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SUBSECRETARIA HOSPITALAR 
 

Gerência de Gestão Hospitalar 

DIRETRIZ X: Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar  

META: Ampliação da capacidade hospitalar própria através de adequação e construção de unidades hospitalares 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS RECURSOS 

Assistência Complementar à Rede Pública de 
Saúde  
 

Contratar entidade do Terceiro Setor para 
operacionalização dos serviços 
Residências Terapêutica com a aquisição 
de material permanente e equipamentos 
 

R$ 4.200.000,00 /ano serviço 
R$ 300.000,00 aquisição 

0104(Estadual) 
0135 (Federal) 

Contratar entidade do terceiro setor para 
operacionalização do projeto de 
Acolhimento com Classificação de risco 
 

R$ 10.502.881,01/ano 
 

0104(Estadual) 

Modernização e Melhoria da Eficiência da 
Gestão em Saúde 

 
Contratação de empresa para prestação de 
Serviços de Engenharia Clínica 
 

R$ 8.400.000,00 0104(Estadual) 

Estudo para definição de implementação 
de modelo de gestão das unidades da rede 
própria 

- 
 
 

- 
 
 

Conclusão do Plano Diretor dos Hospitais 
do Espírito Santo  

Parceria com o HCOR 

- 
 
 
 

Pactuar metas da rede própria pela 
contratualização com Hospitais da Rede 
Própria 

- 
 
- 
 

Ampliação e modernização da rede de serviços 
de saúde no estado *2 
 

Realizar o diagnóstico da estrutura 
tecnológica (materiais permanentes e 
equipamentos) levantando a necessidade 
de substituição da rede hospitalar e 

- - 
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ambulatorial própria, mapeamento o 
processo de trabalho para a definição de 
padrão e rotina de gestão do parque 
tecnológico 
Definir padrão/normatização com objetivo 
de compra centralizada de equipamentos e 
materiais permanentes - parque 
tecnológico otimizando recursos  

R$ 8.502.000,00 
 

0104(Estadual) 

R$ 4.328.150,00 Emenda Parlamentar 

Ampliar capacidade assistencial resolutiva 
da rede hospitalar 
CAPAAC – 05 leitos 
HEAC – 40 leitos 
HESVV – 60 leitos 
HDS – 63 leitos 
 

Equipamentos: 
CAPAAC - R$ 111.186,19 
HEAC – R$ 430.022,78 
HESVV - R$ 375.749,88 
HDS – R$ 539.937,65 
 
Obra: 
CAPAAC - R$ 59.526,90 
HEAC – R$ 457.695,00 
HESVV – R$ 300.000,00 
HDS – R$ 687.000,00 
 
Recursos Humanos: 
CAPAAC - R$ 529.046,00  
HEAC – R$ 2.568.620,00 
HESVV – R$ 3.665.465,00 
HDS – R$ 4.424.638,00 
 

0104(Estadual) 

Construção do Hospital Geral de Cariacica 
Obra: R$ 191.000.000,00 
Equip.: R$ 35.000.000,00 

 
BNDES 

 

Construção do Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência 

Obra: R$ 27.000.000,00 
Equip.: R$ 9.000.000,00 

 
BNDES 

 
 

Reestruturação da Área Física 
Adequar estrutura física das unidades 
hospitalares em relação aos requisitos 
legais e ao processo de trabalho em 50% 

R$ 1.800.000,00 
 

0104(Estadual) 
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Manutenção da Rede Hospitalar  

 
Garantir a manutenção dos 16 Unidades 
Gestoras da Rede Hospitalar Própria e dos 
Núcleos Regionais (Vitória, São Mateus, 
Colatina, Cachoeiro de Itapemirim). 
 

R$ 344.949.200,00 0104(Estadual) 

Manutenção da Rede de Sangue e 
Hemoderivados  

Garantir a manutenção do HEMOES 
Central e os 04 Hemonúcleos 

R$ 7.000.000,00 
0104(Estadual) 
0135 (Federal) 

Centros de Consultas e Exames Especializados  

Garantir o co-financiamento dos 05 
Centros de Consulta e exames 
especializados (Guacuí, Domingos Martins, 
Santa Tereza, Nova Venécia e Linhares) 
 

R$ 887.646,00 custeio 
 

Total: R$ 4.438.230,00 

0104(Estadual) 
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SUBSECRETARIA REGULAÇÃO 
 

Gerência de Assistência Farmacêutica  

DIRETRIZ PES: Implementação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. 

META: Ampliar acesso aos medicamentos do Componente Especializado de forma segura e racional 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Repasse financeiro de forma 
complementar aos Municípios por 
meio do incentivo à Assistência 
Farmacêutica na atenção básica. 
 

Abertura de processo para repasse 
de recurso de acordo com os valores 
definidos pela Portaria Ministerial e 
resolução CIB em vigor. 

Manter repasse financeiro de 
acordo com critérios estaduais 
e Portaria Ministerial vigente 
(Portaria MS/GM nº 1.555/13) 

R$11.519.000,00/anual 
 

Estadual 

Manutenção do SERP (Sistema 
Estadual de Registro de Preços) 

Disponibilizar atas de medicamentos 
padronizados na RENAME (CBAF) 
aos municípios participantes 

Aumentar índice de 
disponibilidade em 
medicamentos para,no mínimo  
85%. 
 

Custo processual de 
licitações já 
contemplado pelo setor 
de compras 
RH – estagiário:  
R$ 6.000,00/anual 

Estadual 

Promover educação continuada das 
equipes da assistência Farmacêutica 
municipal. 

Realização de atualizações ou 
cursos para farmacêuticos e 
servidores administrativos sob temas 
relacionados à saúde de forma geral 
ou assistência farmacêutica.  
 

Realizar uma atividade por ano 

Custo com coffee-
break: R$ 
7.000,00/anual 
Custo com auditório: R$ 
3.000,00 
Custo com transporte: 
R$ 1.500,00  

Estadual  

Estruturar Centro de Referência para 
atendimento aos pacientes com 
alergia a proteína do leite de vaca na 
região metropolitana. 
 
 
 

Criar e implantar fluxo para 
realização de teste de provocação 
oral (TPO) junto a um Hospital 
Infantil Estadual para atendimento 
de crianças com diagnóstico 
sugestivo de Alergia ao Leite de 
Vaca (ALV) para continuidade do 
tratamento com as fórmulas 
específicas disponibilizadas em 

Iniciar a realização de TPO nas 
crianças com ALV em 
continuidade de tratamento que 
fazem uso das fórmulas 
nutricionais dispensadas pelo 
Programa Estadual, a fim de 
racionalizar a distribuição das 
dietas; 

Recursos humanos  
em parceria com 
Hospital Infantil e 
Maternidade Alzir 
Bernadino Alves. 
 

Estadual 
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Protocolo da SESA; 
Disponibilizar profissionais 
específicos para a realização do 
TPO e posterior implantação do 
Centro de Referência Estadual de 
ALV;  

 
Adquirir medicamentos e fórmulas 
nutricionais por meio de Sistema de 
Registro de Preços; 
Disponibilizar o elenco de 
medicamentos padronizados do 
componente especializado de acordo 
com os protocolos clínicos (MS e do 
Estado). Grupos 1B e 2. 
 

 
 Programar a aquisição do elenco 
padronizado de acordo com a 
demanda existente; 
 
Executar, acompanhar e fiscalizar as 
atas de registros de preços. 
 
 Programar e distribuir os 
medicamentos para as farmácias 
cidadãs, pólos de aplicação e 
municípios                 (Componente 
Estratégico) 
 

Manter o índice de cobertura 
em no mínimo 95%. 

Grupo 1B ( 
ressarcimento de 
APAC) – R$ 
25.000.000,00/anual 
 
 
 

Grupo 2 - R$ 
49.000.000,00/anual 

 

Federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadual 

Adquirir e disponibilizar 
medicamentos e fórmulas 
nutricionais solicitados pela via 
administrativa (nominais) ou por 
decisão judicial 
 

Acompanhar e executar as ATA de 
Registro; 
Avaliação de processos de 
solicitação de fórmulas nutricionais e 
emissão de parecer técnico; 
Emitir parecer técnico de decisões 
judiciais; 
 Distribuir as fórmulas nutricionais 
para as farmácias estaduais e pólos 
do programa de Fibrose Cística;  
 

Manter o índice de cobertura 
em 100% dos usuários que 
necessitam das fórmulas 

nutricionais. 

R$ 11.000.000,00/anual Estadual??? 

Revisar protocolo e padronização de 
fórmulas nutricionais 

Realizar reuniões para discussões 
técnicas – cientificas para atualizar 
os protocolos atuais e criação de 
novos protocolos conforme a 
demanda; 
Capacitação dos profissionais de 
saúde assistentes; 
 

Ampliar e racionalizar o 
atendimento aos usuários do 
programa de dispensação de 
dietas e fórmulas nutricionais.   
Criação de protocolo estadual e 
dispensação de fórmulas 
nutricionais específicas para 
pacientes com diagnóstico de 
Fibrose Cística; 

- - 
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Adquirir fórmula de partida e 
seguimento para crianças 
verticalmente expostas ao HIV.  
 

Revisar os processos de trabalho, 

junto ao programa de DST/AIDS 

para definição de fluxo. 

Realizar a abertura dos processos 

de compra em tempo hábil de 

fórmulas nutricionais dispensadas no 

programa; 

Acompanhar a ATA de Registro; 
 

Cobertura de 100% das 
crianças que necessitam da 

fórmula. 

R$ 140.000,00/anual 
 

Portaria MS/GM nº 
1.378/13 - federal 

 
Estruturar e adequar espaço físico 
do almoxarifado, implantar serviço de 
controle de armazenamento,  
logística de fluxo de movimentação, 
distribuição e transporte de 
medicamentos,  insumos e material 
médico hospitalar da SESA. 
 
Armazenamento/distribuição de 
insumos, medicamentos de uso 
hospitalar e material  médico, de 
acordo com o projeto de 
padronização e centralização de 
compras da SESA.  

 
Ampliar, reformar e equipar espaço-
físico (imóvel próprio da Secretaria 
Estadual de Saúde - SESA) para 
armazenamento, controle, 
distribuição e transporte de 
medicamentos, insumos e material 
médico hospitalar 
 
Realizar contratação de empresa 
especializada em armazenamento, 
logística de fluxo de movimentação, 
distribuição e transporte de 
medicamentos, insumos e material 
médico 

 
Armazenamento/distribuição de 
100 % dos insumos, 
medicamentos de uso 
hospitalar e material  médico, 
 
Início da adequação física do 
almoxarifado.  
 
