17 - Número de Internações em UTI, pelo SUS segundo procedência do paciente, 

SMS /Ano 2016. 

Procedência 

Total  Geral 

de 

internações 

no SUS 

% Internações 

em  UTI em 

relação ao 

total geral de 

internações 

Frequência 

internações em 

UTI 

Valor Internações em 

UTI Valor 

Médio 

N.º % R$ % 

Residentes em 

Goiânia 77.616 6,97% 5.410 43,09% 37.587.358,71 40,59% 6.947,76 

Outros 

municípios 72.537 9,85% 7.146 56,91% 55.012.670,94 59,41% 7.698,39 

Total 150.153 8,36% 

12.55

6 

100,00

% 92.600.029,65 100,00% 7.374,96 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

Ocorreram 150.153 internações em Goiânia, desse quantitativo, 8,36% (12.556) 

necessitaram de leitos de UTI.  Dos pacientes que ocuparam esses leitos, 5.410 

(43,09%) residiam em Goiânia e 56,91% (7.146) vieram de outros municípios. 

 Santa Casa  

 Hospital de Cancer  

Hugo  

HC 

Crer  

HMI 

HGG 

Monte Sinai  

 HUGOL  

  Gastro Salustiano 

Santa Genoveva  

 Santa Lucia  

 Hospital da Criança  

Dona Iris  

Lucio Rebelo  

Sao Judas Tadeu  

 HDT 

Santa Barbara  

 32.965.933,33  

 30.013.506,49  

 24.086.451,15  

 16.017.783,20  

 13.284.813,30  

 10.684.396,02  

 9.935.670,98  

 9.566.282,77  

 8.570.881,98  

 8.208.009,53  

 7.247.887,38  

 6.987.516,15  

 6.822.318,25  

 6.552.193,45  

 6.100.447,23  

 5.771.737,24  

 5.523.894,31  

 5.290.148,79  
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Foram faturados R$ 92,6 milhões com diárias de UTI, o custo médio da 

internação foi R$ 7.374,96, esse valor subiu para R$ 7.698,39 para os pacientes de 

outros municípios e reduziu para 6.947,76 para moradores de Goiânia. 

Comparativo da frequência de internações em UTI, segundo procedência do 

paciente, de 2012 a 2016. 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

Comparando as internações em UTI nos últimos cinco anos, verifica-se aumento 

na frequência, passando de 11.286 no ano 2012 para 12.556 em 2016. Com relação à 

procedência do usuário, as internações ocorreram com maior frequência para os 

pacientes vindos de outros municípios, passando de 5.890 no ano 2012 para 7.146 em 

2016. Em relação aos residentes em Goiânia, observa-se pequena variação no decorrer 

dos anos.  

 

4.18  - Comparativo do número internações em UTI pelo SUS, por faixa etária, 

SMS – de 2012 a 2016.  

Faixa 

etária (18) 

Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

<1a 1.816 16% 2.100 17% 1.782 15% 1.888 16% 1.886 15% 

1-4a 342 3% 304 2% 291 2% 311 3% 279 2% 

5-9a 171 2% 180 1% 188 2% 138 1% 130 1% 

10-14a 158 1% 147 1% 175 1% 175 1% 162 1% 

15-19a 299 3% 325 3% 316 3% 304 3% 297 2% 

20-24a 378 3% 418 3% 337 3% 379 3% 364 3% 

25-29a 378 3% 377 3% 359 3% 359 3% 375 3% 

30-34a 434 4% 474 4% 436 4% 410 3% 374 3% 

359359
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Faixa 

etária (18) 

Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

40-44a 455 4% 523 4% 444 4% 463 4% 498 4% 

45-49a 578 5% 659 5% 623 5% 565 5% 590 5% 

50-54a 733 6% 754 6% 789 7% 738 6% 800 6% 

55-59a 833 7% 917 7% 875 7% 917 8% 998 8% 

60-64a 922 8% 964 8% 1.014 9% 1.013 8% 1.013 8% 

65-69a 895 8% 988 8% 992 8% 1.040 9% 1.077 9% 

70-74a 829 7% 950 8% 927 8% 1.001 8% 1.028 8% 

75-79a 689 6% 782 6% 731 6% 822 7% 868 7% 

80e+a 906 8% 1.040 8% 1.003 9% 1.203 10% 1.320 11% 

Total 11.286 100% 12.338 100% 11.691 100% 12.155 100% 12.556 100% 

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH) 

A faixa etária menor de 1 ano e a partir de 80 anos foram as que apresentaram 

maior número de internações em UTI no ano 2016, 15% e 11% respectivamente. 

Comparando as internações ocorridas no ano 2012 até o ano 2016, destaca-se a 

elevação na faixa etária a partir de 80 anos, maior variação no período, passando de 8% 

para 11%.  

4.19 - Comparativo do número internações de residentes em Goiânia, em UTI pelo 

SUS, por faixa etária, SMS - de 2012 a 2016. 

Faixa 

etária 

2012 2013 2014 2015 2016 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
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Fonte: Sistema de Internação Hospitalar (SIH). 

As internações em UTI  de residentes em Goiânia são mais frequentes em 

crianças menores de 1 ano e na faixa etária a partir de 80 anos.   

 

PRODUÇÃO AMBULATORIAL  

4.20  - Frequência e valor aprovado de procedimentos ambulatoriais, por Grupo, 

realizados pelo SUS em Goiânia, SMS / Ano 2016. 

Grupo procedimento Qtd.Apresentada % Vl.Apresentado % 

 Procedimentos com finalidade diagnóstica 9.137.369 53,69% 114.418.701,12 42,27% 

Procedimentos clínicos 6.911.917 40,61% 127.330.540,29 47,04% 

Ações de promoção e prevenção em saúde 600.509 3,53% 103.265,46 0,04% 

Procedimentos cirúrgicos 223.902 1,32% 15.448.124,01 5,71% 

Órteses, próteses e materiais especiais 107.526 0,63% 9.631.639,46 3,56% 

Transplantes de órgãos, tecidos e células 29.314 0,17% 3.376.386,96 1,25% 

08 Ações complementares da atenção à 

saúde 

9.121 0,05% 398.907,30 0,15% 

Total 17.019.658 100,00% 270.707.564,60 100,00% 

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A). 

A produção ambulatorial realizada no município e informado no Sistema de 

Informações Ambulatoriais (S I A) totalizaram 17,019 milhões de procedimentos. Os 

grupos com Finalidade Diagnóstica (53,69%) e Clínicos (40,61%) apresentaram maior 

quantidade de procedimentos. 

O valor apresentado foi de R$ 270,707 milhões, desse total, 47,04% foi de 

faturamento com procedimentos clínicos, 42,27% finalidade diagnóstica, 5,71% 

cirúrgicos e 5% outros grupos de procedimentos. 

4.21 - Frequência de procedimentos ambulatoriais, por Grupo de Procedimentos e 

Complexidade – Atenção Básica, realizados pelo SUS em Goiânia, SMS / Terceiro 

Quadrimestre/Ano 2016. 

Grupo procedimento Qtd. Apresentada Proporção 

Procedimentos clínicos 1.584.614 74% 

Ações de promoção e prevenção em saúde 412.810 19% 

Procedimentos com finalidade diagnóstica 91.702 4% 

Procedimentos cirúrgicos 60.006 3% 

Ações complementares da atenção à saúde 5.645 0,26% 

Total 2.154.777 100% 

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A). 
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Considerando a complexidade do procedimento, Atenção Básica, 2.154.777 

procedimentos foram realizados, sendo 74% clínicos, 19% ações de promoção e 

prevenção em saúde e 7,26% os demais grupos de procedimentos.  

 

4.21- Frequência de procedimentos ambulatoriais, segundo forma de 

financiamento vigilância em saúde, realizados pelo SUS em Goiânia, SMS / 

Ano 2016. 

 

Grupo procedimento Qtd.Apresentada Vl.Apresentado 

Ações de promoção e prevenção em saúde                   149.429  97,84% 

Procedimentos com finalidade diagnóstica                       3.293  2,16% 

Total                   152.722 100,00% 

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A). 

Foram realizados 152.722 procedimentos de vigilância em saúde, desses, 

97,84% foram ações de promoção e prevenção em saúde e 2,16% foram procedimentos 

com finalidade diagnóstica. 

 

4.23-Frequência 
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de maior valor os procedimentos clínicos (49,64%).  No atendimento hospitalar os 

procedimentos clínicos foram os mais frequentes (55,31%)  e o maior valor foi do grupo 

cirúrgico (54,13%). 

4.24-Frequência e valor de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, segundo 

procedimentos de média e alta complexidade, realizados pelo SUS em Goiânia, 

SMS, Ano 2016. 

 

 

Grupo procedimento 

Sistema de Informação 

Ambulatorial (S I A) 

Sistema de Informação Hospitalar 

(S I H) 

Qtd. 

Apresentada 

Vl. 

Apresentado 

Qtd. 

Apresentada 

Vl. 

Apresentado 

Procedimentos com finalidade 

diagnóstica 

9.045.667 114.418.701,12 349 470.527,97 

Procedimentos clínicos 5.327.303 127.330.540,29 65.992 77.765.334,10 

Ações de promoção e prevenção em 

saúde 

187.699 103.265,46 0 0 

Procedimentos cirúrgicos 163.896 15.448.124,01 83.316 171.777.928,48 

Órteses, próteses e materiais 

especiais 

107.526 9.631.639,46 0 0 

Transplantes de orgãos, tecidos e 

células 

29.314 3.376.386,96 496 5.632.845,90 

Ações complementares da atenção à 

saúde 

3.476 398.907,30 0 0 

Total 14.864.881 270.707.564,60 150.153 255.646.636,45 

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A) e Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH). 

No atendimento ambulatorial foram realizados 14.864.881 procedimentos de 

média e alta complexidade e 150.153 no atendimento hospitalar.  

 Os grupos que apresentaram maior quantidade de procedimentos no 

ambulatório foram os com Finalidade Diagnostica, Clínicos e Ações de promoção e 

prevenção em saúde. No atendimento hospitalar foram os cirúrgicos e clínicos. 
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4.25-Frequência e valor de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, por 

forma de organização psicossocial, realizados pelo SUS em Goiânia, SMS / 

Ano 2016. 

Forma Organização Sistema de Informação 

Ambulatorial (S I A) 

Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH) 

Qtd.Apresentada Vl.Apresentado Frequência Valor Total 

Atendimento/Acompanhamento 

psicossocial 

55.641 247.753 - - 

Tratamento dos transtornos 

mentais e comportamentais 

- - 6.864 5.448.415,56 

Total 55.641 247.753 6.864 5.448.415,56 

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A) e Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH). 

Foram realizados 55.641 procedimentos de atendimento/acompanhamento 

psicossocial no ambulatório e 6.864 de tratamento dos transtornos mentais e 

comportamentais nos hospitais.  

4.26-Atendimentos Médicos Realizados pelo SUS x Esfera Municipal (SMS), 

Ano 2016. 

Tipo de consulta médica Realizada pelo SUS Realizada na esfera 

municipal 

Proporção de 

atendimento médico 

realizado na SMS em 

relação ao SUS N.º % N.º % 

Atenção básica 803.718 25,62% 791.541 39,48% 98,48% 

Atenção Especializada 1.186.646 37,83% 252.226 12,58% 21,26% 

Urgência 1.146.827 36,56% 961.259 47,94% 83,82% 

Total 3.137.191 100,00% 2.005.026 100,00% 63,91% 
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Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A). 

Foram realizados 3.137.191 atendimentos médicos pelo SUS, sendo 1.186.646 

(37,83%) na atenção especializada, 1.146.827 (36,56%) atendimentos de urgência, e 

803.718 (25,62%) na atenção básica. 

Desse total, 2.005.026 foi realizado nas Unidades próprias da SMS, o que 

representa 63,91% do total de atendimentos médicos no SUS. Dos atendimentos 

realizados na esfera municipal, 47,94% foram na urgência, 39,48% na atenção básica e 

apenas 12,58% na atenção especializada. 

Proporcionalmente, 98,48% das consultas na atenção básica foram realizadas 

pela SMS, assim como 83,82% dos atendimentos de urgência e 21,26% das consultas 

especializadas. 

4.27-Atendimento médico realizado na SMS, por Distrito Sanitário, SMS/Ano 

2016. 

DISTRITO 

SANITÁRIO 

ATENÇÃO 

BÁSICA 

ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 

URGÊNCIA TOTAL % 

N.º % N.º % N.º % N.º 

Campinas/Centro 107.851 13,63% 83.933 33,28% 249.609 25,97% 441.393 22,01% 

Leste 123.463 15,60% 36.044 14,29% 167.459 17,42% 326.966 16,31% 

Noroeste 148.213 18,72% 18.139 7,19% 248.932 25,90% 415.284 20,71% 

Norte 107.260 13,55% 4.333 1,72% 39.944 4,16% 151.537 7,56% 

Oeste 112.137 14,17% 10.377 4,11% 63.365 6,59% 185.879 9,27% 

Sudoeste 133.153 16,82% 18.125 7,19% 82.936 8,63% 234.214 11,68% 

Sul 59.464 7,51% 81.275 32,22% 109.014 11,34% 249.753 12,46% 

Total 791.541 100,00% 252.226 100,00% 961.259 100,00% 2.005.026 100,00% 

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial (S I A). 

A rede própria da Secretaria Municipal de Saúde realizou 2.005.026 

atendimentos médicos no ano 2016. Na distribuição por Distrito Sanitário, observa-se 

maior quantitativo de atendimentos no Distrito Campinas/Centro, 22,01%, seguido pelo 

Noroeste (20,71%), Leste (16,31%), Sul (12,46%), Sudoeste (11,68%), Oeste (9,27%) e 

Norte (7,56%). 

Considerando o tipo de consulta, a maior proporção de atendimentos na atenção 

básica foi realizada pelo DS Noroeste (18,72%) e a menor no DS Sul (7,51%).   

Na atenção especializada o DS Campinas /Centro e o Sul realizaram 33,28% e 

32,22% respectivamente. E na urgência as maiores proporções foram dos DS 

Campinas/Centro (25,97%) e Noroeste (25,90%).  
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4.28–Número de procedimentos odontológicos por forma de organização 

dentística, endodontia e periodontia, por Distrito Sanitário e Unidade de 

Saúde, SMS/Ano 2016. 

DISTRITO SANITÁRIO Dentística Endodontia Periodontia 

Clínica 

Buco 

Maxillo 

Facial 

Total 

Campinas/Centro 3.566 1.499 3.603 6 8.674 

Leste 6.784 2.150 7.002 - 15.936 

Noroeste 5.159 1.559 5.295 - 12.013 

Norte 4.153 1.328 4.033 - 9.514 

Oeste 4.657 486 2.128 - 7.271 

Sudoeste 6.540 1.974 7.860 5 16.379 

Sul 4.482 291 2.663 - 7.436 

Total Geral 35.341 9.287 32.584 11 77.223 

Fonte: S I A / Forma Organização código: 030701 Dentística / 030702 Endodontia / 

030703 Periodontia clínica 

Na odontologia, considerando a forma de organização, foram realizados 77.223 

procedimentos, desses 35.341 foram de dentística, 9.287 endodontias, 32.584 

periodontia e 11 bucomaxilofacial.  As unidades do Distrito Sanitário Sudoeste 

registraram maior quantidade (16.379 procedimentos). 

 

4.29-Número de visitas domiciliares realizadas por profissional de nível médio 
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5. REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS SUS.

.

.
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 O tipo de estabelecimento com maior número de cadastros foi 

Consultório (54,01%), seguido de Clínica/Ambulatório Especializado (18,57%), 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia (13,31%), entre outros.  

 Segundo tipo de gestão, em 3.141 estabelecimentos a gestão é Municipal, 

em 12 a gestão é Estadual e 02 Duplas, sendo que estes estabelecimentos são de gestão 

Estadual por se tratar da Regional Central e Centro Sul Goiânia. 

Rede física de serviços próprios da Secretaria Municipal de Saúde. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia possui uma rede própria distribuída 

em 07 Distritos Sanitários composta de 163 estabelecimentos de saúde cadastrados no 

CNES.  

No ano 2016 foram inaugurados 02 Centros de Saúde da Família e o Centro 

Municipal de Vacinação: 

DISTRITO 

SANITÁRIO 
Unidades de Saúde 

Inauguradas 
Setor 

Data da 

Inauguraç

ão 

Observação 

Leste 

CSF Recanto das 

Minas Gerais Militão 

R. de Araújo 

Jardim Maria 

Helena 
23/08/2016 

O CSF Recanto das Minas 

Gerais instalado em prédio 

locado será transferido para 

sede própria e passará a se 

chamar CSF Recanto das 

Minas Gerais Militão R. de 

Araújo 

Oeste 
CSF São Francisco São Francisco 24/08/2016 

Unidade foi transferida para 

nova sede 

Sul Centro Municipal de 

Vacinação 

Pedro 

Ludovico 
22/12/2016 

 

Fonte: SGRAS/DAP. 

Segue abaixo, detalhamento da rede: 

 63 Centros de Saúde da Família e 23 Centros de saúde: realizam atendimentos 

de atenção básica e integral a uma população, de forma programada ou não, nas 

especialidades básicas e de outros profissionais de nível superior, podendo 

oferecer assistência odontológica, sendo que os CSF atendem uma população 

adstrita.  
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 14 CAIS/CIAMS: prestam atendimento ambulatorial em várias especialidades, 

incluindo as básicas e atendimento em outras especialidades não médicas. 

Oferece serviço de apoio diagnóstico e Pronto atendimento 24 Horas.  