 

- 
Recurso do termo de 

ajuste  

 
 
 

Manter e adequar as Farmácias 
Cidadãs Estaduais existentes. 

 
- Contratar mais farmacêuticos para 
atuar na dispensação e estoque, de 

acordo com a necessidade; 
- Adequar layout das farmácias para 

implantar mais guichês de 
atendimento; 

- Adquirir mobiliários para 
adequação do layout; 

- Otimizar os processos de trabalho. 

- Melhorar os serviços ofertados 
aos usuários das farmácias, 

proporcionando maior conforto 
e qualidade no atendimento. 

- Diminuir tempo de espera de 
atendimento. 

 

- Farmácia Cidadã de 
Vila Velha: R$ 
1.328.217,72 

 (RH:R$ 1.135.062,72,  
Cesan:  

R$3.956,04, Excelsa: 
R$ 46.734,84, Aluguel: 
R$ 142.464,12) 

Farmácia Cidadã de 
Nova Venécia: RH: R$ 
50.784,00 

Farmácia Cidadã Venda 
Nova do Imigrante: RH: 

Recurso estadual 
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R$ 50.784,00 

Farmácia de Cachoeiro 
de Itapemirim: RH: R$ 
950.028,48 

Farmácia Cidadã de 
Linhares:  

RH: R$ 173.218,56 

Farmácia Cidadã de 
Colatina:  

RH: R$ 367.303,68 

Farmácia Cidadã da 
Serra:  

RH: R$ 818.308,32 

Farmácia Cidadã 
Metropolitana:  

RH: R$ 1.682.575,20 

Farmácia Cidadã de 
São Mateus: R$ 
277.551,36 

Farmácia Cidadã de 
Vitória:  

R$ 860.041,44 

Adequação de layout: 
R$100.000,00 

- Mobiliários: 
100.000,00 

Adequar a farmácia estadual de 
Cachoeiro de Itapemirim ao Projeto 

Farmácia Cidadã. 
 

 
- Identificar espaço físico adequado; 
- Adequar o espaço físico de acordo 
com o Projeto Farmácia Cidadã;  
- Adquirir mobiliários e 
equipamentos necessários à 
estruturação; 

Melhorar os serviços ofertados 
aos usuários na farmácia, 

proporcionando maior conforto 
e qualidade no atendimento; 

 

  -Reforma: R$ 
250.000,00 
-Equipamentos e 
mobiliários: 
R$150.000,00  

 Recurso Termo de 
Ajuste  
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Manter o Centro Estadual de 
Informações sobre medicamentos – 
CEIMES 
 
 

 
- Divulgar o serviço para as 
Farmácias Cidadãs, hospitais da 
rede estadual e assistência 
farmacêutica municipal.  
- Produzir informação passiva e ativa 
da CEIMES. 
- Atualizar o acervo bibliográfico. 

Promover o uso racional de 
medicamentos, através do 

fornecimento de informações 
técnico-científicas de forma 

atualizada e objetiva. 

 
Produção de material 
de divulgação e eventos 
internos do CEIMES:  
R$ 10.000,00/anual 
Renovação de livros: 
R$ 24.000,00  

Recurso TAS 

 
Manter educação continuada da 
equipe das Farmácias de 
medicamentos especializados 

 
Realização de reuniões da câmara 
técnica e treinamentos com equipe 
das Farmácias, buscando 
uniformidade das ações 
desempenhadas com base nos 
fluxos e Protocolos preconizados. 
 

Realizar pelo menos 8 reuniões 
da câmara técnica e 

treinamentos com equipe das 
Farmácias 

Coffee-break: R$ 
5.000,00 
 
 

104 estadual 

 
Implantar o Centro Estadual de 

Administração de Medicamentos 
(CEAME). 

 

 
 Identificar o local dentre os 
Hospitais da rede; 
 
 Adquirir os equipamentos e 
mobiliários necessários para infusão 
de medicamentos; 
 
 Contratação/parceria para 
disponibilizar recursos humanos 
(assistente de gestão, técnico de 
enfermagem, médico e 
farmacêutico). 
 
 
 

Garantir da segurança do 
produto infundido devido à 
armazenagem adequada; 
 
 Otimizar recursos utilizando o 
compartilhamento de doses. 
 
Disponibilizar e ampliar o 
atendimento a um maior 
número de pacientes; 
 
Promover agilidade e 
desburocratização no 
atendimento aos usuários.  

 R$150.000,00  Recurso TAS 

 
Implantar Centro de Administração 
de Medicamentos (CEAME) nas 
regiões Norte e Sul 

 
- Identificar o local dentre os 
Hospitais da rede nas regiões;  
  
-Adquirir os equipamentos e 

Contratação de assistente de 
gestão, técnico de enfermagem, 
médico e farmacêutico. 

- - 
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mobiliários necessários para infusão 
de medicamentos; 
 

 
 
Implantar Pólo de Aplicação de 
Palivizumabe na região norte 
(Colatina) 

 
 Contratualizar o projeto com 
Hospital Silvio Ávidos; 
 
 

 Ofertar o serviço e facilitar o 
acesso aos pacientes da região 
norte e noroeste do estado; 
 
 Diminuir o número de 
pacientes atendidos nos pólos 
da região metropolitana. 
 

Sem custo, pois iremos 
utilizar estrutura 
hospitalar da rede. 

- 

 
 
Integração do estoque do NACD 
com as farmácias 
 
 
 
*Projeto piloto na Farmácia Cidadã 
Metropolitana 

 
Simulação de inventário para 
verificação de valores financeiros 
após cadastro dos produtos na 
menor unidade do sistema MV 
(módulo MGES) 
 
Treinamento do módulo MGES nas 
farmácias estaduais. 
 Revisão dos códigos dos produtos 
no módulo MGES e MVSISS (DE 
PARA) 
 Inventário no almoxarifado das 
farmácias. 
 Aquisição de 9 computadores e 18 
impressoras para atender as 
farmácias cidadãs na integração de 
estoque. 

- Facilitar e melhorar o 
gerenciamento de controle 
estoque; 
- Permitir remanejamento de 
medicamentos entre as 
farmácias; 
- Reduzir gastos com perda de 
medicamentos por validade; 
- Agilizar a solicitação e 
distribuição de medicamentos; 

Custo já previsto e 
contemplado no 
contrato com a MV. 

 

Digitalização de processos das 
farmácias cidadãs estaduais. 
 
 
*Projeto piloto na Farmácia Cidadã 
de Vila Velha 

 Definição de escopo com a 
empresa Pró-memória; 
 
 Capacitação dos funcionários das 
farmácias sobre o On Base; 

 Otimizar e agilizar tempo de 
atendimento aos usuários; 
 Reduzir tempo de avaliação de 
processos; 
 

Custo já previsto e 
contemplado no 
contrato da SESA com 
a empresa Pró-memória 

- 

 
 
Saúde Prisional 

 
Adequar-se à Portaria 2765/14, que 
dispõe sobre normas para 
financiamento e execução do 
Componente Básico da Assistência 

Atender a população carcerária 
conforme determinado em 
Portaria Nacional.  

R$ 17,73 per capita/ 
ano, conforme Portaria 
2.765/14 

Estadual 



 

12 
 

Farmacêutica.  

Reestruturar o setor de judicialização 
da GEAF. 

Estabelecer entre o Estado e os 
Municípios, a competência de 
fornecimento dos medicamentos 
judicializados. 
Publicar informações e/ou subsídios 
sobre as demandas judiciais.  
 
Regulamentar o fluxo e normatizar o 
atendimento às demandas judiciais. 
Monitorar o cumprimento das 
resoluções e normatizações das 
demandas judiciais. 
 
Promover encontros com as 
instituições envolvidas no processo 
de judicialização incluindo os 
prescritores, 

Utilizar os indicadores da 
judicialização como parâmetros 
para intervenção 
 
Ampliar o debate entre os entes 
envolvidos com a judicialização 
(PGE, magistrados, 
prescritores, MP, defensoria e 
outros, em relação à 
obrigatoriedade de aquisição de 
medicamentos sem autorização 
e/ou sem indicação aprovada e 
emitida pela ANVISA 
 
 reduzir as demandas judiciais 
para custeio de tratamentos 
com eficácia duvidosa. 

- - 
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Gerencia de Controle Monitoramento e Avaliação de Serviço de Saúde  

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS 

META : Monitoramento e avaliação  dos instrumentos jurídicos de contratação OSS, Hospitais Filantrópicos e da Rede Pública Estadual 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Monitorar e avaliar 
mensalmente os hospitais 
filantrópicos contratualizados 

Monitorar  
contrato 

Monitorar 100% dos contratos com os 
hospitais filantrópicos 
 
 Elaborar 1 Termo Aditivo por ano 

- - 

Implantar Fórum de 
Contratualização na 
Região Metropolitana e 
Região Sul 

 Realizar 09 Fóruns de 
Contratualização na Macro Região 
Sul (Hospitais : SCM Iúna, SCM 
Guaçui, ,HECI,SCCI e SRSCI)  

5.000,00 
104 - estadual 

 

 Realizar 09 Fóruns de 
Contratualização na Região 
Metropolitana (EVV, AFECC, MMC, 
PRO-MATRE, SCMV, HUCAM, HFA - 
Guarapari)  

3.000,00 
104 - estadual 

 

Monitorar e avaliar o contrato de 
gestão do Hospital Estadual “Dr. 
Benício Tavares Pereira" 

Elaborar contrato de 
gestão 

 
Monitorar e avaliar mensalmente 
Realizar 4 reuniões trimestrais de 
avaliação 

60.138.560,14 
7.200.000,00 

1.000.000,00 (Invest.) 

104 - estadual 
135 federal 

104- estadual 

Monitorar e avaliar 
mensalmente o contrato de 
gestão do Hospital Estadual "Dr. 
Jayme dos Santos Neves" 
 

110.451.290,06 
57.600.000,00 

2.000.000,00(Invest) 

 104 - estadual 
135 - federal 

104 - estadual 

Monitorar e avaliar 
mensalmente o contrato de 
gestão do Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência 
 

65.801.315,16   
2.000.000,00 (Invest) 

104 - estadual 
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Gerência de Regulação Assistencial  

DIRETRIZ PES: 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Incentivo para complementação 
dos serviços de Assistência 
Hospitalar e Cirurgias Eletivas 
 

Celebração do Convênio com 
FHASDOMAR - Domingos Martins 

4.680 Atendimento Ambulatorial 
/ 3.084 Internações Hospitalares 

1.824.097,80 
104 - estadual 

 

Cofinanciamento de serviços 
especializados de MC em 
Clínica Médica e Pediátrica / 
UTI, UTIN e UADC / Cirurgias 
Cardiovasculares e Oncológicas 
. 

Celebração do Convênio com FSRC - 
Hospital São José 

20 Leitos UTI / 20 UTIN / 10 
UADC / 25.740 Procedimentos 
Oncológicos / 4.044 
Procedimentos Cardiovascular 

23.207.145,60 
104 - estadual 

 

Cofinanciamento UTI, UADC e 
Ortopedia 

Celebração do Convênio com Hospital 
Maternidade São Camilo - Aracruz 

08 LEIITOS UTI / 08 LEITOS 
UADC / 600 ATENDIMENTO 
ORTOPEDIA 

1.937.392,08 
104 - estadual 

 

Incentivo para complementação 
dos serviços de U/E e 
internação. 

Celebração do Convênio com Hospital 
Apóstolo Pedro 

56.184 Atendimento 
Ambulatorial / 1.200 Internações 
Hospitalares / 4 leitos saúde 
mental 

1.798.665,48 
104 - estadual 

 

Cofinanciamento de UTI e 
UADC / Revascularização do 
Miocardio/Anestesiologia e 
Marcapasso. 

Celebração do Convênio com FBRD - 
Hospital Rio Doce 

4 Leitos UTI / 5 UCO / 9 UADC / 
156 Cirurgia Cardíaca / 156 
Cirurgia Anestesiologia/  72 
Marcapasso / 11.604 
Procedimentos Oncológicos 

11.104.782,24 
104 - estadual 

 

Cofinanciamento UTI, UADC, 
Traumo-ortopedia, Clínica 
Obstétrica e Pediátrica 

Celebração do Convênio com Hospital 
Madre Regina Protmann 

09 Leitos de UTI / 10 UADC / 
1.656 Serviços de Obstetrícia e 
Pediatria / 18.000 Traumo-
ortopedia 

4.107.047,64 
104 - estadual 

 

Incentivo para complementação 
dos serviços de U/E e 
internação. 

Celebração do Convênio com Hospital 
Padre Máximo 

204 Atendimento Ambulatorial 
(diagnóstico utra-sonografia) / 
2.520 Internações Hospitalares / 
4 leitos saúde mental 

2.208.369,12 
104 - estadual 
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Incentivo para complementação 
dos serviços de U/E e 
internação. 

Celebração do Convênio com 
Prefeitura Municipal de Castelo 

1.980 Atendimento Ambulatorial 
/ 2.460 Internações Hospitalares 
/ 4 leitos saúde mental 

2.880.000,00 
104 - estadual 

 

Incentivo para complementação 
dos serviços de U/E e 
internação. 
 

Celebração do Convênio com 
Prefeitura Municipal de Nova Venécia 

2.491 Internações Hospitalares 1.512.671,28 
104 - estadual 

 

Manter o serviço de remoção de 
pacientes inter hospitalar 
 

Monitoramento SESA 
Transferir 100% dos pacientes 
regulados 

9 milhões 
 

104 - estadual 
 

Implantação do complexo 
regulador 
 

Elaboração de projeto arquitetônico e 
executivo 

01 100.000,00 135 federal 

Expansão da Central de 
Regulação 

Ampliar a equipe da Central de 
Regulação 

15 900.000,00 Federal 

Aquisição de Equipamentose 
mobiliarios devido o aumento da 
equipe 

Adquirir mais 15 
microcomputadores 

85.500,00 Federal 

Adequação e reforma do espaço físico 
paras as centrais de regulação 
(consultas, exames e internações) 

1 1.570.000,00 Federal 

Visitas Técnicas aos Hospitais 
das quatro regiões e novos 
serviços 

Implantação do sistema MV regulação 
e definição do perfil de cada hospital 

 279.000,00 Estadual 

Participação em Congressos e 
Capacitações do Ministério da 
Saúde 

Qualificação dos técnicos e Interação 
com outros serviços 

 1.449,60 Estadual 

Treinamento das equipes do 
NERI 

Realinhamento e avaliação do 
processo regulatório. 

 9.856,00  

atender as necessidades de 
falta de leito na Rede Pública, 
Filantrópica e Conveniada 

 Compra de Leito na Rede Privada 
 

Reduzir uso do leito privado 80 milhões Estadual 
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Núcleo Especial de Programação Assistencial e Contratualização 

DIRETRIZ PES: 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Contratualizar serviços de saúde de 
entidades sem fins lucrativos e/ou de 
ensino, sob gestão estadual 

Celebração de instrumento formal com as 
Entidades Filantrópicas e/ou de ensino 

14 
276 milhões           0135 federal 

123 milhões  0104 estadual 

Contratualizar os serviços de saúde 
da Rede Própria Estadual 

Formalização de acordos de metas com 
gestores das Unidades Hospitalares e de 
serviços 

10 
Recursos previstos pela 

gerencia de gestão 
hospitalar 

 

Credenciar entidades privadas com 
fins lucrativos prestadoras de 
serviços de saúde de forma 
complementar ao SUS 

Publicação de Editais de credenciamento 
para adesão de entidades interessadas 

55 

74 milhões 0135 federal 

20 milhões 0104 estadual 

Formalizar a relação de prestação 
de serviços das entidades privadas 
com fins lucrativos cadastradas no 
SIA e SIH. 

Definição sobre a gestão dos prestadores 
identificados no SIA e SIH, cujo faturamento 
SUS está sendo pago pela SESA 
Estudo das alternativas legais para 
celebração de instrumento formal dos 
prestadores sob gestão estadual 

29 35 milhões  0135 federal 

Qualificação da equipe técnica 

Realizar visitas técnicas as entidades 
privadas  
Realizar visitas técnicas as entidades 
privadas sem fins lucrativos 

44 9.856,00  0104 estadual 

Participar de reuniões/eventos externos de 
interesse da gerencia/núcleo 

04 1.449,60  0104 estadual 
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Núcleo Especial de Sistemas de Informação Assistencial 

DIRETRIZ PES: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS em consonância com os princípios e diretrizes das políticas nacionais de 
educação permanente e de humanização. 

META: Capacitar equipe dos 78 municípios do estado do espírito santo para manutenção do cadastro nacional dos estabelecimentos de saúde, sistema de 
informações ambulatoriais e sistema de informações hospitalares descentralizado. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Manutenção do cadastro nacional dos 
estabelecimentos de saúde 

Capacitação de técnicos municipais  02 100.000,00 Estadual 

 
 

Normalização -  Práticas Integrativas e Complementares 

DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliar a resolutividade e Práticas 
integrativas e complementares na APS 
implantadas  
 

 
Sensibilização de prof. de saúde e 
gestores nas regionais. 
 
Apoiar projetos de PICS na ESF e 
NASFs. 

Realizar 1 oficina sobre as 
PICS em 50% das regiões de 
saúde (metropolitana e 
central) 
Identificar profissionais 
qualificados para atuarem 
nas ações de PICS.  

- 
 
 

- 

Ampliar acesso as especialidades 
Práticas integrativas e complementares 
 

Contratar 16 médicos homeopatas e 
16 médicos acupunturistas para 
atuarem nos 4 CRES Regionais– 
 

Oferecer 600 consultas/mês/ 
CRE regional 

 
-  

Intensificar a vinculação materna ao 
hospital de referência da rede 
 

Treinar 100 profissionais de saúde de 
nível médio para serem multiplicadores 
na promoção da SHANTALLA e 
Hipnoparto 

Oferecer suporte materno-
infantil em 100% das 
maternidades do ES 

- 
 
 

- 
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Implementação da política de 
Humanização no SUS  
 

Definir área de plantio nos Cres, 
selecionar as espécies, pactuar a 
entrega de mudas selecionadas no 
Incaper,  

Plantio de 01 jardim 
terapêuticoe 1 horta 
medicinal em 100%. 

 

10.000,00 Estadual 

Garantia da atenção integral à saúde da 
pessoa idosa e dos portadores de 
doenças crônicas, com estímulo ao 
envelhecimento ativo e fortalecimento 
das ações de promoção e prevenção 
(Diretriz V) 

Promover oficinas de DO in e 
Meditação no CRE-Metropolitano para 
multiplicadores e usuários   

Oferecer oficinas semanais 
para de DO in e meditação 
no CRE-metropolitano para 

30 pessoas 
 

- 
 
 

- 

Implementação da atenção à saúde as 
populações tradicionais, baseado no 
cuidado integral, com observâncias 
práticas de saúde e as medicinas 
tradicionais e garantia do respeito as 
especificidades culturais.  
(Diretriz VI) 

Entrega das cartilhas de Plantas 
Medicinais. Promover o lançamento das 

cartilhas de Plantas 
Medicinais para a 

comunidade indígena de 
Aracruz 

5000,00 Estadual 

Redução dos riscos e agravos à saúde 
da população, por meio das ações de 
promoção e prevenção considerando os 
determinantes e condicionantes a saúde  
Comportamentos saudáveis  

Apoio nas ações de orientação para 
inclusão das práticas de Medicina 
Tradicional Chinesa e YOGA nas 
Academias de saúde.  

Participar de 50% das ações 
nas regionais de saúde que 
visem à orientação para a 
gestão das academias de 

saúde. 

- 
 
 

- 

Implementação da assistência 
farmacêutica no âmbito do SUS. 
Garantia da Assistência Farmacêutica 
no âmbito do SUS  
 

Apoio as ações do GEAF para a 
contratação/convenio com farmácia 
para garantir os medicamentos 
homeopáticos e fitoterápicos na Rede 
Estadual de Saúde.  

 
- 
 
 

- 

Implementação do Projeto de 
Estruturação e Fortalecimento de 
Fitoterapia e Plantas Medicinais na 
Região Central de Saúde.  

200.000 
- 
 
 

- 

Gestão, formação e desenvolvimento 
dos trabalhadores do SUS em 
consonância com os princípios e 
diretrizes das políticas nacionais de 
educação permanente e de 
humanização 

Criação de campo de estágio em 
homeopatia 
 

Estagio para 
10alunos(multivix) 

 

- 
 
 

- 

Apoiar e aprovar os projetos de 
educação permanente em PICS, 
incrementando a capacidade técnica 
de profissionais na área das Práticas 

Capacitar 120 profissionais 
em fitoterapia e plantas 
medicinais 

105.000,00 Estadual 
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Integrativas e Complementares por 
meio de capacitações de prof., dos 
diversos níveis de atenção 

Fortalecimento das atividades de 
Ciência, tecnologia e Inovação em 
Saúde  

Divulgar as experiências locais e 
nacionais, assim como os avanços 
tecnológicos no campo das PICS. 