 02 Maternidade/Hospital: realizam atenção hospitalar; 

 02 Unidades de Pronto Atendimento (UPA): é o estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde, Saúde da 

Família e a Rede Hospitalar, devendo esta compor uma rede organizada de 

atenção às urgências e devem prestar atendimento resolutivo e qualificado aos 

pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica e 

prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, 

estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, 

definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a 

serviços hospitalares de maior complexidade; 

 04 CAIS/CIAMS
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de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/ cooperativas 

sociais; 

 06 Residências Terapêuticas: são pontos de atenção na Rede de Atenção 

Psicossocial nas Estratégias de Desinstitucionalização, os Serviços Residenciais 

Terapêuticos, que são moradias inseridas na comunidade, destinados a acolher 

pessoas egressas de internação de longa permanência (dois anos ou mais 

ininterruptos), egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre 

outros; 

 01 Unidade de Atendimento Transitório Infanto Juvenil - serviço de 

atenção residencial: Unidade de Acolhimento destinada a adolescentes e 

jovens (de doze até dezoito anos completos). 

 01 Centro de Convivência: unidade pública, articulada às Redes de Atenção à 

Saúde, em especial à Rede de Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à 

população em geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura 

e na cidade; 

 01 Serviço móvel de Urgência: serviço assistencial móvel de atenção às 

Urgências que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter 

ocorrido um agravo à sua saúde, mediante o envio de veículos tripulados por 

equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de 

Regulação Médica das Urgências; 

 16 Outros estabelecimentos: Central de Regulação, Ouvidoria, Sede da SMS, 
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Unidades próprias da SMS, segundo o tipo de estabelecimento de saúde. 

 

Fonte: DAS/SMS 

 

 

Unidades de Saúde por Distrito Sanitário: 

Distrito Sanitário Campinas Centro 

  Unidades Tipo de Unidade 

1 CAIS Campinas CAIS/CIAMS 

2 CAIS Vila Nova CAIS/CIAMS 

3 CAPS Negrão de Lima CAPS 

4 CAPS Água Viva CAPS 

5 Centro de Ref. Diag. Terapêutica Unidade de Referência 

6 CS Crimeia Leste CS 

7 CS Esplanada do Anicuns CS 

8 CS Fama CS 

9 CS Marinho Lemos CS 

10 CS Norte Ferroviário CS 

11 

CS Cidade Jardim Michele Muniz do 

Carmo CS 

12 CS Vila Canaã CS 

13 CS Vila Moraes CS 

14 CS Vila Santa Helena CS 

15 CEO Centro de Referencia CEO 

16 CEREST  Unidade de Referência 

17 CRASPI  Unidade de Referência 

18 CROF Unidade de Referência 

19 CSF Crimeia Oeste CSF 

20 CSF Leste Universitário CSF 

21 D. S. Campinas Centro Sede Distrito Sanitário 

22 GERARTE II Cooperativa de Geração e Renda 
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23 

Farmácia Insumos Básicos e 

Medicamentos Especiais Assistência Farmacêutica 

24 Farmácia Distrital Central Assistência Farmacêutica 

25 Farmácia Popular/UFG Assistência Farmacêutica 

26 Farmácia Popular do Brasil Assistência Farmacêutica 

27 Serviço de Verificação de Óbitos Serviço de Vigilância 

28 Módulo Odont.III Módulo Odontológico 

29 Dep. Vigilância Sanitária Serviço de Vigilância 

 

Distrito Sanitário Leste: 

  Unidades Tipo de Unidade 

1 CAIS Chácara do Governador CAIS/CIAMS 

2 CAIS Jd. Novo Mundo CAIS/CIAMS 

3 CAIS Pq. Amendoeiras CAIS/CIAMS 

4 CAPS Novo Mundo CAPS 

25
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8 CSF  Boa Vista CSF 

9 CSF Brisas Da Mata CSF 

10 CSF Cond. Morada Do Sol CSF 

11 CSF Estrela Dalva CSF 

12 CSF  Finsocial CSF 

13 
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Distrito Sanitário Oeste 

  Unidades Tipo de Unidade 

1 CAIS Bairro Goia  CAIS/CIAMS 
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20 Upa Itaipu Unidade de Pronto Atendimento 

21 Módulo Odont. I Módulo Odontológico 

22 Residência Terap. Beija Flor I Serviço de Atenção Residencial (Fem.) 

23 Residência Terap. Beija Flor II Serviço de Atenção Residencial (Fem.) 

Distrito Sanitário Sul 

  Unidades Tipo de Unidade 

1 AMB. Mun.Psiquiatria Saúde mental 

2 P S Psiq. Wassily Chuc Saúde mental 

3 SESMT Unidade de Referência 

4 CAPS Ad CAPS 

5 CAPS Girassol CAPS 

6 
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6. PROFISSIONAIS DO SUS
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7. INFORMAÇÕES SOBRE AUDITORIAS 

 

7.1 - Número de auditorias realizadas por estabelecimento de saúde, SMS /Ano 2016.  

Em 2016 foram realizadas 1.062 auditorias, sendo que, 93 estão em andamento, 619 foram encerradas, 344 programadas e 06 canceladas. 

 

  

 

TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD 
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TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

19 IGOPE 17 1,6 6 6,5 11 1,8 0 0,0 0 0,0 

20 Hospital Coração de Jesus. 16 1,5 1 1,1 13 2,1 2 0,6 0 0,0 

21 Hospital das Clínicas  16 1,5 1 1,1 6 1,0 9 2,6 0 0,0 

22 Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo  16 1,5 1 1,1 13 2,1 2 0,6 0 0,0 

23 Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental 16 1,5 1 1,1 13 2,1 2 0,6 0 0,0 

24 Fundação Banco de Olhos 14 1,3 0 0,0 8 1,3 6 1,7 0 0,0 

25 Hospital Santa Genoveva 14 1,3 0 0,0 14 2,3 0 0,0 0 0,0 

26 TRS - Terapia Renal Substituitiva. 14 1,3 2 2,2 12 1,9 0 0,0 0 0,0 

27 ASMIGO 13 1,2 4 4,3 9 1,5 0 0,0 0 0,0 

28 Instituto de Neurologia de Goiânia 13 1,2 5 5,4 8 1,3 0 0,0 0 0,0 

29 Hospital e Maternidade Dona Iris. 12 1,1 0 0,0 
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TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

42 Hospital São Francisco 4 0,4 0 0,0 4 0,6 0 0,0 0 0,0 

43 UROCENTER - Urologia e Associados LTDA  4 0,4 0 0,0 0 0,0 4 1,2 0 0,0 

44 Fundação de Apoio Ao Hospital das Clínicas da UFG  3 0,3 0 0,0 0 0,0 3 0,9 0 0,0 

45 HGG 3 0,3 1 1,1 2 0,3 0 0,0 0 0,0 

46 Hospital do Rim 3 0,3 0 0,0 3 0,5 0 0,0 0 0,0 

47 INTERLAB Laboratório Clínico LTDA  3 0,3 0 0,0 2 0,3 1 0,3 0 0,0 
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TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

64 Instituto de Olhos de Goiânia Ltda.  2 0,2 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 

65 INSTITUTO GOIANO DE PEDIATRIA LTDA  2 0,2 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 

66 Laboratório Vida e Saúde. 2 0,2 2 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

67 LACEN 2 0,2 0 0,0 2 0,3 0 0,0 0 0,0 

68 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIÁS - 

PUC  
2 0,2 0 0,0 1 0,2 1 0,3 0 0,0 

69 APAE 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

70 ASCEO 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

71 ASSOCIACAO DOS SURDOS DE GOIÂNIA 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

72 Cais Bairro Goiá 
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TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

86 

CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 

SOLIDAURA -CLINICA DE DIAGNOSTICO E 

TRATAMENTO SOLIDAURA LTDA ME  

1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

87 Clinica Médica São Luis 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 88 Clinica Radiológica Anchieta 1 0,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 

CLINICA RADIOLOGICA DE GOIANIA - CENTRO 

RADIOLOGICO DE GOIANIA SC  

1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

90 CLINICA SOLIDAURA 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

91 
CORAE -

 

CENTRO DE ORIENTACAO REABILITACAO E 

ASS AO ENCEFALOPATA  
1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

92 DNA LABORATORIO CLINICO 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

93 HEMOLABOR HEMAT LAB CLINICAS LTDA  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

94 HMVN 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

95 HOSPITAL DE URGENCIAS DE GOIANIA HUGO  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

96 Hospital e Maternidade Dom Bosco 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

97 HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

98 IBR 1 0,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

99 IDTECH 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

100 IGR 1 0,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

101 
IGS INSTITUTO GOIANO DE SAUDE - IGS INSTITUTO 

MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA  
1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 


1  IMEN 1 0,1 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 


3  INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 


4  

IOGO - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE GOIANIA 

LTDA  
1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 


5  João Xavier de Almeida 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 
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TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

106 Laboratório CAPC 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

107 LABORATORIO CITOCLINICO LTDA  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

108 Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

109 Laboratório Dom Bosco Ltda 1 0,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

 



51 
 

  

 

TOTAL EM ANDAMENTO ENCERRADA PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIA PO ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD 
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7.2 - Número de auditorias realizadas segundo classificação por demandante, Goiânia/Ano 2016.  

A maioria das auditorias foi demandada por prestador de serviço de saúde (95,5%). 

  

TOTAL ENCERRADA EM ANDAMENTO PROGRAMADA CANCELADA 

SEQ AUDITORIAS POR DEMANDANTE QTD % QTD % QTD % QTD % QTD % 

1 Prestador de Serviços de Saúde 1014 95,5 600 96,9 88 94,6 321 93,3 5 83,3 

2 Sec. Mun. de Saúde de Goiânia 17 1,6 9 1,5 4 4,3 4 1,2 0 0,0 

3 Ministério Público Estadual 15 1,4 7 1,1 0 0,0 7 2,0 1 16,7 

4 Ouvidoria da SMS 4 0,4 0 0,0 0 0,0 4 1,2 0 0,0 

5 Ministério Público Federal  3 0,3 0 0,0 0 0,0 3 0,9 0 0,0 

6 Controle e Avaliação 1 0,1 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7 Defensoria Pública da União  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

8 E.S.F. Santa Rita 1 0,1 0 0,0 1 1,1 0 0,0 0 0,0 

9 Entidades de Classe  1 0,1 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 Gabinete da Sec. Mun. de Saúde 1 0,1 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

11 Judiciário Federal  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

12 Policia Federal  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

13 Secretaria Estadual de Saúde  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

14 Unidade Básica de Saúde  1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

 
TOTAL: 1062 100 619 100 93 100 344 100 6 100 

Fonte: SMS/ SRPS /SNA – Sistema Nacional de Auditoria do SUS. 
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8. AÇÕES / PROJETOS REALIZADOS NO ANO 2016 

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 

ANO 2016 

 Inauguração do CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SÃO FRANCISCO, 

MILITÃO RODRIGUES ARAUJO RECANTO DAS MINAS GERAIS e SÃO 

CARLOS, em substituição a três unidades de saúde; 

 Reabertura do CENTRO DE SAÚDE RIVIERA após reforma; 

 Transmissão dados da atenção primária por meio da interface do SISTEMA DE 

DE INFORMAÇÃO DE CONTROLE DE ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL (SICAA) e o E-SUS do Ministério da Saúde; 

 Avaliação de 100% das equipes recontratualizadas no 3ª ciclo do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da qualidade da Atenção Básica - PMAQ-

AB; 

 Continuidade do PROGRAMA DE PROVISÃO DE MÉDICOS DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

 Capacitação dos 100 agentes comunitários de saúde nomeados pela SEMAD 

nomeados em 2015; 

 Implementação da oferta  e disponibilidade da vitamina A para as crianças em 

todas as unidades de saúde do município; 

 Realizado avaliação clinica do PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA de 65.000 

alunos em 100 escolas no município de Goiânia; 

 Atualização em cardiologia, pneumologia e oftalmologia para todos os 

profissionais médicos da atenção primária; 

 Realizado apoio matricial especializado permanente em endocrinologia, 

geriatria, cardiologia, pneumologia e oftalmologia para todos os profissionais 

médicos da atenção primária;  

 Implementação do ACOLHIMENTO DA DEMANDA ESPONTÂNEA em 

todas as unidades de atenção primária com estratégia de saúde da família, sendo 

que as equipes acolheriam todos os usuários que buscassem atendimento, 

oferecendo escuta qualificada e resolução das demandas; 

 Atendidos 1.384.118 pacientes na Atenção Primária;  

 Realizados 1.823.540 procedimentos na Atenção Primária;  

 Atendidos 597.272 pacientes na consulta médica na atenção básica; 

 Atendidos 5727 pacientes no atendimento de urgência em atenção básica; 

 149 pacientes atendidos no atendimento de urgência em atenção básica com 

observação até 8 horas; 

 72 pacientes atendidos no atendimento de urgência em atenção básica com 

remoção;  
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 127834 pacientes atendidos no consulta de profissional de nível superior na 

atenção básica; 

 7830 pacientes atendidos em consulta/atendimento domiciliar na atenção básica; 

 962 pacientes atendidos em visita domiciliar; 

 7150 pacientes atendidos em atividade educativa/orientação em grupo na 

atenção básica; 

 41604 pacientes atendidos em consulta pré-natal e puerperal; 

 19.694 pacientes atendidos na coleta de material para exame citopatológico de 

colo uterino; 

GERÊNCIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA 

ANO 2016 

 Implementação da Linha de cuidado em obesidade na Rede de Atenção da SMS 

em construção, parceria com Gerência de Doenças e Agravos não 

Transmissíveis; 

 Monitoramento do Fluxo do Planejamento Familiar; 

 Atualização dos documentos obrigatórios (Ficha de Registro Individual de 

Notificação Compulsória, Termo de Consentimento e Declaração de 

Participação da Reunião) para condução do processo em atendimento a Lei 9263 

e Portaria nº 48 que tratam do Planejamento Familiar e Fluxo; 

 Implementação do Fluxo do Planejamento Familiar para as Equipes das 

Referências Distritais e Diretores Distritais, em parceria com a Gerência de 

Ciclos de Vidas; 

 Realização de visita in loco (CAIS Chácara do Governador, CAIS Bairro Goiá, 

CAIS Jardim Guanabara III, CIAMS Novo Horizonte, CAIS Cândida de Morais, 

MNC, HMDI e CIAMS Pedro Ludovico) para avaliação da implementação do 

Fluxograma do Planejamento Familiar; 

 Monitorização e avaliação dos encaminhamentos da lista de espera de 

laqueadura e vasectomia em atendimento ao Fluxo estabelecido; 

 Elaboração Nota Técnica em Métodos Definitivos - Laqueadura e Vasectomia 

(em construção); 

 Monitoramento diário das listas de espera dos encaminhamentos de pré-natal de 

alto risco, laqueadura e vasectomia; 

 Colaboração na elaboração da Nota Técnica 005/2016 – Fluxograma de 

Atendimento Gestante Zika; 

 Acompanhamento do Projeto Maternidade Oeste, com definição e disposição 

dos serviços; 

 Acompanhamento do Projeto Maternidade Oeste, junto à Assessoria de 

Comunicação, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Local, acerca de 

decisões quanto à definição do nome e identidade visual; 

 Levantamento do quantitativo e especificação para aquisição de materiais, 

equipamentos e utensílios específicos a cada setor e serviço para o 

funcionamento do Hospital e Maternidade Oeste; 



56 
 

 Implementação do Apoio Matricial - 
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 Elaboração do Termo de Referência e Plano de Trabalho para contratação de 

empresa pa
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 Acompanhamento do fluxo de atendimento específico para idosos no CRASPI - 

Acompanhamento da agenda dos pacientes contrarreferenciados do CRASPI 

para a Atenção Primária; 

 Realizado proposta de adequação de grade médica dos especialistas lotados no 

Cais Cândida de Morais e Cais Jardim Novo Mundo; 

 Adequação de grade médica dos especialistas endocrinologistas que estão 

lotados no CRDT, para o atendimento da demanda de endocrinologia 

respeitando os critérios de Regulação/encaminhamento; 

 Adequação de grade médica do especialista que realiza vasectomia no CRDT, 

para o atendimento da demanda de vasectomia respeitando os critérios de 

Regulação; 

 Realizado proposta de adequação de grade médica dos especialistas Geriatras 

lotados no CRASPI; 

 Elaboração do projeto de inclusão do item “Fluxos e Protocolos” no Sistema de 

Informação de Consulta de Atendimento Ambulatorial (SICAA); 

 Criação do protocolo e do Ambulatório de Ventilação não Invasiva para 

assistência dos pacientes contemplados com doação de aparelhos CPAP e 

BPAP; 

 Participação nas reuniões realizadas como membro do Comitê Municipal de 

Segurança do Paciente, juntamente com a COMCISS e Unidades de Saúde 

(CAIS Chácara do Governador, HMDI, UPA ITAIPU, Distrito Sanitário Oeste;  

 Participação das Audiências Concentradas referente às Instituições: CEVAM 

Lar Pai Joaquim e Casa de Amparo; 

 Participação nas reuniões realizadas como membro do Grupo Técnico de 

Mortalidade Materna, Infantil e Fetal; 

 Participação nas reuniões realizadas como membro do Comitê Municipal de 

Aleitamento materno; 

 Construção dos Protocolos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Nutrição e Terapia 

Ocupacion3 12 Tf
1; 

 Elaboração de proposta para execução de mutirão em atendimento 

fonoaudiológico para fins de redução de fila de espera nessa especialidade. 

Execução prevista e agendada para os dias 24 e 25 de novembro de 2016; 

 Realização de diagnóstico situacional dos atendimentos de Nutrição da Rede, 

através de visitas in loco e relatório; 

 Ampliação da cobertura do atendimento do serviço ofertado de Nutrição na 

Rede, com a lotação de cinco nutricionistas; 

 Monitoramento dos pacientes diagnosticados com Câncer no Módulo 

Tratamento do SISCAN para avaliação e certificação do tratamento em 

atendimento a Lei 3 12 Federal 12.732; 

 Monitoramento com análise e respostas das demandas da Ouvidoria desta 

Gerência. 