 - 
 
 

- 

 

Promoção da Equidade 

Desafio/DIRETRIZ PES: Implementar a atenção à saúde para as populações tradicionais e grupos vulneráveis, baseado no cuidado integral, na promoção da 
equidade  com observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais  garantindo o respeito às especificidades culturais e étnico-raciais. 

META: Implementar a Política da Promoção da Equidade em todos os níveis de atenção à saúde com foco nas populações tradicionais, grupos vulneráveis 
enfatizando as questões étinico-raciais. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Fortalecer a Política da 
Promoção da equidade no 
ES.          
 
 
 

Instituir Fórum permanente 
interinstitucional, intersetorial e do 
controle social para fortalecer as ações 
do CEPE – Comitê Estadual da 
Promoção da Equidade. 

Realizar 03 fóruns envolvendo todos 
os segmentos com 
representatividade no CEPE. 

1.000,00 Estadual 

Realizar Oficinas regionais com a 
temática da promoção da equidade. 

- Realizar 04 oficinas regionais para 
elaborar o diagnóstico a partir das 
regiões de saúde 

- - 

Realizar Seminário Estadual da 
Promoção da Equidade.   

- - - 

 
 
 
 
Implementar as Políticas de 
Saúde  Integral para 
população LGBT 

Incluir nas discussões das redes de 
atenção à saúde e APS a pauta de 
saúde LGBT, enfatizando o processo 
transsexualizador  

Realizar 01 oficina a respeito do 
processo transsexualizador, 
envolvendo APS, RAPS, Saúde da 
Mulher, Saúde do Homem, Média e 
Alta Complexidade e Controle Social. 

3.000,00 Estadual 

Incluir nas discussões da saúde da 
mulher e APS as questões inerentes a 
mulher lésbica a partir da Política 
Integral da População LGBT 

Realizar 04 oficinas regionais - a 
respeito da saúde da mulher lésbica 
e da Saúde Integral da População 
LGBT a partir da articulação com a 
APS e Saúde da Mulher. 

- - 
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Implementar a Política 
Integral de Saúde da 
População Negra 

Incluir a Política de Saúde Integral da 
População Negra e suas 
especificidades em todos os níveis de 
atenção a partir  das Redes de Atenção 
à Saúde e da APS 

Realizar 04 oficinas regionais 12.000,00 Estadual 

Implementar a política de 
saúde das populações do 
campo, da floresta e das 
águas a partir dos territórios. 

Incluir a Política de Saúde das 
Populações do Campo nas discussões 
das redes de Atenção à Saúde e APS. 

Realizar 04 oficinas regionais sobre 
a saúde do homem e da mulher do 
campo, em parceria com as redes de 
atenção à saúde e APS 

- - 

 
 
 

Saúde do Adolescente 

Desafio/DIRETRIZES: 1) Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde / 1 - Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao 
atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Ampliar as ações de Educação em Saúde e de prevenção a agravos prevalentes na adolescência em 100% dos municípios. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Implantar a caderneta do adolescente e 
o Consenso para a Atenção Integral à 
Saúde do Adolescente: aspectos éticos 
e legais, em 100% dos municípios 

Incentivo por meio do apoio 
institucional 

Realização de 01 oficina por 
regional de saúde para 
implantação. 

5.000,00 Estadual 

Ampliar as ações voltadas para o 
adolescente no PSE 

Ter 100% dos municípios com PSE 
realizando as ações voltadas para o 
adolescente  

Sensibilização por meio dos 
encontros do PSE 

2.000,00 Estadual 
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Pessoa com Deficiência 

DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Capacitar 100% dos profissionais da APS para promoção e prevenção de deficiências 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Integração e Efetivação das 
Redes de atenção à saúde 

Capacitar os profissionais da Atenção 
Básica nas ações de saúde à Pessoa 
com Deficiência: promoção e prevenção 
de deficiências articulados com as áreas 
temáticas (idoso, adolescentes, DANTS, 
homem, mulher e criança) 

 
Fomentar a capacitação dos 
profissionais da atenção básica 
para as deficiências em parceria 
com o CREFES e NUEDRH 

 
 
 

R$ 10.000,00 
Estadual 

Garantir a inserção dos educandos com 
deficiência nas ações do Programa 
Saúde na Escola (PSE) 

Fomentar, por meio de reuniões do 
GTIE (Grupo de trabalho 
intersetorial estadual), a inserção 
dos educandos com deficiência nas 
atividades do PSE 

- - 

DIRETRIZ PES: Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar com ampliação do acesso e organizada a partir das redes de atenção 

META: Organizar o acesso das pessoas com deficiência nas quatro (4) regiões de saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Integração e Efetivação das 
Redes de atenção à saúde  

 
Definir fluxos de referência e contra-
referência para a reabilitação física, 
auditiva, visual e intelectual 

Implantar / implementar Linha de 
cuidado da reabilitação física e 
auditiva 

 
R$ 2.000,00 (diárias) 

Estadual 

Reestruturar o fluxo dos Serviços de 
Atenção à Pessoa Ostomizada no 
Espírito Santo nas quatro regiões de 
saúde; 

Implantação do Manual dos 
Serviços de Atenção aos 
Ostomizados nos quatro (4) 
Centros regionais de 
especialidades 

R$ 
2.000,00 (diárias) 

Estadual 
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Saúde Prisional 

DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Fomentar a municipalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e 
Internação Provisória (PNAISARI), em 100% das unidades de internação socioeducativa, para os 6 municípios sede destas unidades. 
 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Garantir os direitos de atendimento à 
saúde aos adolescentes em situação 
de conflito com a lei promovendo a 
interação dos municípios sede de 
unidades de internação socioeducativa 
para a implementação da PNAISARI 

Promover Fóruns para sensibilizar os 
gestores municipais quanto a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde 
de Adolescentes em Conflito com a Lei, 
em Regime de Internação e Internação 
Provisória 

Implementação da PNAISARI 
em 40% dos municípios sede 
de estabelecimento de 
internação socioeducativa. 

10.000,00 Fonte Estadual 

1.334.736,00 Fonte Federal 

 subsidiar o cadastro da população 
custodiada nos municípios sede de 
unidades de internação socioeducativa. 

50% da população custodiada 
cadastradas pelas equipes de 
saúde dos municípios que 
aderirem à descentralização. 

- - 

DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Estruturar 100% equipes de saúde no sistema prisional (ESP) como ponto de atenção da rede de atenção a saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Promover a adesão dos municípios 
sede de unidades prisionais para a 
descentralização da gestão das ações 
de saúde e Cadastro/ atualização das 
unidades e equipes de saúde prisional 
no CNES. 
 
 

Incentivar a realização/atualização do 
cadastro através de encontros / debate 
com a temática e capacitação de 
técnicos para inserção de dados nos 
sistemas de informações SIA/CNES, 
de acordo com os serviços ofertados.  

Cadastro de 60% das 
unidades e equipes de saúde 
prisionais no CNES 

- - 

Promover Fóruns para sensibilizar os 
gestores municipais quanto a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no 
Sistema Prisional e a importância da 
adesão municipal dos municípios sede 
de unidades prisionais 

Adesão municipal à PNAISP 
em 40% dos municípios sede 
de estabelecimentos 
prisionais. 
 

4.012.884,65* 
 

20.064.423,24** 

Estadual 
 
 

Federal 
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Atenção Primária Em Saúde 

DIRETRIZ PES: 1 – Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Construção de 16 unidades 
de saúde da família, 3 
CAPS e 1 PA – (Ação 
principal conduzida por 
equipe específica de 
projetos, não lotada no 
NEN) 

Fornecer informações referentes à 
estrutura física e necessidades da 
APS nos municípios, auxiliando na 
definição da localização destas novas 
unidades de saúde. 

Manter informações sobre a situação 
da APS nos 78 municípios atualizada 

R$ 5.000,00 0104(Estadual) 

Integração e Efetivação das 
Redes de atenção à saúde 
(saúde mental; materno 
infantil; pessoas com 
deficiência; crônicas; 
urgência e emergência) – 
(ações produzidas por 
várias referencias técnicas 
lotadas no NEN e outros) 

Reuniões de equipe mensalmente 
(APS e redes de atenção) para traçar 
estratégias com vistas à integração e 
efetivação destas áreas. 
 
Instituir comissões ou Grupos de 
Trabalho intersetoriais 
 
Integrar as áreas temáticas e 
estratégicas da APS, às redes de 
atenção à saúde. 
 

 
Criar fluxos referenciais, com 
monitoramento e regulação dentro 
de cada rede, de acordo com o 
ordenamento da APS. 
 
 

R$ 100.000,00  0104 (Estadual) 

Política de Cofinanciamento 
Estadual da APS (PECAPS) 

Instituir por Portaria grupo de 
trabalho bipartite para construção de 
fluxos, metodologias de 
monitoramento, metas, avaliação e 
modelos de relatórios para o 3º 
Termo de Adesão PECAPS 
 
Retomar a capacidade de 
cofinaciamento estadual para o 
custeio da APS nos municípios; 
 

 
 
Iniciar repasse do cofinanciamento 
aos municípios de acordo com a 
pactuação e termos assinados;  
 
 

R$ 22.000.000,00 0104 (Estadual) 
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Utilização da ferramenta do 
Telessaúde de forma 
estratégica, pela equipe da 
APS Estadual; 
 

 
Estimular os municípios a adesão ao 
Telessaúde e a utilizar a ferramenta 
disponibilizada 
 
Solicitar relatórios gerenciais da 
utilização do Telessaúde pelos 
municípios, para monitoramento e 
adoção de medidas cabíveis. 

 
Apresentar a ferramenta e todas as 
suas funcionalidades à equipe da 
APS nível central 
 
monitoramento da situação de 
capacidade instalada e dificuldades 
encontradas pelos municípios. 
 
 

R$ 10.000,00  0104 (Estadual) 

Terapias alternativas e 
complementares na APS 
implantadas (ações 
produzidas por outra 
referencia técnica lotada no 
NEN e outros) 

Disponibilizar, capacitação para 
profissionais da APS municipal, 

elaborada em conjunto com a área 
técnica. 

 

- - 

Ampliar para 100% o 
número de municípios com 
o Programa Saúde na 
Escola (PSE) visando 
ampliar as ações de 
Educação em Saúde e de 
prevenção a agravos na 
comunidade escolar. 

Estimular a adesão de novos 
municípios ao PSE e a realização da 
semana de saúde nas escolas, 
efetivando as ações do PSE 
publicadas em portaria 
interministerial. 
  