 Realização de visita in loco nas Unidades de Saúde, para avaliação e respostas 

aos documentos CREMEGO; 
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 Participação na Campanha de Vacinação Nacional H1N1, no CIAMS Setor 

Pedro Ludovico, para o Grupo de Risco estabelecido pelo Ministério da Saúde; 

GERÊNCIA DE URGÊNCIA 

ANO 2016 

 Dimensionado o pessoal de enfermagem para o cumprimento de horas-extras 

(Plantões 12h) para suprimento de déficit, classificação de risco e assistência de 

enfermagem no período epidêmico de Dengue, Zika, Chikungunya e H1N1; 

 Feito cobertura dos déficits; 

 Realizado levantamento do quantitativo de profissionais de enfermagem das 

Unidades de Urgência e Emergência, realizado dimensionamento de pessoal de 

enfermagem e cobrado cobertura do déficit ao Gabinete; 

 Realizado auditoria nas frequências médicas das Unidades. Estabelecido teto de 

plantões diários para cada Unidade e Turno e implantado acompanhamento 

diário; 

 Concluído a aquisição de novo equipamento de RX para as 13 Unidade de 

atendimento a urgência. 2 - Realizado instalação de  6 (seis ) equipamentos de 

Rx nas unidades: Cais Finsocial, Cais Jardim Guanabara III, Cais Cândida de 

Morais, Cais Jardim Novo Mundo, Cais Dep. João Natal (Vila ova) e Cais 

Amendoeira;  

 Iniciado análise do termo de Cooperação Técnica entre SMS e Infraero. 

Disponibilização de espaço físico no novo aeroporto para transferência da Base; 

 Realizado capacitações para profissionais da rede e instituições parceiras, 

diretamente ligadas a ações de assistência às unidades de urgências;  

 Acompanhamento da manutenção do incentivo financeiro da Central de 

Regulação SAMU 192; 

 Elaboração e encaminhamento de parecer técnico nos processos referentes à 

atuação da assistência à urgência, aquisições material de consumo, material 

permanente e de recurso humano ligados a urgências;  

 Realizado auditoria nas frequências médicas das Unidades. Estabelecido teto de 

plantões diários para cada Unidade e Turno e implantado acompanhamento 

diário do quadro médico, através do grupo de whatsApp, com a participação 

direta dos gestores locais; 

 Acompanhamento e avaliação diária dos dados sobre os plantões médicos 

repassados pelos diretores das unidades de urgências da GUR/SMS com 

consolidação mensal dos dados e observação dos dados inconsistentes; 

 Implantação do Projeto Dengue, Zika e Chikungunya na unidade do Cais Bairro 

Goiá, Cais de Campinas para otimização do atendimento;  

 Participação dos apoiadores nas campanhas de vacina (H1N1); 

 Atualizado relatório do resumo da urgência, adequando-o a realidade 

epidemiológica do Município; 

 Atualizado formulários: check list da urgência, mapa de produção médica, ficha 

de atendimento de urgência e relatório de enfermagem; 
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 Acompanhamento dos Projetos para UPAS Ampliadas;  

"Participação da equipe da GUR das 77 ª Semana Brasileira de enfermagem de 

Maio 2016; 

  Atualização do protocolo do cuidado em primeiros socorros, para Diretores de 

CMEIS e coordenadores das Escolas municipais em parceira entre as equipes da 

Secretaria de Educação e secretaria municipal de saúde (PSE); 

 Elaboração, acompanhamento e solicitação dos processos de aquisição de 
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 - Valor gasto com medicamentos não padronizados e mandados judiciais de 

medicamentos 1.050.567,43 (até outubro); 

 Valor gasto com análogos de insulina em 2016 foi de R$ 4.274.463,10 (até 

outubro); 

 Valor gasto com Fórmula infantil e dietas – R$ 7.106.002,40 (até outubro); 

 - O valor gasto com insumos para Diabetes - R$ 1.214.590,00 (até outubro); 

GERÊNCIA DE APOIO DIAGNÓSTICO 

ANO 2016 

 Realizado treinamento dos Distritos Sanitários na elaboração do Inventário 2016 

do Parque de Equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Realizado Avaliação Anual de desempenho acerca da execução dos contratos de 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos instalados nas lavanderias e 

nas Centrais de Esterilização das unidades de saúde; 

 Realizado planejamento Estudos e Definição de critérios de referência para 

estimativa do limite de gastos para os novos contratos de assistência técnica em 

equipamentos médicos hospitalares conforme Manual de Gerenciamento e 

Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde; 

 Elaboração do Plano Operativo e colocado em prática junto aos Distritos 

Sanitários. 

 Reavaliado processos de Oxigênioterapia Domiciliar com intervenção do 

profissional médico Pneumologista; 

 Realizado Monitoramento dos usuários de Oxigênioterapia Domiciliar através 

de  visitas domiciliares com objetivo de avaliar o estado geral dos usuários, 

adesão ao tratamento, fiscalização da empresa contratada e comprovação de 

endereço do usuário; 

 Capacitados profissionais da enfermagem e dos laboratórios de análises clínicas 

das unidades de Urgência e Emergência para realização de Testes Rápidos para 

HIV I/II em atendimento ao PEP e Acidente com Material Biológico e para 

atendimento ao CTA. 

 Realizado remanejamento de Pessoal Efetivo da UPA Joao Batista Junior para 

suprir Déficit da Rede; 

 Instalação de Laboratório Conveniado na UPA João Batista Junior; 

 Capacitações e atualizações in loco para todos os funcionários das lavanderias; 

 Capacitação e atualização em CME para os funcionários das unidades de saúde e 

Distritos Sanitários; 

 Participação efetiva dos projetos de manutenção e reformas das CME’S e 

Lavanderias junto ao Departamento de Arquitetura; 

 Elaboração de descritivos para aquisição de Lavanderias e Centrais de Materiais 

Estéreis; 

 Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde. 
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DIRETORIA DE REDES TEMÁTICAS 

GERÊNCIA DE SAÚDE BUCAL 

ANO 2016 

 Ampliação do serviço de radiologia ondontológica com a instalação de aparelhos 

de Radiografia na CSF Santa Rita, CSF Vila Mutirão, CAIS Novo Mundo e 

CAIS Cândida de Morais; 

 Reestruturação da rede urgência odontológica com ampliação dos serviços para 

funcionamento 24 horas no Cais Campinas e Cais Novo Mundo; 

 Readequação e padronização do mapa de insumos odontológicos; 

 Substituição dos equipamentos/cadeiras dos consultórios odontológicos das 

unidades (4) Cais Guanabara III, (1) CSF Santa Rita, (2) Cais Cândida de 

Moraes;  

 Acompanhamento de reforma no Vila Redenção, Esplanada do Anicuns, Perim e 

Urias Magalhães; 

 Acompanhamento de construção das unidades de saúde São Francisco, Recanto 

das Minas Gerais, Alto do vale, Residencial Itaipu; 

 Substituição de compressores odontológicos em 8 unidades: CSF Vila Mutirão, 

CSF Parque Atheneu, CSF Buena Vista, Cais Guanabara III, Cais Campinas, 

Maternidade Nascer Cidadão, CSF Crimeia Oeste, CSF Recanto das Minas 

Gerais; 

 Acompanhamento de adequação física para instalação do aparelho de raio-x 

 Inauguração de 01 consultório odontológico itinerante em parceria com a 

Universidade Federal de Goiás e Secretaria Municipal de Educação;  

 Mudança dos módulos odontológicos I, II, V para as escolas: Escola Municipal 

Vila Rosa, Escola Municipal Benedito Soares Castro, Escola Municipal Orlando 

de Morais; 

 Instalação de consultórios odontológicos novos completos: CSF Recanto das 

Minas Gerais, CSF São Francisco, Centro de Saúde Cidade Jardim, CSF Real 

Conquista;  

 Ampliação de 03 equipes de saúde bucal CSF Real Conquista;  

GERÊNCIA DE SAÚDE SAÚDE MENTAL 

ANO 2016 

 Reestruturação do Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, com identificação 

e reforma de novo imóvel para instalação do serviço de urgência psiquiatrica no 

município de Goiânia, com previsão de inauguração para dez/2016; 

 Implementação da RAPS de Goiânia; 

 Nova regionalização dos CAPS AD e Transtorno; 

 Mudança do Caps Negrão de Lima para nova sede; 

 Realização do evento “Gente Crescente” do CAPSi Água Viva; 
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 Realização de ações de educação permanente do Projeto Percursos Formativos 

na Rede de Atenção Psicossocial – RAPS; 

 Intercâmbio de profissionais de todos os pontos de atenção da RAPS no 

município de Goiânia com as unidades de saúde mental da região leste de São 

Paulo; 

 Realização do Curso de Atenção à Crise Parte I “Manejo e Conceituação 

Ampliada da Crise em Saúde Mental”; 

 Realização do Curso de Atenção à Crise Parte II – O conceito de crise, sua 

evolução e aspectos atuais; 

 Realização do Curso de Atenção à Crise Parte III – a Atenção psicossocial à 

crise no Brasil, bases conceituais, situação atual, tendências e perspectivas; 

 Realização do SARAU da Saúde com todas as unidades de Saúde mental 

 Levantamento do perfil dos serviços nas unidades de saúde mental - Relatório 

Situacional; 

 Projeto Cuidando do Cuidador e do Adolescente onde foram realizados 10 

encontros – Agosto a Dezembro de 2016; 

o Construção de Fluxo de atendimento para as Comunidades Terapêuticas 

o Visitas de reconhecimento e orientação às Comunidades Terapêuticas 

o Supervisão Clínico Institucional de um consultor de SP nos serviços de 

saúde mental da Região leste 

GERÊNCIA DE CICLOS DE VIDA 

ANO 2016 

Ações da Saúde da Criança 

 Consolidação e análise do banco de informações dos Sumários de Alta 

(objetivando delinear perfil epidemiológico) dos recém-nascidos egressos das 

UTI’s neonatais inseridos nos ambulatórios de alto risco da rede municipal de 

saúde de Goiânia.  

 Acompanhamento da inserção nos ambulatórios de alto risco e condução do 

seguimento de CD (nas unidades básicas de saúde do município) das crianças 

notificadas com microcefalia segundo dados do CIEVS Goiânia. Alimentação de 

planilha atualizada; 

 Análise dos relatórios de produtividade (coletas e recoletas) referentes ao teste 

do pezinho visando garanti-las em tempo hábil (até 30 dias de vida); 

 Viabilização de transporte para consultas ou exames das crianças com alteração 

do Teste do Pezinho para o SRTN (Serviço de referência em triagem neonatal do 

estado de Goiás); 

 Articulação com SES e Ministério da Saúde para a aquisição de cadernetas de 

saúde da criança a fim de suprir as maternidades do município com base no 

número de nascimentos ocorridos segundo dados da divisão de informação em 

saúde/Goiânia. 
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Ações da Saúde da Mulher 

 Implantação nas Unidades de Saúde das equipes de referência Distrital para 

condução do planejamento familiar; 

 Encaminhamento com base nos dados da APAE DE GOIÂNIA os registros das 

coletas do TESTE DA MAMÃE às Unidades de Saúde com ausência de 

informações encontradas na coleta do papel filtro; 

 Implementação das ações da “Rede Cegonha” no Município de Goiânia; 

 Capacitação sobre o SISCAN, com a presença dos gestores da regulação 

Distritos Sanitários, atenção secundaria e terciária; 

 Implantação do SISPRENATAL WEB no Município de Goiânia. 

Ações da Saúde do Adolescente 

 Acompanhamento e ampliação da implantação da Caderneta de Saúde do 

Adolescente - CSA nas unidades de saúde da família e tradicionais 

 Realização da terceira etapa de Aplicação do Instrumento de Avaliação da 

Qualidade do Atendimento ao Adolescente em junho de 2016 

Ações de Alimentação e Nutrição/ Bolsa Família 

 Desenvolvimento, junto à gerência de informática da tela de atendimento ao 

beneficiário do PBF (no SICAA) para os profissionais de ensino médio; 
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 Realizado: Apoio as ações da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) 

em UBS pilotos nas regiões Leste (Parque Atheneu) e Noroeste (Jardim 

Curitiba); 

 A SMS instituiu em 2016 decretos municipais de relevância para o apoio ao 

aleitamento materno: 

o - extensão da licença paternidade para 20 dias, em consonância com 

diretrizes das políticas de saúde da criança, da mulher, do homem e da 

humanização (mês de outubro/2016). 

o - proibição do recebimento de doações ou compra com preço subsidiado 

de leites em pó e outros alimentos tidos como substitutos do aleitamento 

materno por hospitais vinculados ao SUS, em consonância com a 

NBCAL – Lei Federal nº 11.265. 

 Nutrição 

 Participação na capacitação para implantação do NutriSUS promovido pela SES 

para implantação em 2017; 

 Realização da Campanha de Suplementação de Vitamina A juntamente com a 

Campanha de multivacinação; 

 Elaboração do Projeto de implementação do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A em parceria com a Gerência de Atenção Primária 

(GAP), Assistência Farmacêutica GAF e Secretaria Municipal de Educação; 

 Realização de nove módulos mensais do Curso de Atualização em Nutrição para 

as nutricionistas da rede em parceria com a FANUT/UFG e Escola Municipal de 

Saúde Pública; 

 Implantação da Gerência de Ciclos de Vida como campo de estágio curricular 

obrigatório da FANUT/UFG para estudantes de nutrição. 

 

GERÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS CRÔNICOS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

ANO 2016 

Programa Municipal do Controle do Tabagismo 

 Realização de evento de Lançamento do Projeto Viva Sem Cigarro no dia 29 de 

agosto de 2016, na Escola Municipal Professora Leonísia Naves de Almeida, 

com a presença de aproximadamente 250 crianças e autoridades na área da saúde 

e educação; 

 Desenvolvimento do Projeto Viva sem Cigarro, em cumprimento às diretrizes do 

PMCT/SMS, com foco na promoção de Saúde entre os Escolares do Ensino 

Fundamental (8 a 12 anos) de 46 Instituições Municipais de Educação 

selecionadas pelo PSE e financiadas pelo Projeto MS/SMS com material 

educativo e impressos criados (8.000 cartilhas, 8.500 folders e 200 cartazes do 

Projeto Viva Sem Cigarro). 
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 CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS PMCT AO INCA /MINISTÉRIO DA 

SAÚDE - Consolidado e enviado os dados trimestrais da SMS a SES/ INCA/ 

MINISTÉRIO DA SAÚDE sobre os trabalhos realizado nos grupos do 

Programa Municipal de Controle do Tabagismo do município de Goiânia /SMS. 

 Realização de 11 Grupos Terapêuticos da Abordagem Intensiva ao Fumante em 

Unidades de Saúde. 

Programa de Hipertensão Arterial (HAS-HIPERDIA) 

 Acompanhamento e avaliação das fichas de cadastro dos pacientes do HiperDia 

realizados nas Unidades de Saúde conforme fluxo e encaminhamentos na rede. 

Total de Grupos existentes na SMS - 27 Grupos do HiperDia; 

 Cadastros no HiperDia da SMS no ano de 2016 = 407. 

 Total geral de cadastros no HiperDia da SMS = 25.589. 

Programa Municipal do Controle da Obesidade 

 Elaboração da Linha de Cuidados do Sobrepeso e Obesidade de forma 

intersetorial. 

 Acompanhamento do programa PIPOCA, parceria com a FANUT, o programa 

atende crianças e adolescentes com obesidade e hipercolesterolemia. 

 Acompanhamento, junto à Gerência de Infraestrutura e Manutenção da Rede de 

Saúde o processo de implantação d



67 
 

 Elaboração de cursos mensais para as nutricionistas do município em parceria 

com a UFG e escola de Saúde Pública. 

 

GRÊNCIA DE BENS E SERVIÇOS NÃO PADRONIZADOS 

ANO 2016 

 Construção de Fluxo de atendimento para as Comunidades Terapêuticas; 

 Visitas de reconhecimento e orientação às Comunidades Terapêuticas; 

 Supervisão Clínica Institucional de um consultor de SP nos serviços de saúde 

mental da Região leste; 

 Reorganização estrutural com a criação de Guichê para aberturas de processos 

administrativos da Secretaria Municipal de Saúde para dar maior conforto e 

agilidade aos usuários; 

 Atualização (físico e histórico do sistema) e arquivamento dos processos 

referentes aos anos anteriores a 2016; 

 Otimização do atendimento ao usuário com panfletos de orientações com os 

documentos necessários para abertura de processos; 

 Reorganização do fluxo para comprovação de endereço, verificação do cartão 

SUS Goiânia e da regulação da consulta pelo Sistema a fim de otimizar o tempo 

do trâmite do processo; 

 Construção de Nota Técnica sobre a Dispensação de Insumos Médico – 

Hospitalares para Procedimentos em Domicílio de usuários residentes no 

Município de Goiânia. 

 Desarquivamento dos processos ativos de Doação de Insumos, a fim de realizar 

recadastramento destes usuários com reavaliação clínica pelas unidades básicas 

de saúde; 

 Construção de novo fluxograma de atendimento; 

 Reuniões periódicas com a equipe GBNP, a fim de ouvir os servidores acerca do 

trabalho desempenhado e de melhorias a serem desenvolvidas; 

 Capacitação dos servidores da GBNP para atendimento e andamento dos 

processos administrativos; 

 Recepção qualificada para o usuário; 

 Clareza nas informações prestadas; 

 Atendimento diferenciado aos idosos solitários e a pacientes em situações 

prioritárias; 

 Acolhimento, orientação e direcionamento do usuário às demandas pleiteadas; 

 Facilitação do fluxo dos processos ao Distrito, quanto à entrada e saída; 

 Interação e integração com as outras Gerências a fim de direcionar o usuário 

corretamente; 

 Desenvolvimento de parceria com o Protocolo e a Ouvidoria, estreitando os 

vínculos profissionais, a fim de atender o usuário em sua completude. 
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GERÊNCIA DE EQUIDADE 

ANO 2016 

CONSULTÓRIO DE RUA 

 Capacitação em TB e Hanseníase para os profissionais; 

 Capacitação em curativos e fluxo da SMS Goiânia; 

 Capacitação em atendimento à crise (saúde mental); 
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 Capacitação em cuidados básicos de higiene, ministradas conjuntamente com 

técnicos da Gerência de Atenção Primária, á todos os profissionais do 

Residencial Niso Prego; 

 Visitas periódicas ao Residencial Niso Prego para verificar os andamentos das 

ações em saúde; 

 Implementação do fluxo de priorização de consultas especializadas no 

Residencial Niso Prego; 

 Elaboração do fluxo de abertura de processo para dispensação de fórmulas 

lácteas para crianças do Residencial Niso Prego; 

 Elaboração do fluxo de dispensação de medicamentos que não fazem parte da 

REMUME para o Residencial Niso Prego; 

 Participação nas audiências concentradas – Tribunal da Infância e Juventude do 

Estado de Goiás; 

 Elaboração e acompanhamento do funcionamento de toda rede de assistência à 

saúde, a fim de garantir a saúde integral das crianças; 

 Criação do Grupo de Trabalho Intersetorial, com participação de representantes 

das seguintes esferas governamentais: Secretaria Municipal de Educação, 

Ministério Público do Estado de Goiás, Juizado da Infância e Juventude, 

Secretaria de Direitos Humanos, Conselho Municipal dos direitos da Criança e 

Adolescentes, Secretaria de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde 

(Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde); 

 Elaboração do Check List para monitoramento das atividades diárias da equipe 

de enfermagem lotada no Residencial Niso Prego; 

 Participação na elaboração da Cartilha sobre Cuidados Básicos em Saúde; 

 Acompanhamento do processo de dispensação e instalação da lavanderia do 

Residencial Niso Prego; 

 

SOCIOEDUCATIVO 

 Lotação de 02 servidoras para Matriciamento em Saúde Mental nas unidades 

sócieducativas CASE e CIA; 

 Participação mensal no Grupo de Trabalho Estadual e Municipal; 

 Participação nas Reuniões Intersetoriais; 

 Articulação com a Gerência de Atenção Primária para efetivação do fluxo de 

atendimento aos adolescentes privados de liberdade; 

 Acompanhamento do fluxo para priorização das consultas especializadas nas 

Unidades Socioeducativas; 

 Construção coletiva (Secretaria Cidadã, Secretaria Estadual de Saúde e 

Secretaria Municipal de Saúde) do Plano de Ação 2017, a ser encaminhado para 

o Ministério da Saúde; 

 Implantação do fluxo para realização de Teste Rápido para HIV, dentro das 

Unidades Socioeducativas; 
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 Implantação do fluxo para realização de Teste Rápido para Sífilis, dentro das 

Unidades Socioeducativas; 

 Capacitação para equipe técnica das Unidades Socioeducativas sobre Teste 

Rápido para HIV; 

 Capacitação para equipe técnica das Unidades Socioeducativas sobre Teste 

Rápido para Sífilis; 

 Capacitação para equipe técnica das Unidades sobre Avaliação e Classificação 

de Risco; 

 Acompanhamento sistemático do repasse Ministerial; 

 Levantamento das necessidades de capacitação em saúde para a equipe técnica 

das Unidades; 

 Reuniões intersetorias para discussão e elaboração do PIA dos adolescentes; 

 Visitas aos CAPS a fim de conhecer o fluxo de atendimento e estreitar relação 

entre matriciadoras e equipe técnica das Unidades de Saúde Mental; 

 Visita as Unidades Básica de Saúde que são referência para as Unidades; 

 Visita as Unidades de Urgência/Emergência que são referência para as 

Unidades; 

 Visitas periódicas as Unidades para verificar as demandas de saúde; 

 Participação no curso sobre Crise (Saúde Mental) 

 Participação das Capacitações do Cuidando do Cuidador (Saúde Mental); 

 Educação permanente para as matriciadoras, através de encontros quinzenais; 

 Abertura de processo para implantação de oficinas de Hip Hop nas Unidades 

Socioeducativas; 

 Reorganização do fluxo de atendimento em saúde aos adolescentes do CASE, 

haja visto que o CIA agora está integrado, aumentando em mais de 100% a 

quantidade de adolescentes atendidos; 

 Apresentação das ações desenvolvidas pelas profissionais matriciadoras; 

DOENÇAS RARAS 

 Análise de autógrafos de lei aos portadores de doenças raras, encaminhados pela 

Câmara de Vereadores, para análise da pertinência/adequação das propostas; 

 Orientações a usuário e profissionais acerca do fluxo de atendimento aos 

portadores de doenças raras na SMS Goiânia; 

 Atendimentos a demandas específicas, auxiliando e encaminhando pacientes 

portadores de doenças raras; 

PROCESSO TRANSEXUALIZADOR 

 Discussão e articulação para futura implantação do Ambulatório do Processo 

Transexualizador no município de Goiânia; 

 Visita técnica ao Centro de Conviência Cuca Fresca, com elaboração de relatório 

técnico detalhando a realizada encontrada; 
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CULTURA CUCA FRESCA 

 Discussão com a Gerência de Saúde Mental sobre o serviço prestado no 

C.C.C.Cuca Fresca; 

 Discussão e elaboração do projeto de reestruturação do serviço do C.C.C. Fresca 

para que possa atender ao objetivos da criação do mesmo; 

 Discussão para definição do local onde os atendimentos do C.C.Cuca Fresca 

serão realizados; Contratação de profissionais para realização das oficinas; 

Pesquisa na legislação vigente para subsidiar as atividades do serviço; 

 Organização para transporte e participação dos profissionais no Seminário de 

Saúde Mental em Morrinhos; 

 Atendimentos para esclarecimentos a profissionais e usuários acerca das 

mudanças que estão sendo implementadas no serviço do C.C.Cuca Fresca; 

 Acompanhamento e mediação dos conflitos gerados pelo processo de Rescisão 

Unilateral do Convênio n° 004/2014, firmado entre a Secretaria Municipal de 

Saúde e o Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paula; 

 Apreciação e encaminhamento dos Memorandos enviados pela gerente do Cuca 

Fresca; 

REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 Visitas técnicas às algumas unidades conveniadas que compõem a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência para elaboração de relatório técnico e 

discussão de possibilidades de aprimoramento do serviço; 

 Articulação com representante da Superintendência de Regulação em Saúde para 

aprimorar o serviço prestado; 

GERAIS 

 Parceria com ASCOM nas ações do Outubro Rosa; 

 Parceria com ASCOM nas ações do Novembro Azul; 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Ações relacionadas à Saúde do Trabalhador 

ANO 2016 

 Realização de 83 palestras com temas diversos, totalizando 4.961 participantes: 

1.980 profissionais de saúde, 1.406 trabalhadores, 1.575 comunidade geral; 

 Realização de 565 fiscalizações em ambientes de trabalho; 

 Matriciamento para apoio técnico às Equipes de Saúde da Família e outras 

Unidades de saúde, para implementação de ações de saúde do trabalhador no 

SUS: 41 visitas realizadas; 

 Foram notificados 27.901 agravos relacionados ao trabalho; 

 Foram realizadas 77 atividades para articulações intra e intersetoriais; 
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 O número de profissionais de saúde capacitados nos Protocolos de Agravos 

Relacionados ao Trabalho passou de 886 em 2015 para 1980 em 2016; 

 O número de trabalhadores conscientizados com capacitações/palestras quanto 

ao ambiente, processo de trabalho e a saúde saltaram de 660 em 2015 para 1406 

em 2016; 

 Participação efetiva e permanente no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, 

FIMTPODER, FEPETIGO, Comissão Intersetorial de Educação Permanente 

(parceria com a Escola de Saúde Pública) e Programa Intersetorial de Saúde 

Mental da Secretaria Municipal de Educação; 

 Aumento do número de consultas médicas, atendimentos de outros profissionais 

e exames realizados no CEREST, totalizando 3.029 em 2015 e 3.418 em 2016*; 

 Aumento do número de realizações de Vigilância em Saúde do Trabalhador no 

ambiente de trabalho; 

 Aumento nas visitas técnicas para apoio matricial às Equipes da Saúde da 

Família e outras unidades de saúde que foram 17 em 2015 e 45 em 2016; 

 Realização de 565 fiscalizações nos ambientes de trabalho com equipe de fiscais 

da vigilância sanitária; 

 Atendimento de 100% das demandas provenientes dos Ministérios Públicos e ao 

Poder Judiciário. 

 

Ações de vigilância e controle de zoonoses 

ANO 2016 

 Atendimento de 100% das denúncias relacionadas aos animais sinantrópicos: 

total 240 denúncias atendidas; 

 Manter as ações de vigilância e controle da febre amarela, raiva e outras 

epizotias: investigação de 64 epizootias FA; 

 Manter as ações de vigilância e monitoramento das Leishmanioses em 100%: 

448 animais examinados; 

 Intensificar as ações de controle vetorial da Dengue: inspeção, eliminação e 

tratamento dos criadouros potenciais para o Aedes aegypti até outubro (número 

de visitas): 2.710.482 visitas realizadas; 

 Desenvolvimento das ações que envolvem a fiscalização em saúde pública: 

atendimento de demandas, vistorias e aplicação de multas, quando necessário 

nas áreas de vigilância de zoonoses. 126 multas e 342 vistorias realizadas; 

 Realizar as Campanhas Nacionais demandadas pelo Ministério da Saúde e 

outras que se fizerem necessárias no decorrer do ano: 100% realizadas; 

 Intensificar as ações de educação e mobilização em saúde desenvolvida pelas 

Diretorias ligadas à Superintendência de Vigilância em Saúde e Distritos 

Sanitários, em especial, as ações do Programa "Goiânia Vencendo a Dengue", 

desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação: 85.210 

pessoas atendidas; 
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 Intensificar as capacitações dos Agentes de Controle das Endemias, objetivando 

a qualificação do trabalho de combate à Dengue, em especial. Foram realizadas 

duas capacitações para 100% dos funcionários. 

Ações de vigilância sanitária e ambiental 

ANO 2016 

 Atender às demandas de vistoria para obtenção de alvará de estabelecimento de 

interesse à Saúde do Trabalhador e Realizar fiscalização onde houver trabalho 

em condições insalubres, em parceria com a Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Ministério Público e Diretoria de 

Vigilância Sanitária e Ambiental: 565 estabelecimentos fiscalizados. 

Atendimento de 100% das demandas do Ministério Público e Sindicatos; 

 Prestar assistência aos usuários referenciados, estabelecendo nexo causal e 

realizando referência e contra-referência para a Rede SUS e previdências 

sociais: 3418 trabalhadores atendidos de entidades públicas e privadas.  

 Realizar a fiscalização e controle sanitário nas Indústrias de Medicamentos de 

Goiânia; 

 Realizar a fiscalização e controle sanitário em Hospitais, Maternidades e 

Clínicas Médicas para o Controle do Pré-Natal e sífilis; Em estabelecimentos de 

Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo e Mama e estabelecimentos da 

Rede de Saúde Mental de Goiânia, além de realizar a investigação das 

notificações de doenças de notificação compulsória e infecções relacionadas aos 

ambientes de saúde; Implantação do Plano Nacional para a Segurança do 

Paciente em hospitais que possuam UTI; 

 Realizar a investigação dos surtos notificados de doenças transmitidas por 

alimentos – DTA, assim como atender as denúncias de irregularidades em 

quaisquer estabelecimentos sujeitos a controle sanitário; 

 Manter o quantitativo de coleta de amostras de água para consumo humano, 

conforme diretriz do Programa VIGIAGUA/SISPACTO/MS; MÍNIMO DE 756 

amostras; 

 Realizar 40 oficinas de capacitação para os fiscais e servidores administrativos 

de vigilância sanitária além de oficinas de educação em saúde para comunidade 

e profissionais do setor regulado. 

ANO 2016 

 Manutenção do Programa de Vacinação contra a hepatite B em Hospitais/ 

maternidade de Goiânia. Possibilidade de inclusão da Maternidade Amparo no 

Programa: 12.166 Recem-nascidos atendidos e 126 mulheres. A maternidade 

Ampara não foi incluída por falta de autorização do gestor do Hospital; 

 Investigação de todos os Eventos Adversos Pós-Vacinais conforme demanda: 

264 Eventos adversos investigados e 75 crianças encaminhadas para receber 

DTPa; 
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 Implantação e capacitação de todas as unidades de saúde de funcionamento 24 

horas da SMS para a testagem rápida de HIV/AIDS, bem como os protocolos do 

Ministério da Saúde para Profilaxia Pós-Exposição Sexual ao HIV (12 

unidades);  

 Implantação e mais uma unidade hospitalar para sentinela de SRAG (1: de 

acordo com Ministério da Saúde deve ser em um hospital privado); 

 Criação do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e 

Hepatites Virais (1), implantação do SINAN online dengue em 15 hospitais 

privados do município; 

 Visitas técnicas e oficinas com as unidades de saúde do município com o 

objetivo de capacitar/incentivar/sensibilizar os profissionais de saúde quanto ao 

reconhecimento e notificação da violência interpessoal: 68 visitas técnicas e 45 

oficinas realizadas; 

 Investigação e monitoramento de todos os óbitos em mulheres em idade fértil 

(MIF), óbito fetal, óbito infantil e crianças ate 5 anos:  370 óbitos (MIF e 

materno)   /  411 óbitos fetais; 

 Promover capacitações aos trabalhadores, comunidade e profissionais em saúde 

do trabalhador; eventos alusivos às datas significativas e fortalecer o controle 

social contribuindo com o processo de educação permanente dos Conselheiros 

de saúde e representantes sindicais: 83 capacitações / 4.961 pessoas capacitadas; 

 Implementar as notificações e monitorar o Sistema de Notificação de Agravos 

(SINAN) e dar suporte técnico para melhoria dos dados das Unidades 

notificadoras dos agravos em Saúde do Trabalhador: 41 oficinas realizadas em 

hospitais estaduais e unidades de saúde municipais; 

 Fortalecimento da Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) e 

aprimoramento da Notificação de Violências Interpessoais e Autoprovocadas; 

 Fortalecimento do Programa Vida no Trânsito, seja do Comitê Intersetorial e de 

Dados, sejam análises qualificadas e intervenções a partir das informações; 

 Atender às demandas de vistoria para obtenção de alvará de estabelecimento de 

interesse à Saúde do Trabalhador e Realizar fiscalização onde houver trabalho 

em condições insalubres, em parceria com a Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Ministério Público e Diretoria de 

Vigilância Sanitária e Ambiental: 565 estabelecimentos fiscalizados. 

Atendimento de 100% das demandas do Ministério Público e Sindicato: 565 

estabelecimentos fiscalizados. Atendimento de 100% das demandas do 

Ministério Público e Sindicatos; 

 Prestar assistência aos usuários referenciados, estabelecendo nexo causal e 

realizando referência e contra-referência para a Rede SUS e previdências 

sociais: 3.418 trabalhadores atendidos de entidades públicas e privados. 

Ações de educação e mobilização em saúde 

ANO 2016 
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 Recebimento de 2.073cadáveres para investigações de causa mortis, com 

assistência aos familiares, realização de necrópsias, coletas de materiais para 

exames, encaminhamentos para o Instituto Médico Legal, entre outros;  

 Realização de 02 oficinas de educação continuada, sobretudo relacionado aos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) com as equipes das áreas técnicas e 

administrativas, implementando os protocolos de atendimento já estabelecidos 

com reavaliação dos processos de trabalho (Atualização do POP). 

 Minimizar o déficit de recursos humanos no serviço, sobretudo auxiliares de 

necropsia (aguardamos novo chamamento do Concurso Público Administração 

Direta e Autarquias – Edital nº 002/2012);                                          Minimizar o 

déficit de materiais de consumo e permanentes para o serviço (PROCESSOS 

57568992, 53688764, 61210971, 56801294 

 Educação continuada sobre a Portaria Municipal 603/2009 sobre 

encaminhamento de cadáveres ao SVO e IML: 1 capacitação sobre 

encaminhamento de cadáveres em 100% das unidades de saúde 24Horas, 

municipais. 
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o CSF Curitiba II para o antigo Cais Curitiba. 