Capacitação de profissionais de 
saúde da APS e da educação 
municipal com o objetivo de efetivar 
as ações do PSE no âmbito escolar. 
 
Fortalecer a Intersetorialidade do 
PSE por meio de reuniões periódicas 
do Grupo de Trabalho Intesetorial 
Estadual (GTIE), integrando as 
redes, os Programas e Setores que 
tenham interface com PSE.  
 

4 Encontros quadrimestral um por 
Regional  de saúde para orientar e 
estimular a adesão e implementação 
das ações. 
 
Realizar 4 capacitações presenciais, 
uma cada região de saúde.  
 
 
Realizar 2 fóruns anuais de 
integração, em parceria com os 
membros do GTIE. 
 
 

R$ 20.000,00 
 

0104 (Estadual) 

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS 

META: Melhorar a gestão do Sistema de Saúde 
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PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Apoio Institucional da APS 
aos municípios (nível central 
e regional implementado) 

Reestruturar a equipe técnica da 
SESA (central e regional) para 
funcionamento na lógica do Apoio 
Institucional como ferramenta de 
qualificação das gestões municipais; 
 
Habilitar as referências técnicas em 
Gestão e Apoio Institucional 
 
Apoiar os municípios e regionais nas 
ações relacionadas à elaboração de 
projetos de implantação, 
organização e funcionamento do 
eSUS / SISAB, PMAQ, PSE, 
PECAPS, Programa Mais Médicos, 
PROVAB, Consultórios de Rua, 
NASF, ESF, ESB, EACS. 
 
 

Reestruturar a equipe, 
dimensionando adequadamente os 
recursos humanos  
 
 
 Desenvolver e implantar relatório 
padronizado para visitas e vistorias 
técnicas da APS nos municípios, a 
serem utilizados pelo nível central e 
regional; 
 
 Normatizar fluxos junto às 
regionais, para o Apoio Institucional 
aos Municípios; 
 
 
Realizar Seminário Estadual de 
experiências municipais em APS 
 

R$ 100.000,00 
 

0104 (Estadual) 
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Saúde Mental 

DIRETRIZ IV PES - Organização da rede de saúde mental, e atenção aos dependentes de álcool e outras drogas.   

META: Implantar/Implementar a RAPS nas 4 Regiões de Saúde do ES 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

PROJETO: Ampliação e 
fortalecimento da rede de APS 
 
SUBPROJETO: Integração e 
Efetivação das Redes de 
atenção à saúde  

Promover 2 Encontros anuais em 
cada Região de Saúde 
 

Estruturar 5 Grupos Condutores 
Municipais 

 

40 mil 
 

Estadual 

Elaborar relatório Anual estabelecendo 
indicadores de acompanhamento e 
monitoramento da implantação da RAPS 

- - 

Fortalecimento da Política com 
realização dos eventos de 
abrangência Estadual 

 
Organizar 1 Seminário Estadual 
Intersetorial  da RAPS para 350 pessoas 

50 mil Estadual 

Contratação de instituição de 
ensino para realizar capacitação 
em Atenção Psicossocial para 
profissionais de nível superior das 
equipes de Referência em Saúde 
Mental-ERSM, da APS e CAPS 

Capacitar 200 profissionais de nível 
superior da Região Metropolitana em 
atenção psicossocial 

100 mil Estadual 

Capacitação da APS das quatro 
regiões utilizando a ferramenta do 
telessaude 

Realizar 2 Cursos EAD de Atualização 
em Saúde Mental na Atenção Básica  

 
 

27 mil 
Estadual 

Capacitação de tutores para 
educação permanente dos 
profissionais da RAPS utilizando a 
ferramenta do telessaude 

Formar 10 tutores para EAD  - - 

Publicação de quatro Linhas de 
Cuidado da RAPS 

Publicar 5 mil exemplares da LC Criança 
e Adolescentes na RAPS 

 
18 mil 

 
Estadual 

META: Qualificar a Atenção Hospitalar na RAPS 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 



 

27 
 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde Especializada 
 
SUBPROJETO: 
Disponibilização de 100 novos 
leitos de saúde mental 

*Implantação de150 leitos de atenção 
integral em saúde mental em hospitais 
gerais, sendo 77 em hospitais públicos e 73 
Hospitais Gerais Filantrópicos 

38 leitos 2.559.730.16 Estadual 

Contratação de RH para implantação dos 
leitos em HG nos hospitais da rede de 
acordo com os paramentos da Portaria 
148/2012 

Contratação de RH para 
implantação de 16 leitos em 
quatro HG da rede. Sendo 4 
HRAS, 4 João dos Santos 
Neves, 4 São José, 4 
HIMABA* 

* valores a serem 
calculados pela 
Subhospitalar 

Estadual 

Contratação de instituição de ensino para 
realizar Capacitação em Urgência e 
Emergência Psiquiátrica para médicos da 
RUE 

Capacitar 100 profissionais, 
médicos socorristas da RUE 

ES100 mil 
 

Estadual 

* A necessidade de leitos de saúde mental é de 1 leito para 23 mil hab. Com base nesse critério foi pactuado o numero de 150 leitos para a RAPS. O MS com base 
nas legislações do SUS recomenda com que a maior parte dos leitos seja em HG públicos. 
A área técnica já efetuou o calculo do numero necessário de profissionais a cada ano. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

PROJETO: Ampliação e Modernização 
da Rede de Saúde Especializada 
 
SUBPROJETO: 

Disponibilização de 100 novos leitos de 

saúde mental 

Contratação de instituição de 
ensino para ofertar PÓS 
GRADUAÇÃO LATO SENSO EM 
PSIQUIATRIA para 80 
profissionais médicos do SUS do 
ES 

Médicos pós-graduados na 
especialidade de psiquiatria 

ES 200 mil 
 

Estadual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

Saúde Bucal 

DIRETRIZ I PES:  Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Ampliar a cobertura populacional por Equipes de Saúde Bucal com expansão crescente em 20%. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Fomentar junto aos gestores a 
necessidade de inserir novas 
equipes de saúde bucal na ESF 
SB 

Monitorar e avaliar os indicadores com a finalidade 
de expansão da cobertura de saúde bucal na 
ESFSB; 
 
Realizar duas reuniões com os coordenadores de 
saúde bucal dos municípios; 
 
Realizar duas reuniões anuais com as regionais de 
saúde. 

Aumento de 5 % em 
relação ao ano anterior 

2.000,00 
 

Recurso estadual 

DIRETRIZ PES: Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar com ampliação do acesso e organizada a partir das redes de atenção 

META: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializados e mais humanizados 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Implantar e regular formalmente 
os programas de PNE 
(Pacientes com Necessidades 
Especiais) 
 

Mapear os pontos de Atenção existentes. 
 
Estabelecer Fluxogramas. 
 
Contratualizar novos serviços e manter as 
contratualizações existentes. 
 
Monitorar e Avaliar periodicamente a rede. 

Fluxogramas 
estabelecidos 

 
Contratualização dos 

serviços 
 

Monitoramento e 
Avaliação instituídos 

103 MIL 
 

Recurso 
Federal 

90 MIL Recurso estadual 
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CBMF (Cirurgias Buco Maxilo 
Faciais)  
 

 

Mapear os pontos de Atenção existentes. 

Estabelecer Fluxogramas. 

Contratualizar novos serviços e manter as 
contratualizações existentes. 

Fluxogramas 
estabelecidos 
 
Contratualização dos 
serviços 
 
Monitoramento e 
Avaliação instituídos 
 

103 MIL 
 

Recurso 
Federal 

90 MIL 
 
 

Recurso estadual 
 

Diagnóstico de Lesões Benignas 
da Boca  
 

Mapear os pontos de Atenção existentes. 

Estabelecer Fluxogramas. 

Contratualizar novos serviços e manter as 
contratualizações existentes. 

63 mil Estadual 

Implementar fluxo e expandir o  
atendimento dos usuários 
Fissurados Lábio Palatal 

 
Mapear os pontos de Atenção existentes. 
 
Estabelecer Fluxogramas. 
 
Contratualizar novos serviços e manter as 
contratualizações existentes. 
 
 

Fluxogramas 
estabelecidos 
 
Contratualização dos 
serviços 
 
Monitoramento e 
Avaliação instituídos 

 
Não há provisão no 

momento 
- 

Fomentar a implantação de 
Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) e a 
implantação de LRPD 
(Laboratórios Regionais de 
Prótese Dentária) 

Pactuar junto aos gestores municipais a 
implantação de novos CEOs,LRPD 
Monitorar a produção dos serviços realizados nos 
CEOs 

Dois CEOs implantados 

- Recurso Federal 
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Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa 

DIRETRIZ PES: Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e 
fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 

META: Estruturar ações específicas de promoção, prevenção e assistência, utilizando como instrumento de estratificação de risco a capacidade funcional do idoso 
nas quatro regiões de saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Implementar a 3ª edição da caderneta 
de saúde da Pessoa Idosa. 

Capacitação dos profissionais para o uso 
da 3ª edição da Caderneta de saúde da 
pessoa idosa.   

25% dos municípios 
R$5000,00 

 
Estadual 

Ampliação e Modernização da rede de 
saúde Especializada: Perfilização e 
Contratualização de 4 hospitais em 
Cuidados paliativos  
 

 Contribuir na perfilização dos serviços 
Estaduais em Cuidados paliativos.  

4 Hospitais Perfilizados. Sem custo - 

Capacitar equipes em cuidados 
paliativos oncológicos e não 
Oncológicos  
 

 Cursos com duração de 6 meses  na  
capacitação das equipes estaduais, que 
trabalham em cuidados paliativos.  

1 serviço/ região de 
saúde 

R$90 mil Estadual 

Estimular os municípios a realização 
de serviços de proteção A Saúde da 
pessoa idosa.  
 

 Realizar 1  Oficina anual de prevenção de 
quedas e violência contra  a pessoa idosa.   

1 oficina  R$5 mil Estadual 

Atualização profissional da Equipe 
Técnica estadual da saúde da pessoa 

idosa 

Participar de 2 eventos científicos em 
âmbito nacional. 

2 eventos científicos R$ 5000,00 Estadual 
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Doenças Crônicas 

DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Organizar os serviços de saúde dos 78 municípios para promoção, prevenção e diagnóstico precoce das doenças crônicas (cânceres prevalentes, doença 
renal crônica, hipertensão e diabetes e sobrepeso e obesidade, aparelho respiratório). 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Integração e Efetivação da 
Rede de atenção à saúde às 
pessoas com doenças crônicas. 
 