 Obras iniciadas e paralisadas: 

o Construção do CSF Alto do Vale 

o Construção do CSF Bairro São Carlos 

o Ambiência da Matenidade Nascer Cidadão 

 Obras em andamento   

o Reforma do C.S. Esplanada do Anicuns 

o Construção do CSF Itaipu 

o Reforma e ampliação do CEREST  

o Construção do Hospital e Maternidade Oeste 

o Reforma da nova sede do Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc 

o Reforma do C.S. Vila Redenção 

 

 Elaboração de projetos: 

o Elaboração em conjunto com a SEINFRA dos projetos complementares do 

Hospital Campinas e aprovação dos mesmos nos órgãos competentes. 

o Elaboração e aprovação do projeto do CIAMS Urias Magalhães na Vigilância 

Sanitária. 

o
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o Ampliação e reforma do Ciams Jardim América para conversão em UPA;  

o Ampliação e reforma do Cais Jardim Guanabara para conversão em UPA; 

o Construção do CSF Novo Planalto; 

o Construção do CSF Recanto do Bosque; 

o Projetos complementares das Academias de Saúde; 

o Projetos complementares dos Caps tipo III 

o Ampliação do Centro de Parto Normal da Maternidade Nascer Cidadão 

 Reformas e pequenos reparos por administração direta: 

o Pintura da enfermaria masculina do P.S. Wassily Chuc; 

o Adequação para atendimento ao público da Farmácia de insumos não 

essenciais; 

o Adequação da estabilização do Cais Campinas; 

o Reparo na calçada e adequação do abrigo de lixo do Cais João Natal; 

o Adequação para mudança do laboratório de hansen/Tb do CRDT; 

o Adequação do CME e instalação de autoclave no C.S. Cidade Jardim 

o Adequação do abrigo de lixo, retirada de infiltração e adequação da CME do 

C.S. Vila Boa; 

o Adequação/correção do CIAMS Pedro Ludovico; 

o Adequação da sala de curativo e elétrica do C.S. Vila União; 

o Reforma do Cais Curitiba para mudança do dois CSF; 

o Reparo em telhado/muro na UPA Itaipu; 

o Retirada de infiltração, adequação calhas e pintura interna do C.S. São Judas 

 Fiscalização das obras: 

o Maternidade Oeste; 

o C.S. Benedito Vieira dos Santos; 

o C.S.F. Criméia Oeste; 

o C.S.F. Esplanada do Anicuns; 

o C.S.F. Alto do Vale; 

o C.S.F São Carlos; 

o Cerest 
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 Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

ANO 2016 

 Realizado 02 sessões Ordinárias da Mesa Municipal de Negociação Permanente; 

 Convocação de 165 Profissionais Concurso Edital nº 002/2012; 

 Convocação de 432 Profissionais Processo Seletivo Público Edital nº 001/2012; 

 Análise, Encaminhamentos e Despachos de 15.779 Processos; 

 Análise, Encaminhamentos e Despachos de 2.638 Documentos;  

SESMT 

 Realização de 946 Exames Periódicos de servidores; 

 Realização de 843 Visitas técnicas nas Unidades/ Relatório de Inspeções 

Planejadas – RIP; 

 Preenchimento de 62 PPP-Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

 Realização de 27 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais das 

Unidades de Saúde; 

 Capacitações de 70 servidores e gestores/ Segurança e Medicina do Trabalho; 

 Realizar da XI SIPAT em 07 DISTRITOS; 

 Resposta a 18 Demandas de órgãos fiscalizadores; 

 Acompanhamento de 11 Avaliações da Capacidade Laborativa ao servidor; 

GERÊNCIA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 Lotação de 83 Profissionais referente ao Concurso Público Edital 002/2012; 

 Lotações de 49 Profissionais referentes ao Processo Seletivo Publicam Público 

Edital 001/2012 (ACS+ACE); 

 

 otação de 89 4oninsionaids;
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 Gerenciamento do fluxo e autorização da realização de projetos de pesquisa na 

SMS: 44 projetos de pesquisas encaminhados; 

 Coordenação da realização de atividades práticas de ensino na SMS.: 368 

atividades práticas encaminhadas; 

 Coordenação dos encaminhamentos de estudantes para a realização de visitas 

técnicas às Unidades de Saúde: 1.690 estudantes encaminhados; 

 Gestão dos processos de liberação de servidores para participação em congressos 

e outros eventos fora da SMS Goiânia, bem como de concessão de benefício: 

147 processos encaminhados; 

 Andamentos e monitoramento dos convênios para concessão de campos de 

estágio de instituições de ensino de nível médio profissionalizante: 10 processos, 

sendo 09 já conveniadas e 01 interessada; 

 Andamentos e monitoramento dos convênios para concessão de campos de 

estágio de instituições de ensino de nível superior: 08 processos, sendo 05 já 

conveniadas e 03 interessadas; 

 Cursos para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde: 26 processos 

educativos 

 Apoio à criação de núcleos de educação permanente em saúde em unidades da 

SMS Goiânia: 2 núcleos em processo de criação; 

 Coordenação do projeto "Programa de Educação Pelo Trabalho para a Saúde - 

PET-Saúde/GraduaSUS - 2016/2017, realizado em parceria com a Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás: Execução do projeto iniciada em maio de 2016; 

 Regulação da entrada, nas Unidades da SMS, de estudantes oriundos de 

residências multiprofissionais: 12 residentes encaminhados; 

 Regulação da entrada, nas Unidades da SMS, de estudantes oriundos de 

residências médicas: 10 estudantes encaminhados; 

 Realização de reuniões com Gerências da SMS Goiânia e com distritos 

sanitários, com o objetivo de melhorar o fluxo de encaminhamento de 

estudantes, bem como a regulação dos campos de estágio: 22 reuniões 

realizadas; 

 Realização de reuniões com instituições de ensino de nível médio 

profissionalizante, com o objetivo de melhorar o fluxo de encaminhamento de 

estudantes aos campos de estágio: 02 reuniões realizadas; 
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SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

ANO 2016 

 Acompanhamento das alterações nas telas de atendimento do SICAA com 

implementação dos campos obrigatórios no ESUS; 

 Levantamento dos campos necessários para adequar o SICAA à versão 2.1 

ESUS, em conjunto com a DAB; 

 Acompanhamento junto à SEDETEC do desenvolvimento de relatórios no 

Sistema Consulta Estatística da Saúde, Dashboard, com os dados disponíveis na 

Visita Domiciliar e Atendimento; 

 Elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) ANO 2015; 

 Elaboração da Programação Anual de Saúde Ano 2016 e 2017; 

 Definição das Metas dos indicadores das Diretrizes e Objetivos Nacionais 

(SISPACTO) para o ano 2016;  

 Elaboração do Relatório Detalhado do 3º Quad. Ano 2015 e 1º e 2º Ano 2016; 

 Elaboração do Relatório de Atividades Realizadas pela SMS Ano 2015 e 

Programadas para o Ano 2016; 

 Foram realizadas 794 auditorias, cuja finalidade foi: 

o 190 auditorias em prontuário 

o 348 Pagamentos de valores complementares 

o 54 Alterações na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) 

o 43 Apurações de Denúncias 

o 48 Credenciamentos de Serviços 

o 95 Outras Finalidades 

o 09 Alterações de Dados Cadastrais no CNES 

o 07 Avaliações da Capacidade Instalada da Unidade 
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9. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE ANO 2016  

 

DIRETRIZES, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) 2016. 

    

 

DIRETRIZ – 1: Qualificação e expansão da atenção básica 

 
 

    

Objetivo 1.1 – Ampliar e qualificar o acesso e a longitudinalidade à Rede de Atenção a Saúde por meio da Atenção Primária. 

 

Indicador: Cobertura populacional pelas equipes da atenção básica. 

 

Meta: Alcançar 63% de cobertura 

 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

76.842.000,00 67.164.898,28 

Justificativa 
A despesa foi executada de acordo com os recursos oriundos do Ministério da Saúde e 

com saldo em conta corrente do exercício de 2016. 
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Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

1.1.1. Aumento da cobertura populacional estimada 

pelas equipes de atenção básica. 

Cobertura populacional estimada 

pelas equipes de Atenção Básica 

SISPACTO - Indicador 1 

Alcançar 63% de 

cobertura 

 62,09% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta não foi alcançada devido ao cenário da administração municipal que adotou 

medidas para a manutenção do equilíbrio das contas públicas, provocada pelos 

decretos nº 2718/2014 e 3164/2015, os quais impossibilitaram a contratação dos 

profissionais necessários para o aumento do número de equipes de atenção primária. A 

Secretária Municipal de Saúde de Goiânia sofre com o numero crescente de médicos 

da atenção primária tradicional (teleconsulta) requerendo aposentadoria e com uma 

constante solicitação de desligamento dos profissionais médicos das equipes de saúde 

da família por motivos pessoais. Outro fator que influencia negativamente este 

indicador, refere-se ao fato de que o projeto de expansão da Atenção Primária do 

Município de Goiânia ainda não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, não sendo 

possível aumentar o número de equipes de saúde da família habilitadas. O aumento da 

cobertura em 2016 refere-se a uma correção na fórmula de cálculo do indicador, feita 
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pelo Ministério da Saúde, que para cada equipe de saúde da família são consideradas 

3450 pessoas e para cada equipe parametrizada 3000 pessoas. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.2. Implantação de equipes da estratégia saúde da 

família. 

N.º de ESF implantadas Implantar 01 ESF 

(total 213) 

187 equipes implantadas  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta não foi alcançada devido ao cenário da administração municipal que adotou 

medidas para a manutenção do equilíbrio das contas públicas, provocada pelos 

decretos nº 2718/2014 e 3164/2015, os quais impossibilitaram a contratação dos 

profissionais necessários para o aumento do número de equipes de atenção primária. A 

Secretária Municipal de Saúde de Goiânia sofre com uma constante solicitação de 

desligamento dos profissionais médicos das equipes de saúde da família por motivos 

pessoais. Outro fator que influencio negativamente este indicador refere-se 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Não foi possível alcançar a meta pactuada em virtude do grande número de 

aposentadorias e a pequena quantidade de cirurgiões dentistas convocados no último 

concurso, contribuindo diretamente para o déficit de profissionais  na rede municipal 

de saúde. Houve também remoções de servidores da atenção básica para o serviço de 

Urgência e Centros de Especialidades Odontológicas comprometendo a cobertura da 

atenção básica. O déficit de recursos humanos do Serviço Odontológico deve ser 

resolvido com a abertura de concurso público.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.4. Ampliação do teto de equipes de Consultório na 

Rua.  

Percentual de teto de 

equipes de consultório na 

rua 

Alcançar 80% de 

equipes de 

Consultório de 

Rua (04 equipes) 

 02 equipes. 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Ainda não houve formalização por parte do Ministério da Saúde ao solicitado e 

pactuado. Foi enviado e aprovado projeto na CIR/CIB/GO para ampliação do número 

de Equipes de Consultório na Rua (04 Equipes). Após provação foi enviado ao MS e 

aguarda publicação desde novembro de 2015.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.5. Implantação de equipes do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF). 

Número de Equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família 

Implantar 03 

NASF 

 0 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta não foi alcançada devido ao cenário da administração municipal que adotou 

medidas para a manutenção do equilíbrio das contas públicas, provocada pelos 

decretos nº 2718/2014 e 3164/2015, os quais impossibilitaram a contratação dos 

profissionais necessários para o aumento do número de equipes de atenção primária, 

inclusive para equipes NASF. 
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condicionalidades de saúde do Programa Bolsa 

Família (PBF). 

acompanhamento 

condicionalidades de saúde 

do programa bolsa família 

SISPACTO - Indicador 3 

de 70% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Foram realizadas ações como: busca ativa dos beneficiários pela ESF e pelo Nível 

Central, campanhas de dia D, ações integralizadas com a SEMAS, capacitações de 

servidores das unidades de saúde, e diversas ações dos Distritos Sanitários em 

acompanhamento às unidades. Porém ainda existem diversas dificuldades de contatar 

os beneficiários que não fazem parte da ESF; dificuldades como: o beneficiário 

comparece na unidade e não é acompanhado, falta de interesse de gestores de unidades 

de saúde no PBF, problemas de informações erradas ou mais de um cadastro no 

SICAA e dificuldade de unificação desses cadastros. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.8. Implantação de Equipes de Saúde Bucal. Número de Equipes 

Básicas de Saúde Bucal 

Alcançar 132 

equipes de saúde 

bucal 

 90 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Não foi possível realizar ampliação das equipes devido ao déficit de recursos humanos pela 

necessidade de contenção de despesas no âmbito da Prefeitura de Goiânia. Saída de 

profissionais das Equipes para compor os serviços de urgências e Atenção primária. 

 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 
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1.1.9. Realização de ação coletiva de escovação dental 

supervisionada. 

Média da ação coletiva de 

escovação dental 

supervisionada SISPACTO 

- Indicador 5 

Alcançar 3% 0,06%  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 A meta não foi alcançada apesar da aquisição das escovas, pois o processo para 

compra de creme dental (nº 66244768/2016) fracassou pela desistência das empresas, 

não possibilitando a aquisição. Um novo processo de compra (nº 69276245/2017) foi 

aberto para viabilizar a realização da escovação supervisionada no município.  

  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.10. Redução do percentual de exodontias em 

relação aos procedimentos preventivos e curativos 

Proporção de exodontia em 

relação aos procedimentos 

preventivos e curativos 

SISPACTO - Indicador 6 

Reduzir para 

3,40% 

11,48%  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta não foi alcançada em virtude da falta de insumos para o atendimento na 

Atenção Primária, bem como para os Centros de Especialidades. Sendo assim, houve 

maior demanda para o serviço de Urgência Odontológica acarretando um maior 

número de exodontias para resolver as situações de dor dentária. A ação para alcançar 

este indicador é a regularização do abastecimento de insumos para a Odontologia por 

meio de novos processos de aquisição que já estão em andamento.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 
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1.1.11. Implantar a parametrização unidades de 

atenção primária tradicional. 

Percentual de equipes 

parametrizada na atenção 

primária tradicional 

Implantação de 

parametrização de 

100% equipes 

0% de equipes AB parametrizadas  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Devido ao cenário da administração municipal que adotou medidas 



89 
 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.13. Ampliação da proporção de nascidos vivos de 

mães com 07 ou mais consultas de pré-natal 

Proporção de nascidos 

vivos de mães com 07 ou 

mais consultas de pré-natal                         

SISPACTO - Indicador 21 

Alcançar 73,75% 

  

67,64%  

  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Este Indicador contempla todas as gestantes incluindo as do SUS, de convênios e 

particulares. Temos déficit de informações e ainda estamos passando por fase de 

implementação do SISPRENATAL que seria um sistema de comparação, mas que 

ainda é incipiente. Para 2017 já está previsto uma atualização de Pré-natal de Baixo 

Risco para os profissionais da Rede de Atenção Primária. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.14. Ampliação da razão de exame citopatológico 

em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos  

Razão de exames 

citopatológicos do colo do 

útero em mulheres de 25 a 

64 anos e a população da 

mesma faixa etária                            

SISPACTO - Indicador 18 

Alcançar razão de 

0,49 

0,08  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

No ano de 2016 ficou-se grande parte do período com falta de material para coleta 

devido a entraves no processo de compras.  
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Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.15. Realização de testes de sífilis nas gestantes 

usuárias do SUS. 

Número de testes de sífilis 

por gestante                                 

SISPACTO - Indicador 22 

Realizar 02 testes 2,64  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Muitas gestantes realizam o pré natal na rede municipal mas o parto é realizado de 

forma particular.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.16. Implantação de Academias de Saúde Número de Academias de 

Saúde Implantas 

Implantar 05 

academias 

0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Em fase de elaboração de projetos complementares (hidráulico e elétrico) para 

posterior licitação. A Gerência de Infraestrutura elaborou o projeto arquitetônico 

padrão das academias, aprovou-o na Vigilância Sanitária, elaborou a implantação nas 

5 áreas definidas e contratou empresa por meio de licitação para elaborar os projetos 

complementares. Os projetos não foram finalizados até o fim do ano para licitar a 

obra.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 
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1.1.17. Aumento da prevalência de atividade física 

suficiente no tempo livre em adultos.  

Prevalência de atividade 

física suficiente no tempo 

livre em adultos 

Alcançar 

prevalência de 

39,7% 

 41,5 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

O resultado alcançado ultrapassou a meta pactuada  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.18. Redução da prevalência de tabagismo em 

adultos  ≥ 18 anos.  

Prevalência de tabagismo 

em adultos ≥ 18 anos 

Alcançar 

prevalência de 

9,30% 

 10,3 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 A meta não foi alcançada. A Gerência de DCNT está planejando capacitações para 

profissionais de saúde para o ano de 2017 e estimulará a formação de novos grupos do 

Programa Municipal de Controle do Tabagismo. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.19. Redução da taxa de internações por diabetes 

mellitus na população de 30 a 59 anos. 

Taxa  de internação por 

diabetes mellitus 

Alcançar taxa de 

5,0/10.000 

 1,98% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 O resultado alcançado superou a meta pactuada. Foi realizado matriciamento em 

endocrinologia para toda a atenção primária o que pode ter influenciado na redução da 

taxa de internações por esta causa. 
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Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 
p

a

r

a

 

P

A

S

 

2

0

1

6

 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.1.20. Redução de internações por condições 

sensíveis à atenção básica. 

Proporção de internações 

por condições sensíveis à 

atenção básica SISPACTO 

- Indicador 2 

Alcançar 27,24%  22,97% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta prevista foi alcançada, com uma redução significativa do indicador. Este 

resultado obtido se deve pelas atividades desenvolvidas de Educação Permanente 

realizadas com as Oficinas Planificação e de Matriciamento, bem como os processos 

de qualificações ofertados para os profissionais da Atenção Primária, os quais vêm 

contribuindo para melhoria da organização do processo, do acesso e da qualificação do 

cuidado.  

 

 

 

 

Objetivo 1.2 - Expandir e qualificar a carteira de serviços nas Unidades Básicas de Saúde    
Indicador: Proporção de Unidades Básicas de Saúde com carteira elementar e complementar de serviços implantada 

Meta: Carteira elementar: aumentar 5% (total 90%) 

Indicador: Proporção de Unidades Básicas de Saúde com carteira complementar de serviços implantada 

Meta: Carteira complementar: implantar em 10% (total 40%). 

 

Valor previsto no PPA (em R$) ANO 2016 Resultado 2016 
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18.986.000,00 688.275,58 

Justificativa Os recursos foram remanejados para o Bloco de Atenção Básica.   

     

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

1.2.1. Aumento do número de Unidades de Saúde com 

carteira elementar de serviços oferecidos: Consulta 

médica e de enfermagem, administração de 

medicamentos endovenosos, observação até 8 horas, 

curativo, sondagem nasogástrica e vesical.  

Percentual de Unidades Básicas de Saúde 

com carteira elementar de serviços 

oferecidos 

Aumentar em 5% das 

Unidades Básicas de 

Saúde (total 90%) 

62% das unidades de 

saúde 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta não foi alcançada devido a dificuldades nos processos licitatórios que garantiriam 

equipamentos e insumos para os serviços listados na carteira básica e complementar dos 

serviços da Atenção Primária. Ressalta-se que Diretoria de Atenção à Saúde está 

promovendo, em conjunto com os profissionais de saúde, a construção de 

protocolos/fluxos para a realização da padronização dos serviços oferecidos na APS. 

 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 
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Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

1.2.2. Implantação da carteira complementar de 

serviços nas Unidades Básicas de Saúde: Pequenas 

cirurgias e suturas, teste do olhinho/fundoscopia, 

lavagem de ouvido/retirada de cerúmen, debridamento 

de feridas, inserção de DIU (dispositivo intrauterino), 

retirada de corpo estranho (nariz, ouvido, olho) 

Percentual de Unidades Básicas 

de Saúde com carteira 

complementar de serviços 

oferecidos 

Implantar em 10% (total 

40%) 

20% das unidades de saúde 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Reformado o CSF Criméia Oeste e Perim. As demais unidades serão reformadas após 

aquisição de materiais básicos de construção em parceria com a SEINFRA. 

 

 

 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para PAS 

2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

1.2.4. Reforma de Unidades de Saúde conforme 

Termo de Ajuste de Conduta com Ministério Público. 

N.º de Unidades reformadas Reformar 06 unidades: 

SESMT, Vila Canaã, Vila 

Moraes, Jardim Primavera, 

Santo Hilário, Vila Pedroso. 

0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

As unidades serão reformadas após aquisição de materiais básicos de construção em 

parceria com a SEINFRA. 

 

 

Objetivo 1.3 - Implementar estratégias para a coordenação de cuidado dentro da Rede de Atenção à Saúde:     
Indicador: Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica    

Meta: Alcançar 27,24% 

 

Valor previsto no PPA (em R$) ANO 2016 Resultado 2016 
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12.558.000,00 

 

0,00 

Justificativa Os recursos foram remanejados para dentro do Bloco de Atenção Básica.   

    

 

 

 

       

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

1.3.1. Vinculação unidades de saúde às maternidades 

de referência da rede cegonha para os partos de risco 

habitual e alto risco no município de Goiânia 

Proporção de Unidades vinculadas às 

Maternidades de referência da Rede 

Cegonha 

Manter  100% das 

Unidades de Saúde 

vinculadas as 

Maternidades de 

referência 

100% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Unidades vinculadas conforme Portaria nº 102/2016 de 25 de agosto de 2016. 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (Unidades do Distrito Sanitário Norte e 

Campinas Centro), Maternidade Nascer Cidadão (Unidades do Distrito Sanitário Oeste 

e Noroeste) e Hospital e Maternidade Dona Íris(Unidades do Distrito Sul, Leste e 

Sudoeste).  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 
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Meta pactuada para PAS 

2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

1.3.2. Implantação da tela de encaminhamento para os 

médicos da atenção primária.  

Percentual de Unidades 

com a tela de 

encaminhamento 

Manter a tela de encaminha 

mento p/100% dos médicos  

Parcial 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Foi desenvolvida a tela, mas ainda não foi efetivada para uso. Espera-se que em 2017 ela 

esteja em funcionamento. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para PAS 

2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

1.3.3 Implantar processos de matriciamento por 

especialidade definidas considerando as necessidades 

da rede de atendimento e fila de espera por consulta 

médica especializada. 

Nº de processos 

desencadeados 

Alcançar 8 especialidades em 

todos os Distritos Sanitários 

62,5% - 5 especialidades 

com Matriciamento 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta não alcançada devido as exonerações de profissionais especialistas e a  alta 

rotatividade de profissionais na Atenção Primaria impossibilitaram a implantação de 

novas equipes de matriciamnto. Hoje há 5 equipes de matriciamento, endocrinologia, 

pneumologia, geriatria, oftalmologia e pediatria de Alto Risco.  
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Melhoria da qualidade dos serviços oferecidos para a mulher no período gravídico 

puerperal. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

1.3.5. Redução da taxa de mortalidade infantil. 

Jus3 re
Q
Q
 EMC q e observações para resultado  
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A taxa de mortalidade prematura vem reduzindo a partir do ano de 2014. As ações que 

dizem respeito a esse indicador são muito amplas, pois percorrem toda a linha de 

cuidado com cada uma dessas patologias. A implantação do eletrocardiograma em 

todas as Unidades de Urgência melhorou o nosso tempo resposta da porta de entrada, o 

que deve ter refletido na mortalidade por doenças cardiovasculares. Com relação ao 

DM foi feito um matriciamento para toda a atenção primária o que pode ter 

influenciado na redução da mortalidade por esta causa.  

       

 

 

DIRETRIZ 02 – Ampliação e qualificação da atenção de média e alta complexidade ambulatorial e 

hospitalar 
 

 

    

Objetivo 2.1: Controlar e avaliar os prestadores de serviço com base na execução dos tetos pactuados na Programação Pactuada Integrada (PPI), 

com o município de Goiânia: 

 Indicador: Percentual de produção em relação ao teto de média e alta complexidade    

Meta: Reduzir para 90% o percentual de gasto em média e alta complexidade em relação ao pactuado na PPI. 

   

Justificativa: Apesar de ter aumentado os recursos, o gasto com média e alta complexidade também aumentou, principalmente com pacientes de 

outros municípios bem como pelo fim do Programa Mutirão de Cirurgia Eletiva. 

Valor previsto no PPA (em R$) ANO 2016 Resultado 2016 
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459.817.000,00 563.490.169,95 

Justificativa 

A despesa foi executada de acordo com os recursos oriundos do Ministério da Saúde, 

fundamentalmente pra pagamento de prestadores do SUS e o saldo em conta corrente 

do exercício de 2016.  

 

 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado 

alcançado PAS 

2016 

2.1.1. Ampliação dos serviços hospitalares acima de 

50 leitos com contrato de metas firmado. 

Proporção de serviços hospitalares com 

contrato de metas Firmado. SISPACTO 

- Indicador 11 

Manter os serviços 

com contrato de 

metas firmado 

Manteve os serviços 

contratados 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Houve manutenção de todos os contratos de metas firmados. 

       

Objetivo 2.2 - Ampliar e qualificar o acesso e a carteira de serviço de média e alta complexidade dentro da rede de atenção à saúde:    

Indicador: Percentual de produção em relação ao teto de média e alta complexidade. 

 Meta: Reduzir para 90% 

 

Justificativa: Apesar de ter aumentado os recursos, o gasto com média e alta complexidade também aumentou, principalmente com pacientes de 

outros municípios bem como pelo fim do Programa Mutirão de Cirurgia Eletiva. 
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Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

207.393.000,00 
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2015: 4,16 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.3. Realização de procedimentos ambulatoriais de 

alta complexidade selecionados para população 

residente 

Razão de procedimentos 

ambulatoriais de alta complexidade e 

população residente       SISPACTO - 

Indicador 9 

Aumentar para 

7,40/100 

8,44 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada.  

Série História Goiânia:  

2010: 5,45 

2011: 6,04 

2012: 7,43 

2013: 7,94 

2014: 8,13  

2015: 9,04 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.4. Realização de internações clínico-cirúrgicas de 

alta complexidade na população Residente. 

Razão de internações clínico-

cirúrgicas de alta complexidade na 

população residente    SISPACTO - 

Aumentar para 

4,2/100 

4,11 
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Indicador 10 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta estável. Houve redução de internações clínicas, especificamente a sensível da 

atenção básica e internações psiquiátricas e pediátricas. 

Série História Goiânia: 

2010: 3,32 

2011: 3,89 

2012: 4,11 

2013: 4,65 

2014: 4,58 

2015: 4,67 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

2.2.5. Ampliação de acesso hospitalar aos 

acidentados. 

Proporção de acesso 

hospitalar dos óbitos 

por acidente           

SISPACTO - Indicador 

13 

Ampliar para 63% 60,12 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Manutenção trabalhos do SAMU e Resgate Corpo de Bombeiros. Além disso, há redução 

no número de óbitos em consequência dos acidentes (acidentes de transporte e outras 

causas externas de lesões acidentais – 14% de 2010 para 2016). 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 
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2.2.6. Reduzir os óbitos em menores de 15 anos em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Proporção de óbitos, em menores de 15 

anos, nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI)              SISPACTO - 

Indicador 15 

Reduzir para 12% 13,85% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta estável. Em termos absolutos. Houve redução no número de óbitos. Série 

histórica Ano:  

2010: 12,92% 

2011: 15,39% 

2012: 14,51% 

2013: 14,04% 

2014: 11,29% 

2015: 13,55% 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.7. Manutenção da cobertura do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU –192). 

Cobertura do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU – 192)                  

SISPACTO - Indicador 16 

Manter 100% de 

cobertura 

  

  

 100% 
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Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.8. Manutenção da estruturação do componente 

municipal Sistema Nacional de Auditoria (SNA). 

Componente do Sistema Nacional de 

Auditoria (SNA) estruturado    

SISPACTO - Indicador 66 

Manter o serviço 

estruturado 

Manter o serviço 

estruturado 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta mantida conforme pactuação estabelecida  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.9. Ampliação da razão de exames de mamografia 

em mulheres de 50 a 69 anos de idade. 

Razão de exames de mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres 

de 50 a 69 anos    SISPACTO - 

Indicador 19 

Ampliar para 0,28 0,12 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Conforme relatório gerencial do SISCAN, o número de mamografias realizadas em 

mulheres de 50 a 69 anos é ligeiramente maior quando comparado com os relatórios 

do SIA/SUS. Dificuldade de acesso dos profissionais ao SISCAN, consequentemente 

dificultando a requisição de mamografia no Sistema. Além disso, os profissionais de 

saúde não estão sensibilizados em sua plenitude para solicitação do exame e muitas 

vezes as mulheres também não recebem informações necessárias a respeito da 

importância da realização deste exame. Os dados do Vigitel 2016 apontaram que a 

frequência de mulheres entre 50 a 69 anos de idade que referiram ter realizado exame de 

mamografia nos últimos dois anos foi de 83,6%. Isso sugere que estudos mais 
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aprofundados serão necessários para identificar a maioria dos motivos relacionados a 

baixa cobertura deste exame nesta faixa etária considerando número de exames 

necessários, programados e realizados e 
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2.2.12. Reduzir o tempo médio de espera para 

consultas especializadas. 

Proporção de redução 

de tempo de espera por 

consulta especializada  

  

Reduzir em 10% o 

tempo de espera nas 

especialidades médicas 

com tempo maior ou 

igual a 6 meses, tendo 

como base o número 

de especialidade e o 

cálculo de tempo de 

janeiro do ano anterior 

(2015) 

0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Meta não alcançada.                                                                                                                                                                                            

1. Descontinuidade do Matriciamento devido as epidemias de Dengue, Zika e 

Chikungunya no ano de 2016 

2. Déficit de especialistas na rede 

3. Déficit de protocolos e fluxos de encaminhamento para as especialidades 

4. Alta rotatividade dos profissionais médicos da Atenção Primária, prejudicando a 

continuidade do matriciamento/ações. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.13. Amp(li)-3ação da oferta do número de exames 

laboratoriais nos laboratórios próprios.  

Proporção de exames realizados nas 

Unidades Próprias 

Amp(li)-3ar 20% de 

oferta de exames 

Redução de 18% 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Foi desativado o serviço de hematologia, uranálise e parasitologia do laboratório do 

CRDT. E devido algumas intercorrências no fornecimento de insumos para realização 

dos exames oferecidos, os laboratórios próprios da rede usaram os serviços dos 

laboratórios credenciados no SUS. 

 

 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

2.2.14. Implantação de unidades de pronto 

atendimento (UPA). 

Número de UPAs implantadas  Implantar 04 UPA 

(Ampliada). Chácara do 

Governador, Jardim 

Guanabara, Jardim 

América e Jardim Novo 

Mundo.  

0 



110 
 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada conforme estabelecido.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 
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nas unidades de urgência e emergência. Urgência e Emergência com o 

serviço de Classificação de 

Risco 

Unidades com o 

serviço 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Déficit de Recursos Humanos na área de enfermagem para o atendimento da demanda. 

Há atualmente 6 de 13 unidades que prestam o serviço e ainda assim não em sua 

plenitude. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Mata não alcançada - A parametrização foi realizada somente nas especialidades do 

apoio matricial - tem 26 especialidades da Rede Própria = foram parametrizados 6 

especialidades = Pneumologia ( adulto e infantil), Endocrinologia ( adulto e infantil), 

Geriatria, oftalmologia ( adulto e infantil) e teste do olhinho  no ano de 2015. Não 

houve avanço em 2016 devido a problemas administrativos e gerenciais.        

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016

 

Resultado alcançado PAS 

2016 

2.2.21. Redução de óbitos nas internações por Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) 

Proporção de óbitos nas 

internações por infarto agudo 

do miocárdio (IAM) 

Reduzir para 10% 14,19% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

O infarto é um evento agudo, que requer atendimento médico e rapidez na 

confirmação do diagnóstico e instituição do tratamento. Houve um pequeno acréscimo 

nos óbitos por IAM. Precisa de estudos mais aprofundados para identificar melhor os 

fatores associados a mortalidade por IAM. 

       

 

 

 

DIRETRIZ 03 - Redução dos riscos e agravos à saúde através de ações de promoção e vigilância em 

saúde no município de Goiânia 
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Objetivo 3.1 - Reduzir os riscos sanitários através da execução de ações de fiscalização e educação sanitária no município de Goiânia:    

Indicador: Percentual de estabelecimentos de baixo, médio e altos riscos fiscalizados 

Meta: Manter em 67% a fiscalização sanitária em estabelecimentos de baix(ix), média e alta complexidade 

 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

852.000,00 0,00 

Justificativa 
Os r
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Justificativa e observações para resul[u7-6(icat)5(iva e o)4
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turbidez                SISPACTO - 

Indicador 53 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Foram coletadas um total de 761 amostras de água para consumo humano  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado 

alcançado PAS 

2016 

3.1.4. Manutenção do registro no NOTIVISA para 

queixas técnicas e os eventos adversos. 

Taxa de Registro de queixas técnicas 

no NOTIVISA 

Registrar 100% das 

queixas no 

NOTIVISA 

100% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.1.5. Realização de oficinas educativas com os 

profissionais do setor regulado, nas áreas de Boas 

Práticas de Manipulação e Preparo de Alimentos e 

Infecções Relacionadas aos Estabelecimentos de 

Saúde. 

N.º de oficinas realizadas Realizar 12 Oficinas 18 Oficinas. 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta superada.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.1.6. Atendimento das denúncias oriundas da 

Ouvidoria da Saúde. 

Percentual de denúncias oriundas 

da Ouvidoria da Saúde atendidas 

Atender 100% das 

denúncias 

100% 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

O número atual de fiscais de Vigilância Sanitária é insuficiente para fiscalizar os 

estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário: 54.140 cadastrados e atender o 

número de denúncias registradas na VISA, principalmente as demandas 

espontâneas da população.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.1.8. Criação e implementação de protocolos de 

fiscalização de acordo com as especificidades de cada 

coordenação. 

Protocolo criado e 

implementado 

100% dos protocolos 50% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 
Devido ao número de atividades econômicas sujeitas ao controle sanitário foi 

priorizada a elaboração de roteiros e protocolos de inspeção para os 

estabelecimentos e ações consideradas de médio e alto risco sanitário.  

       

Objetivo 3.2 - Detectar e reduzir os agravos relacionados à saúde do trabalhador, através da rede de atenção do SUS. 

Indicador: Número de unidades de saúde notificantes de agravos relacionados ao trabalho. 

 Meta: Ampliar para 98 unidades.  

 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

874.000,00 6.826,4 
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Justificativa Foram empenhados os recursos que vieram para as ações. 

    

    

 

    

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado 

alcançado PAS 

2016 

3.2.1. Ampliação do número de unidades notificantes 

de agravos relacionados ao trabalho. 

N.º de unidades notificantes de agravos 

relacionados ao trabalho 

98 Unidades 139 Unidades 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 No ano de 2015 foram 84 Unidades Notificadoras, em 2016 totalizou 139 Unidades, ou 

seja, o incremento foi de 65,5% que realizam notificações dos agravos relacionados ao 

trabalho o que ultrapassa a meta proposta. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.2.2. Ampliação do número de notificações de 

agravos relacionados ao trabalho. 

Número de notificações de agravos 

relacionados ao trabalho;          SISPACTO 

- Indicador 40 

Ampliar para 

4.883      

notificações 

4.856 notificações 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 No ano de 2015 foram 4.307 notificações, em 2016 totalizou 4.856 notificações de 

agravos relacionados ao trabalho; o incremento foi de 12,74%. Contudo, a meta proposta 

para o ano de 2016 ainda não foi alcançada, pois, algumas Unidades de Saúde ainda não 

concluíram a digitação das fichas referente ao ano de 2016. Estes dados são preliminares 

e foram tabulados em 13 de março de 2017. 

       

Objetivo 3.3 - Promover a detecção e controle de doenças de notificação compulsória e agravos de saúde.     

Indicador: investigações oportunas de agravos e doenças de notificação compulsória. 

 Meta: ≥90% de casos de DNC encerrados oportunamente. 

 

 

    

       

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.1. Manutenção dos casos de Doença de Taxa de encerramento oportuno dos casos de ≥90% de casos de 91,40% 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

2.519.000,00 4.852,4 

Justificativa 
Os recursos do Ministério da Saúde chegam todos no bloco da Vigilância em Saúde, 

assim sem especificação do programa/ ações. 
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Notificação Compulsória (DNC) encerrados 

oportunamente. 

DNC. DNC encerrados 

oportunamente 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Reflexo da sensibilização dos técnicos que investigam os casos, bem como treinamentos 

realizados com equipes técnicas dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalares.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

3.3.2. Ampliação do número de unidades de saúde 

com serviço de notificação contínua da violência 

doméstica, sexual e/ ou outras violências. 

Número de unidades de saúde 

com serviço de notificação de 

violência implantada.          

SISPACTO - Indicador 12 

Ampliar para 108 

Unidades 

61 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 O número de Unidades Notificadoras de Violências Interpessoais e Autoprovocadas 

seguem uma escala decrescente desde 2013 [2013 (90), 2014 (73), 2015 (88), 2016 (61)]. 