 

I- Fortalecer o processo de 
rastreamento (para pacientes 
assintomáticos) e diagnóstico 
precoce (para pacientes 
sintomáticos) para as condições 
crônicas de forma continua e 
sistemática juntamente com as 
regionais de saúde 

Implementar o processo de rastreamento ( 
1ª etapa) nos 78 municípios  d(o) (a): 
-hipertensão arterial 
-diabetes mellitus tipo II 
- dislipidemia  
- tabagismo 
-abuso de álcool 
-obesidade 
-câncer de mama 
- câncer de colo de útero 
- câncer de colon e reto 
 

Diárias 
R$ 3.984,00 

 
Estadual 

1ºetapa: conhecer o processo de 
rastreamento e diagnostico precoce 
nos municípios 
 
2º etapa: intensificar o processo de 
rastreamento e diagnóstico precoce 

Assessorar as regionais de saúde para 
coordenar a organização das ações de 
promoção, prevenção e diagnóstico 
precoce nos 78 municípios das condições 
e doenças crônicas, priorizando serviços 
para diagnóstico e tratamento do câncer 
de mama, colo do útero e pele; sobrepeso; 
hipertensão e diabetes, 
 

Diárias 
R$ 1.992,00 

 
Estadual 
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II- Qualificar a gestão e os 
profissionais de saúde, 
Implementando a linha do cuidado 
da Doença Renal Crônica (DRC), 
Hipertensão e diabetes, Sobrepeso 
e Obesidade e o Plano de Atenção 
Oncológica pelo telessaúde (vídeos 
educativos e conferências 
temáticas), inserindo a linha do 
cuidado das doenças respiratórias 
a partir de 2017 

1.Ofertar o curso de qualificação em 
módulos (protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas  da, Hipertensão e diabetes, 
Sobrepeso e Obesidade e Câncer) nas 4 
regiões de saúde. 
 
 
2. Monitorar os resultados do processo de 
rastreamento e diagnóstico precoce 
utilizando indicadores das crônicas dos 78 
municípios com supervisão direta as 
regionais de saúde 

 
 
 
 
Diárias R$ 1992,00 
 

Estadual 

Integração e Efetivação da 
Rede de atenção à saúde às 
pessoas com doenças crônicas. 
 

 Realizar educação permanente 
para a gestão e profissionais de 
saúde na implementação da linha 
do cuidado das DRC, Hipertensão e 
diabetes, Sobrepeso e Obesidade e 
aparelho respiratório e o Plano de 
Atenção  
 
 

Fortalecer o processo de educação 
permanente para a comunidade como 
incentivo ao protagonismo do usuário e 
controle social utilizando vídeos e 
conferências temáticas. 
 

- 
 
 

- 

DIRETRIZ PES:  Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar com ampliação do acesso e organizada a partir das redes de atenção 

META: Organizar os serviços de saúde de média e alta complexidade para diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos na Rede de Atenção às 
Pessoas com Doenças Crônicas (cânceres prevalentes, doença renal crônica, hipertensão e diabetes e sobrepeso e obesidade, aparelho respiratório) nas quatro 

regiões de saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 
Reestruturação de 4 centros 
regionais de Especialidades 
(CRE) 
 
Implantação de 5 Centros de 
Consulta e Exames 
Especializados (CCEE) 

Normatizar a média complexidade 
conforme portarias ministerial que 
define as competências por nível de 
atenção da: 
-hipertensão e diabetes 
- sobrepeso e obesidade 
- cânceres prevalentes 
 
Normatizar a média complexidade 
conforme portarias ministerial que 
define as competências por nível de 
atenção conforme definição da 
gestão 

 
Qualificar os profissionais de saúde das 4 
CRE com protocolos definidos e 
implementar a linha de cuidado de cada 
doença prevalente 
 
 
 
 

- 
 
 
 

Estadual 
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Serviços de mamografia e 
colposcopia implantados 
 

 
 
Instituir o Serviço de Referência 
para Diagnóstico e Tratamento de 
Lesões Precursoras do Câncer do 
Colo de Útero (SRC), o Serviço de 
Referência para Diagnóstico de 
Câncer de Mama (SDM) conforme 
Portaria 189 de 31 de janeiro de 
2014 para ter robustez na 
habilitação junto ao Ministério da 
Saúde nos 5 Centros de Consulta e 
Exames Especializados (CCEE) 
 
 
 
 
 
 

Adequar o SRC com identificação ou 
contratação: a) médico ginecologista e 
obstetra (CBO - 225250);b) enfermeiro 
(CBO - 223505); e c) técnico de 
enfermagem (CBO - 322205) ou auxiliar 
de enfermagem (CBO - 322230); 

Adequar o SDM com a identificação ou 
contratação: a) médico mastologista 
(CBO - 225255) ou médico ginecologista 
e obstetra (CBO - 225250); b) médico 
radiologista (CBO - 225320) ou médico 
mastologista (CBO - 225255); c) 
enfermeiro (CBO - 223505); d) técnico em 
enfermagem (CBO - 322205) ou auxiliar 
de enfermagem (CBO - 322230); e e) 
técnico em radiologia e imagenologia 
(CBO - 324115) ou tecnólogo em 
radiologia (CBO - 324120). 

Custo do RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Custo do RH 
 
 
 
 
 

Estadual 

Ampliação e descentralização 
dos serviços de diálise crônica 

 Identificar as unidades de atenção 
especializada ambulatorial em 
Doença Renal Crônica 
classificando-as em três tipos: 
Unidade Especializada em DRC, 
Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Nefrologia e 
Unidade Especializada em DRC 
com TRS/Diálise conforme linha do 
cuidado da Doença Renal Crônica 
no Espírito Santo 

 I- Contribuir na identificação e 
modelagem da Unidade Especializada em 
DRC, responsável pela Atenção de Média 
Complexidade, a fim de realizar o 
acompanhamento multiprofissional das 
pessoas com DRC nos estágios clínicos 4 
e 5 (pré diálise), exceto TRS - diálise, e 
de matriciar as equipes de atenção 
básica, nos temas relacionados as 
doenças renais nas 4 regiões de saúde 

II- Contribuir no processo de habilitação e 
contratualização dos serviços de alta 
complexidade em Nefrologia e Unidade 
Especializada em DRC com TRS/Diálise 
nas 4 regiões de saúde. 

Diárias 
R$ 1992,00 

 
Estadual 
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Reestruturação da rede de 
serviços de diagnóstico e 
tratamento do câncer de 
próstata 
 
 
 

Conforme orientação do INCA /MS, 
o Espírito Santo não adotará o 
rastreamento do câncer de próstata 
por não haver evidências cientificas 
de que o rastreamento do câncer 
de próstata possa produzir mais 
benefício que dano.  
Etapas: 1.Recomendar aos 
serviços de saúde que não  
organizem ações de rastreamento  
para o câncer da próstata em que 
homens que demandam 
espontaneamente  
2. Organizar o serviço de alta 
complexidade em oncologia, o para 
o diagnóstico e tratamento do 
câncer de próstata, estabelecendo 
fluxo assistencial. 

Sensibilizar a população masculina para a 
adoção de hábitos saudáveis de vida 
(dieta rica em fibras e frutas e pobre em 
gordura animal, atividade física e controle 
do peso) como uma ação de prevenção 
de câncer nos serviços da atenção 
primária dos 78 municípios. 

Organizar os ambulatórios de media 
complexidade para diagnóstico precoce 
do câncer de próstata 

Organizar e pactuar o fluxo assistencial 
entre serviços da unidade de atenção 
básica e ambulatórios dos hospitais de 
oncologia, fortalecendo o sistema 
regulação nas 4 regiões de saúde 

Diárias 
R$ 996,00 

 
Estadual 

 
 
 

Saúde da Mulher 

DIRETRIZ PES:- Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Capacitação de 600 profissionais/ ano da APS dos Municípios das 04 Regiões de Saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Integração e Efetivação das 
Redes de atenção à saúde 
(Saúde Mental; Materno-

Infantil; Pessoas com 
Deficiência; Rede de Crônicas; 

Urgência e Emergência 

Capacitação Regional dos Profissionais 
da APS/ Mais Médicos no Manejo Clinico 

da Assistência Pré Natal de Risco 
Habitual e Alto Risco. 

 

01 capacitação por região de 
saúde  
150 profissionais por evento 

R$ 10.000,00 Estadual 

Capacitação Regional para Implantação 
dos Comitês de Investigação da 

Mortalidade Materna e Infantil nos 
Municípios com mais de 80.000 

habitantes e Estabelecimentos de Saúde. 

01 capacitação por região de 
saúde  
50 profissionais por evento 

R$ 10.000,00 Estadual 
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Ampliação da Cobertura e Qualidade do 
Pré Natal (Captação gestantes menos de 

12 semanas e realização de 7 ou mais 
consultas 

Garantir Exames de Rotina em Tempo 
Oportunos. 

 

Aumentar 10% / ano 
- 
 
 

- 

 
Capacitação das Equipes de APS no 

Manejo Clinico da Sífilis e Prevenção da 
Transmissão Vertical (Sífilis Congênita). 

Plano de Contingência. 
 

Aumentar 100% a realização de 
Teste rápido e VDRL em 
gestantes no 1º e 3º trimestres 
Instituir tratamento eficaz  

- 
 
 

- 

Implantação da rede materno 
infantil 

Reestruturar e Inserir 12Maternidades * 
na Rede Estadual Materno Infantil  

6 maternidades R$ 4.500.000,00 Estadual 

Intensificar a vinculação das gestantes as 
Maternidades de referência da rede 

70% de Vinculação das 
Gestantes da APS a 
Maternidade 

- 
 
 

- 

Habilitação Credenciamento de um 
hospital na Região Sul, para realização 
do abortamento legal, conforme consta 
do Pacto de Enfrentamento à Violência 
contra mulheres. 
 
 

01 Hospital Credenciado 
- 
 
 

- 

Capacitação para o Atendimento Clinico 
e Psicossocial as Mulheres em Situação 
de Violência Doméstica e Sexual com a 
Implementação do Fluxo Regionalizado 
de Atendimento.  
 