Atualmente, as principais Unidades Notificadoras se concentram nos serviços de 

urgências, principalmente, nos grandes hospitais (HUGO, HUGOL , e HMl) e na 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), maioria quase absoluta, são feitas nos CAIS e 

CIAMS. Acredita-se que esta realidade deve-se à dificuldade que os Centros de Saúde e 

Estratégia de Saúde da Família possuem ao notificar casos em que os prováveis autores 

das violências vivem na área de abrangência e possuem vínculos com as equipes destes 

serviços, tornado os técnicos expostos a ameaças e violências.  Com objetivo de reverter 

o quadro de subnotificação serão implementadas duas ações: 1) sistematizar o 

preenchimento das Fichas por meio dos prontuários nos CAIS e CIAMS, a partir da 

integração entre equipe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e profissionais da 

atenção e 2) retomar as visitas de apoio e orientação às Unidades da SMS realizadas pela 
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equipe do Núcleo de Vigilância as Violências e Promoção da Saúde. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

3.3.3. Investigação dos óbitos infantis e fetais. Proporção de óbitos infantis e 

fetais investigados                             

SISPACTO - Indicador 25 

Investigar 100% dos 

óbitos 

92% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Dados preliminares. Óbitos em processo de investigação: esperando retorna das 

investigações domiciliares, prontuário dos convenio e laudos do SVO.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para PAS 

2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.4. Investigação dos óbitos maternos Proporção de óbitos maternos 

investigados                             

SISPACTO - Indicador 26 

Investigar 100% dos óbitos 100% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Medidas tomadas para o alcance da meta: 1. Criação do Grupo Técnico e trabalho 

conjunto com a Atenção Básica; 2. Parceria com a Gerência de Ciclos de Vida e Rede 

Cegonha para a investigação domiciliar e fechamento dos casos; 3. Sensibilização dos 

profissionais que atendem ao pré natal, parto e puerpério. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016
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Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.5. Investigação dos óbitos de mulheres em idade 

fértil (MIF). 

Proporção de óbitos de mulheres em 

idade fértil (MIF) investigados   

SISPACTO - Indicador 27 

≥95% dos óbitos 100% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Medidas tomadas para o alcance da meta: 1. Criação do Grupo Técnico e trabalho 

conjunto com a Atenção Básica; 2. Parceria com a Gerência de Ciclos de Vida e Rede 

Cegonha para a investigação domiciliar e fechamento dos casos; 3. Sensibilização dos 

profissionais que atendem ao pré natal, parto e puerpério. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

3.3.6. Redução da incidência de sífilis congênita. Numero de casos 

novos de sífilis 

congênita em menores 

de 1 ano de idade                    

SISPACTO - Indicador 

28 

≤ 30 casos de sífilis 98 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

O que vem acontecendo em Goiânia e que não difere da realidade do Brasil: 

1. Adesão ao pré-natal de forma tardia; 

2. Aumento de casos de sífilis em gestantes dependentes químicas que não aderem ao 

tratamento da sífilis e/ou com acompanhamento irregular durante o pré-natal 

3. Falta de abastecimento, na rede pública, do medicamento específico utilizado para 

tratamento da sífilis. O município ficou sem o medicamento específico por mais de 4 
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meses; 

4. Dificuldade de tratamento aos parceiros das gestantes, seja por falta de medicamento 

especifico, seja porque a gestante não informa ao seu companheiro, ou seja porque ele 

não adere ao tratamento. O que causa a re-infecção da gestante e consequente sífilis 

congênita 

5. De toda forma houve também um aumento na notificação de casos de sífilis congênita 

por parte dos profissionais de saúde, sensibilizados com a situação epidemiológica da 

sífilis em todo o território nacional. 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Observações: os dados para cálculo da cobertura vacinal foram retirados do sistema 

APIWEB (onde são lançados os dados de doses aplicadas na rede privada e das salas de 

vacinas ainda não informatizadas) e do sistema próprio da SMS (SICAA -Sistema de 

Informação e Cadastro do Atendimento Ambulatorial). Ao final de cada mês a Gerência 

de Imunizações faz a exportação dos dados do SICAA para o sistema de registro de dados 

do Ministério da Saúde (SI-PNI). O Ministério da Saúde utiliza então os dados do SI-PNI 

e do APIWEB para cálculo de cobertura vacinal. Contudo após analisarmos as coberturas 

identificamos alguns erros de exportação e isso fez com que muitos registros não fossem 

exportados. Estamos buscando todos os erros e corrigindo-os para realizar uma nova 

exportação, por isso os dados de doses aplicadas em Goiânia não estão de acordo com os 

dados apresentados no site: http://sipni.datasus.gov.br 

JUSTIFICATIVAS PARA AS VACINAS CUJAS METAS NÃO FORAM 

ALCANÇADAS: 

Justificativas comuns a todas as vacinas - Meningocócica C Conjugada, Pentavalente, 

Poliomielite e Febre amarela:  

1 - Goiânia possui 78 salas de vacinas, contudo devido ao déficit de servidores muitas 

salas ficaram fechadas durante férias, atestados e licenças médicas de alguns servidores, 

afetando a cobertura de algumas vacinas, pois muitos pais procuram as Unidades e não 

conseguem vacinar seus filho. 

2 – Em 2016 tivemos alguns problemas no funcionamento do SICAA, sistema utilizado 
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digitação. Estamos buscando medidas para a solução deste problema e atualização dos 

dados.  

Pentavalente - baixa cobertura devido à falta da vacina DTP acelular na rede pública e 

privada. O esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde são  três doses da 

vacina pentavalente em menores de um ano. Contudo a vacina pentavalente causa reações 

adversas em algumas crianças e quando tal situação ocorre o esquema deve ser 

substituído pela vacina DTP acelular. Entretanto no período de Maio/2015 a Janeiro/2017 

essa vacina ficou em falta na rede pública e privada do Brasil e por isso muitas crianças 

não puderam completar seu esquema vacinal, implicando assim em baixa cobertura.   

Meningocócica C Conjugada – Essa vacina é realizada aos 3 e 5 meses de idade, contudo 

muitos pais deixam para procurar a unidade aos 6 meses idade na qual a criança precisa 

receber mais duas vacinas e neste caso teria que receber três vacinas injetáveis. Assim 

muitos pais não aceitam a aplicação de três doses no mesmo dia e assim não retornam na 

unidade posteriormente.   

Poliomielite – Até 2015 a terceira dose do esquema vacinal era realizada com a vacina 

oral contra a poliomielite (VOP). Em 2016 a vacina oral contra a poliomielite foi 

substituída pela vacina inativada, a qual é injetável. Com a mudança na apresentação da 

vacina alguns pais/ responsáveis postergaram a vacinação para evitar que a criança 

recebesse duas vacinas injetáveis no mesmo dia. Cerca de 727 crianças fizeram a terceira 

dose desta vacina após um ano de idade, o que não entra no cálculo da cobertura vacinal.  

Febre amarela: A vacina contra a febre amarela é aplicada a partir dos 9 meses de idade. 

Contudo em 2016 houve intensificação da vacinação contra a febre amarela em Goiânia. 

Durante a intensificação foi recomendado pelo Ministério da Saúde a vacinação de 

crianças a partir de 6 meses, contudo todas as crianças vacinadas entre 6 e 8 meses devem 

repetir o esquema aos 9 meses com um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 
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Contudo muitos pais/responsáveis não retornaram aos 9 meses para vacinação, sendo que 

2.357 crianças só fizeram a dose após completar um ano e essas doses não entram para o 

cálculo da cobertura vacinal.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.8. Aumento da proporção de cura de casos novos 

de tuberculose pulmonar Baculífera. 

Proporção de cura de casos novos de 

tuberculose pulmonar baculífera  

SISPACTO - Indicador 36 

Aumentar a proporção 

de cura para >70% 

68,50% 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 1. Ocorrência de muitos abandonos (29); abandono primário (pacientes que fazem o 

diagnóstico, mas não inicia o tratamento: 3); óbitos (10); e outros pacientes transferidos 

de Goiânia para outros municípios (2). 

2. Grande número de pacientes com dependência química que não tem adesão ao 

tratamento e em outros casos vivem em situação de rua. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.9. Garantia da realização de exames anti HIV nos 

casos novos de tuberculose 

Proporção de exame anti-HIV 

realizados entre os casos novos de 

tuberculose                            

SISPACTO - Indicador 37 

Garantir >80% de 

exames 

73,5% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

1. Dados parciais, pois ainda há pacientes que estão em tratamento para TB, sendo que 

ainda podem e devem realizar os testes de HIV e assim serem contabilizados. 

2. Dificuldades: resistência de alguns pacientes em realizar o exame; oferta do teste 

rápido em poucas unidades, sendo assim em muitos casos o exame é realizado via 

regulação (check-in). 

3. Ações para melhoria do indicador: capacitação e disponibilização do teste rápido de 

HIV em pelo menos 50% das unidades da atenção primária e ambulatorial até final de 

2017. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

3.3.10. Aumento da proporção de registro de óbitos Proporção de registro ≥ 97% 97,4% 
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com causa básica definida. de óbitos com causa 

básica definida  

SISPACTO - Indicador 

38 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Meta alcançada devido aos esforços direcionada na investigação dos óbitos por causas 

mal definidas, mulher em idade fértil e infantil. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.11. Encerramento dos casos de doenças de 

notificação compulsória imediata (DNCI) registradas 

no SINAN, em ate 60 dias a partir da data de 

notificação. 

Proporção de casos de doenças de 

notificação compulsória imediata 

(DNCI) encerradas em ate 60 dias 

após notificação    SISPACTO - 

Indicador 39 

≥90% de casos de 

DNCI encerrados 

65,2% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 1. O indicador abaixo do preconizado reflete a dificuldade de encerramento oportuno dos 

casos, especialmente pela logística de realização dos diagnósticos laboratoriais, já que 

quase a totalidade dos casos são encerrados após a liberação dos laudos com a 

identificação etiológica realizados por laboratórios de referências e como grande parte é 

realizada por laboratórios nacionais, estes laudos tendem a demorar para serem liberados. 

Mesmo alguns casos que são encaminhados ao LACEN-GO estão demorando a liberar o 

laudo. 

2. No caso de dengue, ainda há outro fator dificultador, pois o encerramento dos 

óbitos só é feito mediante avaliação prévia pelo comitê regional de investigação 

de óbitos por arboviroses. Tal comitê exige visita domiciliar, exames pós óbito 
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(dos casos enviados ao SVO) e posterior discussão da equipe do comitê, que 

debate sobre um rol de casos de todo o estado com reuniões periódicas 

(atualmente de 15 em 15 dias em período inter-epidêmico e semanal em período 

epidêmico). Fatores que não otimizam o encerramento dos casos, mas são 

necessários para um encerramento de qualidade. 

 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

3.3.12. Redução da incidência de AIDS em menores 

de 05 anos 

Numero de casos 

novos de AIDS em 

menores de 5 anos            

SISPACTO - Indicador 

42 

< 3 casos 0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

1. Realização de exames de HIV durante a gestação (teste da mamãe) 

2. Tratamento e acompanhamento, durante o pré-natal, da carga viral das gestantes 

sabidamente HIV reagente com objetivo de carga viral indetectável no momento do 

parto; 

3. Profilaxia com antirretrovirais ao recém nascido de mães HIV reagente. 

4. Orientação da não amamentação do RN por mães HIV reagente 

5. Acompanhamento médico de crianças expostas ao HIV (Não positivou  - 

acompanhamento por 18 meses; positivou no período de 18 meses - realiza o tratamento). 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 
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3.3.13. Aumento do acesso ao diagnostico da hepatite 

C. 

Numero de testes sosrológicos anti- 

HCV realizados                

SISPACTO - Indicador 44 

≥ 80.000 testes 

sorológicos anti-HCV 

35.637 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 1. Com o advento do teste rápido para hepatite C, este tem sido utilizado como primeira 

escolha para triagem do diagnóstico do HCV. Atusalmente, a sorologia anti-HCV está 

sendo utilizada principalmente para confirmação/sdescarte de casos que deram reagente 

pelo teste rápido, o que tem diminuindo a utilizado da sorologisa para HCV. Todavia, 

ainda não há um sistema de informações que estsabeleça um scontrole do número de testes 

rápidos realizados. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

3.3.14. Aumento da proporção de cura nas coortes de 

casos novos de hanseníase.   

Proporção de cura dos 

casos novos de 

hanseníase 

diagnosticados nos 

anos das coortes              

SISPACTO - Indicador 

45 

>90% de cura 95% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Assistência integral ao paciente com hanseníase e supervisões semestrais em distritos 

sanitários, com a presença de profissionais de saúde da Atenção Primária. 
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Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

3.3.15. Garantia da realização exames dos contatos 

intradomiciliares de casos novos de Hanseníase.  

Proporção de contatos 

intradomiciliares de casos novos 

de hanseníase examinados       

SISPACTO - Indicador 46 

>85% de exames dos 

contatos 

intradomiciliares 

66,40% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 1. Em 2016 houve uma mudança na definição de contatos, o termo foi ampliado de 

“contatos intradomiciliares” para somente “contatos”, através do novo manual do 

Ministério da Saúde: Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como 

problema de saúde pública de 2016 que substitui a portaria 3125 de 07/10/2010. Com isso 

considera-se como contatos: aqueles de contatos intradomiciliares e também o contato 

social. Dessa forma, desde 2016, os profissionais aumentaram o número de contatos 

registrados, aumentando o denominador. 

2. SOLICITAÇÃO - por orientação do Ministério da saúde solicitamos a exclusão desse 

indicador e a conseqüente substituição pelo seguinte: “Proporção de contatos examinados 

de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes” 

- Numerador: nº de contatos dos casos novos de hanseníase examinados por local de 

residência atual e diagnosticados nos anos da coortes (PB diagnosticados no ano anterior 

ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes do ano da avaliação) 

- Denominador: total de contatos dos casos novos de hanseníase registrados por local de 

residência atual e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior 

ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes do ano da avaliação) X 100 

- Meta: Bom ≥90%; Regular: ≥75%; Precário <75% 
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- Objetivo do indicador: mede a capacidade dos serviços em realizar a vigilância de 

contatos de casos novos de hanseníase, aumentando a detecção oportuna de casos novos. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

3.3.16. Redução do número absoluto de óbitos por 

leishmaniose visceral.  

Numero absoluto de óbitos por 

leishmaniose visceral      

SISPACTO - Indicador 47 

≤ 1 óbito 0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Vigilância da zoonose ativa, baseada em inqueritos realizados em animais sintomáticos, 

com o objetivo de prevenção da transmissão para o ser humano. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.3.17. Redução do número absoluto de óbitos por 

dengue.  

Numero absoluto de óbitos por 

dengue                                  

SISPACTO - Indicador 51 

≤ 18 óbitos 14 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Trata-se de dados preliminares, pois ainda existem 8 óbitos em investigação pelo Comitê 

Estadual de Investigação de Óbitos por Arboviroses.   

Medidas Aplicadas: 

- Reuniões frequentes com gestores e equipes técnicas das Unidades da Rede Municipal 

para organização de fluxo de atendimento ao paciente, bem como sensibilização para as 

notificações; 
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- Fortalecimento da Rede de Regulação com orientações para autorização de internação 

hospitalar em casos de paciente com comorbidades; 

- Mobilização dos Agentes de Combate às Endemias e de Entidades como Bombeiros e 

Exército para o combate ao mosquito Aedes Aegypti, objetivando evitar casos e 

consequentemente óbitos; além da aplicação de multas na identificação de criadouros; 

- Identificação e orientação diferenciada às equipes das Unidades com o maior número de 

óbitos; 

- Sensibilização e treinamento de hospitais públicos e privados para notificação e 

investigação de casos, inclusive liberando acesso para que os hospitais realizassem a 

notificação online (via SINAN/MS); 

-  Divulgação semanal do diagnóstico situacional da Dengue em Goiânia por meio do 

Boletim Epidemiológico (Site da SMS). 

       

Objetivo 3.4 - Promover o controle e/ou redução das zoonoses no município de Goiânia    

Indicador: Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, quatro ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue. SISPACTO - 

Indicador 52    

Meta: Realizar 80% de imóveis visitados com 04 ciclos. 

 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

12.993.000,00 20.670.743,16 

Justificativa 
A despesa foi executada de acordo com os recursos oriundos do Ministério da Saúde, e 

com saldo em conta corrente do exercício de 2016. 
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Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado 

alcançado PAS 

2016 

3.4.1. Realização de 04 ciclos de visitas domiciliares 

de vistoria, orientação, eliminação e tratamento de 

criadouros de Aedes aegypti dos imóveis cadastrados 

no SISFAD. 

Proporção de imóveis visitados em, 

pelo menos, quatro ciclos de visitas 

domiciliares para controle da 

dengue. SISPACTO - Indicador 52 

Realizar 80% de imóveis 

visitados com 04 ciclos 

> 80% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) Intensificações das ações em visitas domiciliares.  Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado 

alcançado PAS 

2016 

3.4.2. Mapeamento das áreas de risco com ocorrências 

de inundações para se proceder a ações estratégicas de 

controle de roedores transmissores de Leptospirose 

em logradouros públicos. 

Levantamento de áreas de risco pela 

defesa civil; Ocorrência de casos de 

Leptospirose. 

6 áreas 6 áreas 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada.  

Ação Indicador 

Resultado PAS 2016 
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Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.4.3. Investigação dos casos de epizootias em 

Primatas Não Humanos (PNH) notificados ao 

Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses 

(DVCZ).  

Percentual de epizootias em 

primatas não humanos. 

100% dos casos 42 PNH coletados 

(100%) 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Todos os animais notificados foram necropsiados.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.4.4. Investigação entomológica das notificações de 

doenças vetoriais autóctones (Febre Amarela, Febre 

Maculosa, Leishmaniose Visceral e Leishmaniose 

Tegumentar). 

Percentual de notificações da 

ocorrência dos agravos. 

100% dos casos 100% dos Casos 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Todas as notificações foram verificadas. 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Foram realizados 5 ciclos do LIRAa.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.4.6. Fiscalização dos estabelecimentos sujeitos à 

inspeção sanitária com cadastrado no Departamento 

de Vigilância e Controle de Zoonoses (DVCZ). 
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Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

3.4.8. Realização das campanhas de vacinação 

antirrábica a
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Visceral Canina (LVC) notificados ao Departamento 

de Vigilância e Controle de Zoonoses (DVCZ). 

LVC investigados 264 cães 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

 Falta de insumos, TR DPP, levou a reorganização das coletas  

(Priorizando os casos sintomáticos e animais para adoção). 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

3.4.11. Realização de exame sorológico para 

vigilância de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) 

dos cães recolhidos para eutanásia. 