04 Fóruns 
Regionais 

30 participantes 
R$ 10.000,00 Estadual 
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Capacitação em Serviço para as equipes 
das Maternidades de RH e AR da Rede  
 Incentivo ao Parto Adequado – Melhores 
Práticas. 
Protocolos Clínicos  
 
 

20 Maternidades R$  2000,00 Estadual 

DIRETRIZ PES: - Implementação da atenção integral à saúde da mulher e da criança com ênfase na implantação da rede de atenção ao pré-natal, parto e 
puerpério. 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 

Realizar Fóruns Regionais Peri natais da 
Rede Materno Infantil junto com a 
Vigilância dos Óbitos e Vigilância 
Epidemiológica (DST e AIDS) 
 

04 Fóruns R$ 10.000,00 Estadual 

 

Capacitação em Saúde Reprodutiva e na 
Implantação dos Programas Municipais 
de Planejamento Familiar 
 

04 Fóruns R$ 10.000,00 Estadual 

 

Capacitação no Manejo Clinico e 
Cirúrgicos nos Cânceres Prevalentes  
na Mulher ( Câncer de Colo Uterino e 
Mama) 
 

04 Fóruns R$ 10.000,00 Estadual 
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Saúde da Criança 

Desafio/DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da APS com equidade ao atendimento das necessidades de saúde regionais 

META: Implantar ações de saúde da criança na Atenção Primária à Saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Integração e Efetivação das 
Redes de atenção à saúde 

Capacitar profissionais da APS para o 
atendimento do recém-nascido com o 
curso: Acolhimento - 5º dia - Saúde 
Integral do Bebê 

Capacitar 60 profissionais por 
região de saúde nas 4 regiões 

50.000,00 
 

Estadual 

Capacitar de profissionais (médico e 
enfermeiro) da APS com o curso: AIDPI 
Neonatal, por região de saúde 

Capacitar 60 profissionais por 
região nas 04 regiões de saúde 

90.000,00 
 

Estadual 

Desafio/DIRETRIZ PES: Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar com ampliação do acesso e organizada a partir das redes de atenção 

META: Implantar ações para atendimento à criança em situação de risco ou vulnerabilidade 

Reestruturação de 4 centros 
regionais de Especialidades 
 

Implantar Ambulatório de Follow-Up 
para RN egressos de UTI Neonatal nos 
04 centros regionais de especialidades 

Implantar 01 Ambulatório de 
FollowUp na região norte  

- 
 
 

- 

DIRETRIZ PES: Implementação da atenção integral à saúde da mulher e da criança com ênfase na implantação da rede de atenção ao pré-natal, parto e 
puerpério.  

META: Reduzir Mortalidade Infantil em 5% a cada ano considerando o CMI de 11,29/1000 nascidos vivos em 2014. 

Fortalecimento da rede 
Estadual Materno Infantil 
 

Reestruturar as unidades neonatais com 
ampliação de numero de leitos de 
UCINco e UCINca nas maternidades da 
rede 

 
- 
 
 

- 

Realizar curso de sensibilização da 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC) para gestores de maternidades  

Sensibilizar 40 gestores  
30.000,00 

 
Estadual 
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Realizar curso de reanimação neonatal 
para médicos envolvidos na sala de 
parto nas maternidades de referencia da 
rede cegonha 

24 médicos das maternidades  
25.000,00 

 
Estadual 

Realizar curso de reanimação neonatal 
para profissionais não médicos 
envolvidos na sala de parto nas 
maternidades de referencia da rede 
cegonha 

30 profissionais (enfermeiro e 
técnico de enfermagem)  

30.000,00 
 

Estadual 

Realizar Curso para formação de 
Tutores da Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil, que atuam na 
APS/Saúde da Criança das regiões de 
saúde 

Capacitar 30 profissionais (3º 
grau) na EAAB  

30.000,00 
 

Estadual 

Comemoração Semana Mundial de 
Aleitamento Materno – SMAM 2015 

Realizar evento com a 
apresentação do tema da 
semana  

8.000,00 
 

Estadual 

Reestruturação dos BLH e postos de 
coleta 
 

Realizar curso de 
aconselhamento em 
amamentação para 
profissionais dos BLH 

30.000,00 
 

Estadual 

 

 

Monitorar a realização dos 
procedimentos em triagem neonatal 
para fenilcetonuria, hipotireoidismo 
Congenito, doença falciforme e 
outras hemoglobinopatias, fibrose 
cística, hiper plasia adrenal 
congênita e deficiência de 
biotinidase, visando à detecção 
precoce dos casos suspeitos, 
confirmação diagnóstica, 
acompanhamento e tratamento dos 
casos identifica dos. 

Prestar atendimento e 
acompanhamento a todos os RNs 

diagnosticados no PETN 

Aproximadamente 
R$1.000.000,00 

 
FAEC 

 

Estadual 
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Manter contrato com serviço para 
realização de “Teste do Suor” em 
todos casos suspeitos de Fibrose 
Cística(o a 02 anos) Portaria n° 
224/SAS/MS, 

Realizar “Teste do suor” em 100% 
dos RNs com dois testes de IRT 

positivos ou inconclusivos 

R$10.000,00 
 

FAEC 
 

Estadual 

 
 
Aplicar questionário para 
Diagnóstico Situacional do 
PETN nos municípios  
 

 
Sensibilizar os gestores municipais 
da importância de responder 
adequadamente o questionário para 
podermos identificar e intervir de 
acordo com os n problemas 
inerentes a cada município e região 
de saúde   

Aplicar questionário online em 
todos os municípios do Estado 
para Diagnóstico Situacional do 

PETN 
 

- 
 

- 

Capacitar os Profissionais 
envolvidos com o Programa de 
Triagem Neonatal. 

Capacitar 100% dos profissionais da 
rede estadual de atenção à saúde 
que atuam no PNTN em parceria 
com a Saúde da Criança  

Capacitar 100% dos profissionais 
da rede estadual de atenção à 

saúde que atuam no PNTN 

- 
 
 

- 

 
 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos  

DIRETRIZ PES: 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Projeto de Reestruturação das 
CIHDOTT’s - Comissões Intra- 
Hospitalares de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplantes, nos 
Hospitais Públicos, Privados e 
Filantrópicos do ES 

Realizar reuniões bimestrais com as 42 
CIHDOTT’s do Estado do ES.  
 
 

 06 Reuniões que aconteceram 
de forma bimestral 
 

- 

 

 
Implantação das CIHDOTT’s com no 
mínimo 01 profissional exclusivo 
(enfermeiro) 

Garantir critério no ato da 
contratualização uma cláusula de 
garantia da implantação das 
CIHDOTT’s (incentivo da Política 
Estadual de Transplantes- 146-r, 
“Programa Mais Vida”) 

Meta 40% dos Hospitais 
contratualizados com 
profissionais exclusivos para 
CIHDOTT’s implantadas. 
Fonte 104 e 135 
 

R$ 250.000,00 
 

R$ 67.500,00 

 
0135 federal 

 
0104 estadual 
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Elaborar Edital de credenciamento para 
adesão ao Programa Mais Vida 
Portaria Estadual 146-r para os 
hospitais privados 

 

Projeto de Criação da OPO – 
Organização de Procura de Órgãos 

Contratação de empresa terceirizada 
para viabilizar a contratação de 
profissionais da área de saúde para 
composição e 
Criação de 02 OPO - Organização de 
Procura de Órgãos- Com sede em dois 
nos Hospitais Públicos Estaduais  
 

Aumentar as notificações de 
Morte Encefálica em 10% ao 
ano 
Monitorar e Avaliação dos 
processos de trabalho das 
CIHDOTT’s de sua área de 
abrangência; 
 Monitorar, 24 horas, os 
processos de doação de órgãos 
das CIHDOTT’s de sua área de 
abrangência; 

80.000 mil reais 
mensais 
TOTAL: 

960.000,00/ano 

Federal 

Campanha de Doação de Órgãos e 
Tecidos  

Publicidades em geral e Criação de 
Materiais impressos e brindes para 
campanha da população 

Licitar material informativo e 
campanha de mídia e TV 
durante todo ano e uma  
campanha anual, no mês de 
setembro em comemoração ao 
dia nacional do doador  

700.000,00 Estadual 

Realização de Cursos, Simpósios e 
Congressos 
 

- Contratação de serviço de Coffe break 
e palestrante para:  
-Curso de CIHDOTT Avançado; 
- Curso de Formação para médicos 
Intensivistas; 
- I Prêmio de homenagem as ações de 
doação e transplantes 
- Congresso Estadual de Transplantes. 
Parceria com outras instituições 

- Capacitar profissionais da 
CIHDOTT (equipe 
multidisciplinar), acadêmicos,  
- Evento de reconhecimento das 
ações de doação de órgão nos 
hospitais do Estado ES (anual)  

500.000,00 Federal 

Capacitação da equipe 

Visitas à CNCDO de outros Estados 
com referência em Transplantes no 
Brasil. 
Visita Técnica aos Hospitais das 
CIHDOTT’s e OPO. 

 Viabilizar a participação dos 
profissionais da CNCDO-ES 
 01 Congresso Nacional de 
Transplantes por ano. 
 

55.000,00 Federal 

Serviços auxiliares de contratação para 
suporte aos hospitais no processo de 
Doação de Órgãos  

Contratação de serviços de imagem 
para diagnóstico de Morte Encefálica- 
ME 
 
 

Contratação de Serviços de 
Imagem com disponibilização do 
profissional para executá-lo para 
diagnóstico de ME. 
Eletroencefalograma e Doopler 
transcraneano 24 horas. 

60.000,00 Federal 
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Gerencia Estratégica de Regulação do Acesso às Urgências e Emergências 

DIRETRIZ PES: 

META: Efetivação e fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências nas 04 regiões de saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Fomentação/ Promoção da adesão 
e suporte técnico aos hospitais 
/municípios contemplados pelo 
Plano de Ação Regional - PAR da 
Rede de Urgência e Emergência - 
RUE nas 04 Regiões. 

Realizar reuniões e visitas técnicas 
periódicas nos hospitais/municípios 
pactuados na RUE com o intuito de 
ajudar nos processos internos dos 
hospitais para adequação à RUE.  

100% dos hospitais/municípios 
da RUE que já recebem 
recursos federais da Rede 
visitados. 

Diárias 
R$ 2.000,00 
(Custeio) - 

 

0104 estadual 

Monitoramento do processo de 
implantação dos serviços 
pactuados no PAR da RUE nas 4 
Regiões. 

Avaliar e acompanhar o cumprimento das 
metas pactuadas, bem como dos 
requisitos e critérios para habilitação e 
qualificação dos serviços, em 100% dos 
hospitais/municípios contemplados pelo 
PAR da RUE. 

 
100% dos hospitais/municípios 
da RUE que já recebem 
recursos federais da Rede 
monitorados in loco, conforme 
Portaria Ministerial nº 
2.395/2011. 