Percentual de exames 

sorológicos de LVC 

realizados em cães 

recolhidos. 

80% dos cães 

recolhidos para 

eutanásia 

100% 

 353 cães 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Todos os animais foram feito o exame sorológico.  

       

 

 

DIRETRIZ 04 – Promover assistência farmacêutica no âmbito do SUS 
 

 

 

    

Objetivo 4.1 - Promover o acesso com qualidade à Assistência Farmacêutica:    
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Indicador: Percentual de Desabastecimento dos medicamentos da urgência no almoxarifado    

Meta: ≤ 20% ( que a falta de medicamentos não ultrapasse os 20%)    

Fórmula de Cálculo: soma do percentual de desabastecimento dos medicamentos de urgências /12. 

Meta alcançada: 36% 

 

Justificativa: dificuldade nos processos de aquisição. 

    

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

12.053.000,00 4.551.872,45 

Justificativa 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

4.1.2. Otimização dos recursos gastos com análogos 

de insulina. 

Percentual de redução 

com insumos e 

medicamentos de alto 

custo 

Redução de 5,00% do 

valor gasto 

21% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Dificuldade nos processos de aquisição, além de compras com redução dos custos, 

por menores preços.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para PAS 

2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

4.1.3. Implantação do sistema de dispensação 

domiciliar com acompanhamento farmacoterapêutico 

para pacientes vinculados aos Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD). 

Proporção de pacientes 

atendidos no SAD 

Vincular 25% dos pacientes 

do SAD ao sistema de 

dispensação de 

farmacoterapêutico 

0% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Não foi possível lotar profissional no SAD para desenvolvimento do projeto.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 
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Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

4.1.4. Garantir 80% do abastecimento da REMUME 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Concurso não realizado, em razão do orçamento insuficiente e Decreto nº 3164 de 

29/12/2015 que estabeleceu medidas para manutenção do equilíbrio das contas 

públicas.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

5.1.3 Acompanhamento ações do Plano de Carreira, 

Cargos e Vencimentos (PCCV). 



144 
 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

5.1.5. Realização de ações de Educação Permanente. Proporção de ações de 

educação permanente 

implementadas (74 

ações foram propostas) 

27% 50 processos educativos para 

servidores (67,5%) 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta superada. O número de ações realizadas são as que aconteceram na EMSP. As 

ações de EPS realizadas nas unidades de saúde, distritos sanitários e da ESF não 

foram contabilizadas neste relatório. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

5.1.6. Elaboração do Plano Municipal de Educação 

Permanente 

Plano Municipal de 

Educação Permanente 

elaborado           

Elaborar a Política 

Municipal de Educação 

Permanente em Saúde 

Política Municipal de Educação 

Permanente em Saúde elaborada. 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Aguardando a publicação da Portaria de regulamentação da Política Municipal de 

Educação Permanente em Saúde.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

5.1.7. Manutenção do Programa de Residência Médica 

da Família e Comunidade e da Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da 

Manutenção do 

Programa de 

Residência Médica da 

Manter o Programa Programa mantido 
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Família/Saúde Coletiva. Família e Comunidade 

e da Residência 

Multiprofissional em 

Atenção Básica/Saúde 

da Família/Saúde 

Coletiva                              

SISPACTO - Indicador 

58 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

O Programa de Residência Médica da Família e Comunidade foi realizado em 

Unidades da SMS, porém, foi criado e coordenado pela PUC Goiás. O Programa se 

manteve em 2016. Já o Programa de Residência Multiprofissional em Atenção 

Básica/Saúde da Família/Saúde Coletiva, criado e coordenado pela UFG, foi 

finalizado, sem previsão de abrir novas turmas.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

5.1.8. Manutenção da Residência Multiprofissional 

em Saúde HC/UFG  

Residência 

Multiprofissional 

implantada 

Manter a Residência 

Multiprofissional 

Programa mantido 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A coordenação deste Programa é da COREMU/UFG e acompanhado pela SMS. 

Portanto, a manutenção do mesmo depende da referida instituição de ensino. A 

pactuação foi realizada junto à Unidade para melhor adequação do programa.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 
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5.1.9. Manutenção dos Pontos do Telessaúde Brasil 

Redes. 

N.º de pontos 

Telessaúde Brasil 

Redes em 

funcionamento 

SISPACTO - Indicador 

60 

≥10 pontos 0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Os pontos do Telessaúde para o ano de 2016 não foram vinculados à Secretaria. 

Aguarda toda formalização do processo que está em andamento. 

     

 

Objetivo 5.2 -  Incrementar os sistemas de informação que servem de suporte aos serviços da SMS    

Indicador: SICAA com implementações para atender ao SI PNI e o  SISPRENATAl WEB funcionando nas Unidades de Saúde.    

Meta: 100% das Unidades de Saúde. 

 

Justificativa: A meta programada foi alcançada parcialmente, as alterações no SICAA foram realizadas para alimentar o SI PNI. Não foi 

possível modificar o sistema para atender ao SISPRENATAL WEB, conforme planejado. Houve investimento na integração do SICAA com o 

SISAB (ESUS), pois a proposta do MS é que esse sistema alimente os demais, inclusive o SISPRENATAL WEB, porém ainda não foi realizado. 

 

 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

4.432.000,00 119.390,00 
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Justificativa A despesa foi executada de acordo com os recursos oriundos do Ministério da Saúde. 

    

    

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

5.2.1. Aprimorar a gestão dos serviços de assistência 

técnica em equipamentos médico hospitalar, 

laboratorial e odontológica realizado por empresas 

terceiriza. 

Proporção de ações executadas Alcançar 60% da gestão 
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Justificativa: Meta alcançada parcialmente, considerando que as Plenárias Ordinárias, Extraordinárias, encontros e atividades das Comissões e Grupos de 

Trabalho realizadas no Conselho Municipal de Saúde foram realizadas. 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

4.082.000,00 103.915,45 

Justificativa Não chegaram recursos específicos para os programas. 

    

       

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

5.3.1. Elaboração e execução de projetos de promoção 

da equidade no SUS. 

Numero de Projetos elaborados  Elaborar e executar 01 

projeto 

 Elaboração de 01 

projeto 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

O projeto foi elaborado, entretanto por contingenciamento de recursos financeiros 

não foi possível executá-lo.  

Ação Indicador 
Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

5.3.2. Criação e colocação do funcionamento dos Percentual de CLS criados Criar e manter em Foram criados ou renovados 
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Conselhos Locais de Saúde (CLS). e em funcionamento funcionamento mais 

90% de CLS nas 

Unidades 

os CLS em 65% das 

Unidades de Saúde  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta foi alcançada parcialmente. O período eleitoral dificultou a execução de 

toda meta.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

5.3.3. Capacitação de Conselheiros (as) de Saúde (CS) 

e entidades parceiras. 

Percentual de CLS e 

entidades parceiros 

capacitados 

Capacitar 90% dos 

Conselheiros e 

entidades parceiras 

 Capacitação de 90% de 

Conselheiros e entidades 

parceiras 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta foi alcançada considerando que a capacitação ocorre durante todas as 

atividades do CMS: processo eleitoral do CLS,  reuniões de Comissões, Plenárias 

Ordinárias e Extraordinárias, Plenária de Conselheiros, Fóruns de Saúde.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para Resultado alcançado PAS 
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PAS 2016 2016 

5.3.4. Realização cursos de educação permanente por 

região 

N.º de cursos realizados Realizar 07 cursos  0. 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

As ações de Educação Permanente foram realizadas em conjunto com as eleições 

dos CLS. E na realização de eventos centralizados e não regionalizados. Foram 

realizadas outras estratégias e não os cursos por Distrito.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

5.3.5. Realização de Plenárias de Conselheiros (as) de 

Saúde 

N.º de Plenárias realizadas Realizar  02 Plenárias Realização de 01 Plenária de 

Conselheiros  

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

A meta foi alcançada parcialmente. Não foi possível realizar a segunda plenária 

pelo tempo dedicado as eleições do CLS no 1º semestre e o período de eleições 

municipais no 2º semestre.  

Ação Indicador 
Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

5.3.6. Descentralização e estruturação da ouvidoria Percentual de Unidades de Descentralizar para  20% 



151 
 

das Unidades de Saúde. Saúde estruturadas com 

Ouvidoria local 

20% unidades 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta cumprida conforme estabelecido.  

Ação Indicador 
Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 

5.3.7. Cadastro do Conselho Municipal de Saúde 

Cadastrado no Sistema de Acompanhamento dos 

Conselhos de Saúde - SIACS. 

Proporção de 

Conselhos de Saúde 

Cadastrado no Sistema 

de Acompanhamento 

dos Conselhos de 

Saúde - SIACS. 

Indicador Sispacto 64. 

1  1 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada conforme estabelecido.  

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 2016 
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5.3.8.  Articulação e  viabilização de  eleições diretas 

para dirigentes das Unidades de Saúde, entre os 

trabalhadores efetivos do SUS, com perfil de gestão, 
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Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

4.351.000,00 541.000,00 

Justificativa A despesa foi executada de acordo com os recursos oriundos do Ministério da Saúde. 

    

    

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado 

alcançado PAS 

2016 

5.4.1. Regulação das internações de urgência e 

emergências pelo complexo regulador. 

Proporção de 

internações de urgência 

e emergência 

reguladas. SISPACTO 

- Indicador 17 

Manter 100% das 

internações reguladas 

100% 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Meta alcançada. 

  

    

 

 

DIRETRIZ 06: Ampliação dos investimentos na rede de serviços de saúde. 
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 Objetivo 6.1 - Ampliar a rede física da SMS melhorando o acesso da população aos serviços de saúde    

Indicador: Nº de unidades ampliadas. 

Meta: Ampliar 04 UPAS: Novo Mundo, Chácara do Governador, Jd. América e Guanabara. 

 

Valor previsto no PPA (em R$) 
ANO 2016 Resultado 2016 

89.457.000,00 7.501.069,63 

Justificativa 

Os valores deste bloco são incluídas todas as fontes como: operações de crédito 

externas e internas, por isso os valores são empenhados e pagos de acordo com os 

recursos oriundos do Ministério da Saúde em investimentos e com recursos próprios. 

    

  

   

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.1. Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA). 

Nº de unidades ampliadas Ampliar 04 UPAS: Novo 

Mundo, Chácara do 

Governador, Jd. América 

e Guanabara  

0 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Os projetos arquitetônicos das 04 UPAs já foram elaborados e aprovados na 

Vigilância Sanitária e licitado os projetos complementares, tais como: elétrico, 

hidrossanitário, estrutural, fundação. Após conclusão dos complementares foi 

licitação a execução da obra. O processo de reforma e ampliação do Jardim América 

foi concluído e aguarda ordem de serviço. O Cais Novo Mundo e Guanabara está em 

licitação da obra. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

 6.1.2. Construção de Centro de Saúde da Família 

(CSF).  

Nº de unidades construídas Construir 06 Unidades: 

Senador Albino, 

Residencial Itaipu, Santa 

Fé, Condomínio 

Esmeralda, Riviera, Jd. 

Cerrado VII.  

0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Unidade do Senador Albino foi licitada e emitida Ordem de Serviço e empreiteira 

não iniciou a obra. Residencial Itaipu iniciou a obra. Santa Fé e Condomínio da 

Esmeralda foram licitadas as obras, entretanto, os processos foram solicitados pelo 

TCM inviabilizando o início da obra. Estamos aguardando a SEINFRA enviar 

correção dos projetos do Riviera e orçamento para licitar a obra. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.3. Ampliação do CEREST   Nº de unidades ampliadas Unidade ampliada 0 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Licitado a contratação de empresa para finalizar a obra, a ordem de serviço foi 

emitida no final do ano. Obra em andamento. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.4. Ampliação do CROF Nº de unidades ampliadas Unidade ampliada Unidade ampliada 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Realizado ampliação da recepção da emergência e pintura da Unidade. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.5. Ampliação do CAIS Campinas convertendo em 

Hospital de Campinas 

Nº de unidades construídas Unidade ampliada 0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Equipe da SEINFRA elaborou os projetos complementares e a equipe da Gerência de 

Infraestrutura está elaborando o orçamento da obra. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.6. Construir o Hospital e Maternidade Oeste. Nº de unidades construídas Unidade construída 0 
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Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Obra em andamento. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.7. Construção de CAPS.  Nº de unidades construídas Construir 03 CAPS 0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Elaborado projeto arquitetônico padrão, aprovado projeto na Vigilância Sanitária, 

implantado projeto da região sudoeste e norte. Contratado empresa para elaboração 

dos complementares. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada para 

PAS 2016 

Resultado alcançado 

PAS 2016 

6.1.8. Construção de unidades de acolhimento.  Nº de unidades construídas Construir 2 Unidade 

de Acolhimento 

0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Elaborado projeto arquitetônico padrão, aprovado projeto na Vigilância Sanitária, 

implantado projeto nas áreas. Contratado empresa para elaboração dos 

complementares. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 
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6.1.9. Ampliação da Maternidade Dona Iris para 

implantação do Banco de Leite Humano, Casa da 

Gestante e ampliar o número de leitos do CPN . 

Nº de unidades ampliadas Unidade ampliada 0 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 

Elaborado e aprovado na Vigilância Sanitária projeto arquitetônico, licitado e 

concluído projetos complementares. Falta licitação da obra. 

Ação Indicador Resultado PAS 2016 

Meta pactuada 

para PAS 2016 

Resultado alcançado PAS 

2016 

6.1.10. Elaboração de projetos/propostas de novas 

Unidades de Saúde . 

Nº Projetos/propostas elaborados. 10 6 

Justificativa e observações para resultado  

alcançado ano 2016 (meta alcançada ou não) 
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10. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS 

APLICADOS NO PERÍODO/SIOPS:  

No ano 2016 a Prefeitura de Goiânia aplicou 20,38% de receita própria com 

saúde, o que representa em valores 484.547.630,09. O índice foi maior que o aplicado 

no ano 2015, 18,86%, e acima dos 15% previstos na LC141/2012.  

 

A despesa total com saúde por habitante, sob a responsabilidade do município 

tem aumentando anualmente. No ano 2010 a despesa foi R$ 514,93/hab., em 2016 esse 

valor subiu para R$ 883,40/hab. 

  

As receitas da Prefeitura de Goiânia para apuração da aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde foram R$ 2.376.750.550,15. Desse valor, R$ 

1.263.088.826,95 foram receita de impostos líquida e R$ 1.113.661.723,20 receita de 

transferências constitucionais e legais, conforme consta no Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária.  
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 Em relação às despesas com saúde (por grupo de natureza de despesa) foi 

executado o valor de R$ 1.279.721.584,81. 

Na distribuição de receita por Bloco de Financiamento, 47,4% (R$ 

584.057.960,89 ) dos repasses foi para a Média e Alta Complexidade Hospitalar, 42,5% 

Serviços de Saúde (Recursos Próprios) e 10,1% para  outros Blocos.  
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QUADRO – RECEITAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO 

BLOCO 

RECEITAS 

Transferência Fundo a Fundo Oper. 

Créd./Rend/O

utros 

Recursos 

Próprios 
Total % 

Federal Estadual 
Outros 

Municípios 

Atenção 

Básica 

65.661.111,75 - - 6.300.534,60 - 71.961.646,35 5,8% 

Atenção de 

MAC 

Amb.e 

Hospitalar 

538.748.535,39 - - 45.309.425,50 - 584.057.960,89 47,4% 

Vigilância 

em Saúde 

19.747.691,07 - - 343.198,75 - 20.090.889,82 1,6% 

Assistência 

Farmacêutic

a 

8.142.986,62 - 
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11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia além do compromisso de 

implementar e efetivar sua Política de Saúde buscou ao longo do ano cumprir com seus 

compromissos institucionais e legais junto ao controle social, prestadores de serviços da 

saúde e outras esferas de gestão do SUS. 

A gestão tem empenhado na expansão e qualificação da atenção primária e na 

qualificação de profissionais que teve como resultado positivo a redução da Mortalidade 

Infantil, redução das internações sensíveis a Atenção básica, redução da mortalidade 

prematura por DCNT, dentre outras. 

Outros avanços que merecem destaque: 

 Inauguração do CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SÃO FRANCISCO, 

MILITÃO RODRIGUES ARAUJO RECANTO DAS MINAS GERAIS e SÃO 

CARLOS, em substituição a três Unidades de Saúde; 

 Reabertura do CENTRO DE SAÚDE RIVIERA após reforma; 

 Transmissão dados da atenção primária por meio da interface do SISTEMA DE 

DE INFORMAÇÃO DE CONTROLE DE ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL (SICAA) e o E-SUS do Ministério da Saúde; 

 Implementação da Linha de cuidado em obesidade na Rede de Atenção da SMS 

em construção, parceria com Gerência de Doenças e Agravos não 

Transmissíveis 

 Concluído a aquisição de novo equipamento de RX para as 13 Unidade de 

atendimento a urgência. 2 - Realizado instalação de  6 (seis ) equipamentos de 

Rx nas unidades: Cais Finsocial, Cais Jardim Guanabara III, Cais Cândida de 

Morais, Cais Jardim Novo Mundo, Cais Dep. João Natal (Vila Nova) e Cais 

Amendoeiras; 
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 Implantação e Implementação das ações da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil (EAAB); 

 Implantação do Comitê Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno; 

 Criação do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e 

Hepatites Virais (1), implantação do SINAN online dengue em 15 hospitais 

privados do município; 

 Inauguração de 02 unidades de saúde: CSF Militão – CSF Recanto das Minas 

Gerais.  

 Inauguração do CSF São Francisco; 

 Reformas concluídas das unidades de saúde: 

 C.S. Benedito Vieira dos Santos 

 C.S. Criméia Oeste 

 Centro Municipal de Vacinação 

 Casa da Gestante do Hospital e Maternidade Dona Iris 

 Reforma do CROF 

 Ambiência do Centro de Parto Normal do Hospital e Maternidade Dona Iris 

A aplicação de recursos próprios em saúde neste ano foi de 20,38 %, acima do 

limite Constitucional de 15%.