Diárias 
R$ 3.000,00 
(Custeio) -  

0104 estadual 

Implantação das Linhas de 
Cuidados Prioritárias da RUE (IAM, 
AVC e Trauma) nas 4 Regiões de 
Saúde.  
 

 Elaborar os projetos de implantação das 
Linhas Guias de cuidado desde a 
Atenção Básica até a Reabilitação nas 4 
regiões de saúde; 
 Pactuar os fluxos de atendimento 
(referência e contrarreferência) nas 4 
regiões de saúde.  

100% dos projetos elaborados 
e pactuados na Região 
Metropolitana.  
 

R$ 600,00 (Custeio)   0104 estadual 

Capacitação de 
profissionais/equipes que atuam na 
assistência pré-hospitalar da 
Urgência e Emergência nas 3 
Linhas Guias de Cuidados 
Prioritários. 

Promover parcerias com instituições de 
ensino e hospitais de referência para 
realizar a capacitações nas três linhas 
Guias de Cuidado nos pontos de atenção 
à Saúde  
 

Capacitar 90% dos pontos de 
atenção nas três linhas Guias 
de Cuidados Prioritários na 
Região Metropolitana. 
 

R$ 1.000,00 
(Custeio)  

0104 estadual 
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Gerencia Estratégica de Regulação do Acesso (SAMU) 

DIRETRIZ PES: 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Operacionalização da Sede 
Administrativa e Central de 
Regulação de Urgências do 
SAMU 192  

Controlar e Monitorar o 
convênio ou contrato que 
gerencia o Serviço   

Manter em 100% o funcionamento do 
SAMU 192 nos 17 municípios atendidos 
(Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, 
Cariacica, Domingos Martins, Fundão, 
Guarapari, Itaguaçu, Marechal Floriano, 
Piúma, Santa Maria de Jetibá, Santa 
Teresa, Serra Venda Nova do Imigrante, 
Viana, Vila Velha, Vitória)  

 
Custo total R$ 
42.000.000,00 
 
R$ 10.574.724,00 
 

Federal 

Expandir do SAMU 192  
Expandir e ampliar o SAMU 
192 na Região Metropolitana 

- Expandir o SAMU 192 para 5 municípios 
da Região Metropolitana (Santa Leopoldina, 
Itarana, Ibatiba, Conceição do Castelo e 
Laranja da Terra); 
- Ampliar a frota para dois municípios que já 
possuem o Serviço (Domingos Martins e 
Cariacica) 

Invest.:R$ 100.000,00  
Custeio:R$1.200 
.000,00 
 

Estadual  

Desenvolvimento de RH 
Capacitar em Cursos de 
Urgência e Emergência 
validados internacionalmente 

Capacitação de 40% dos Médicos, 
Enfermeiros, técnicos e condutores do atual 
quadro e 100% dos profissionais da 
expansão do SAMU 192 no atendimento em 
urgência e emergência pré-hospitalar adulto 
e infantil. 

R$ 120.000,00 Estadual 
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Gerência Estratégica de Vigilância em Saúde  

DIRETRIZ PES: Redução dos riscos e agravos À saúde da população, por meio de ações de promoção, prevenção, informação, intervenção em vigilância em 
saúde 

META: Realizar atividades de educação em saúde para a redução dos riscos e agravos relacionados à Vigilância em Saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Campanhas educativas de Mídia 

Comprar serviços gráficos e de mídia 
para impressão de folders, cartilhas, 
cartazes com temas relativos a 
desastres, prevenção de acidentes, 
hábitos saudáveis, doenças e agravos 
de interesse da vigilância em saúde 
como dengue, DST x AIDS, doenças 
do trabalho, e outras 

03 campanha de mídia no ar 
Material gráfico educativo 
disponível a população para o 
ano. 

4.000,000,00 
 

Federal 

Disponibilizar material gráfico 
educativo 

Publicar cadernos e boletins 

Publicar e divulgar também na página 
da SESA cadernos e boletins voltados 
para profissionais de saúde e 
população em geral 

02 cadernos/boletins 80.000,00 Federal 

DIRETRIZ PES: Redução dos riscos e agravos a saúde da população, por meio de ações de promoção, prevenção, informação, intervenção em vigilância em 
saúde 

META: Garantir a manutenção e realização de serviços prestados pelos núcleos da GEVS 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 
Aquisição de insumos, materiais 
permanentes e serviços para os 
núcleos que compõem a GEVS com 
exceção do LACEN (SVO, vigilância 
sanitária, epidemiológica, ambiental, 
saúde do trabalhador, sistemas de 
informação em saúde, Toxcen e 
Cievs) 

Abertura de processos para aquisição 
insumos, materiais permanentes  

Adquirir 100% dos insumos, 
materiais permanentes 

300.000,00 Federal 

META: Reorganização e ampliação da área física e funcional do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN) 
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PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliar e adequar à estrutura física 
do LACEN em conformidade com as 
normas sanitárias 

Contratar empresa especializada para 
elaboração de projetos e execução da 
obra. 

Elaborar projetos: 
arquitetônico, elétrico, hidro 
sanitário e estrutural 
 

R$ 400.000,00 
 

104 Estadual 

META: Viabilizar a execução de ações e serviços relacionados à Vigilância em Saúde nas 4 regionais de saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Descentralização de recursos para 
as 4 regionais conforme 
planejamento local 

Descentralizar recursos através de 
portaria para atender as necessidades 
relacionadas à aquisição de insumos, 
equipamentos, materiais, manutenção 
predial e de equipamentos, pagamento 
de aluguel, serviços de terceiros, 
diárias e passagens 
 

Conforme programação de 
cada regional 

1.840.000,00 Federal 

META: Ampliar e qualificar as notificações das doenças e agravos, conforme portaria vigente 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realizar suporte técnico aos 
municípios, para notificação 
conforme portaria  

Assessorar e Prestar suporte técnico 
aos Municípios.  

100% dos municípios 
assessorados 

3.000,00 Federal 

META: Ampliar e qualificar o conhecimento sobre as causas dos óbitos ocorridos no Espírito Santo 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Construir sede própria de SVO 
na região metropolitana e na 
região Central 

Implantar SVO na região central. 
Construir/adequar sede própria para SVO 
região metropolitana 

Identificar área física. Projeto 
arquitetônico para os dois 

projetos 
1.600.000,00 0104 estadual 

DIRETRIZ PES: Redução de riscos a saúde por meio de gestão do risco sanitário 
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META: Fazer a gestão do risco sanitário em 85% dos serviços, produtos e ambientes de trabalho 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 Vigilância de produtos, de serviços e 
de ambientes. 

Atender 100% da demanda 
espontânea para licenciamento 
sanitário 
Atender 100% de denuncias  

Inspecionar/monitorar 100 % de 
produtos, serviços e de 
ambientes 

45,000,00 Federal 

Fortalecimento das VISAS dos 78 
municípios e dos centros de 
referencia de saúde do trabalhador 
das regiões metropolitana e norte. 

Aquisição de materiais, equipamentos 
para doação as visas municipais e 
Manutenção dos CERESTs regionais 
existentes. 

Fazer doação de equipamentos 
para 100% dos municípios 
identificados de acordo com 
perfil epidemiológico. 
Manter em funcionamento aos 
serviços de atenção a saúde do 
trabalhador   

400,000,00 
 

FONTE 
ARRECADAÇÃO 

VISA 

DIRETRIZ PES: Implementação da assistência farmacêutica no âmbito do SUS 

META: Garantir a disponibilidade do antídoto na rede de urgência e emergência do Estado 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Garantir e agilizar tratamento para 
pacientes com intoxicação exógena 

Adquirir e distribuir antídotos em 
parceria com a GEAF, no sentido de 
manter a suficiência 

- 100% dos antídotos 
elencados pelo Toxcen em 
estoque 
 
- Antídotos distribuídos em 
100% da rede de Urgência e 
emergência do estado 
 

100.000,00 Federal 

DIRETRIZ XI: Fortalecimento das atividades de ciência, tecnologia e inovação em saúde 

META: Atualizar e expandir o parque tecnológico da TI dos Núcleos que compõem a GEVS 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 
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Expandir e fortalecer o sistema 
gerenciador de ambiente 
laboratorial- GAL no LACEN e 
laboratórios Regionais de Saúde e 
Municípios  

Solicitar ao NTI aquisição de 
computadores e impressoras, 
notebook, leitoras e impressoras de 
código de barras  

Acompanhar a abertura dos 
processos de aquisição 

500.000,00 Federal 

Qualificar e fortalecer a vigilância 
epidemiológica e ambiental nos 
Municípios 

Adquirir equipamentos de TI para a 
Vigilância epidemiológica e ambiental 
Municipais 

Acompanhar a abertura dos 
processos de aquisição 

120.000,00 Federal 

Adquirir software especifico para 
vigilância sanitária 

Comprar serviço com softerware 
especifico em VISA 
Parametrizar o sistema com junta 
comercial do estado, 
Elaborar termo de referencia e 
processo de compra em parceria com 
GTI SESA 
 

Sistema de Informação 
Estadual de Vigilância 
Sanitária -  
implantado 

240,000,00 
 

FONTE 
ARRECADAÇÃO 

VISA 

DIRETRIZ XII PES: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS do estado do espírito santo, em consonância com os princípios e diretrizes da 
nob/rh-sus e as políticas nacionais de educação permanente e de humanização 

META: Implementar a política de gestão da educação permanente e profissional em saúde no estado do Espírito Santo para o desenvolvimento dos trabalhadores 
do Sistema Estadual de Saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Capacitar profissionais que realizam 
análises laboratoriais de interesse a 
saúde pública 
 
 

Propiciar educação continuada para os 
profissionais que atuam no LACEN, 
SRS e nos Municípios 

50% demanda levantada R$ 70.000,00 Federal 

Propiciar participação de técnicos 
em evento de relevância à saúde 
publica 

Custeio com recursos federais para 
eventos nacionais e estaduais de 
relevância para saúde publica 

50 participações em eventos 
nacionais para os técnicos dos 
núcleos que compõem a GEVS 
30 participações em eventos 
estaduais para os técnicos dos 
núcleos que compõem a GEVS 

150.000,00 Federal 

Finalizar curso de especialização em 
VISA, em Saúde do Trabalhador e 
iniciar o de Vigilância Epidemiológica 

Dar continuidade ao curso iniciado em 
2015 e iniciar o de vigilância 
epidemiológica 

Concluir 8 turmas de 
especialização em VISA, 01 
turma de saúde do trabalhador 
e iniciar 01 turma de vigilância 

2.500.000,00 
 

FONTE ARRECADAÇÃO 
VISA 
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epidemiológica 

Promover curso básico em vigilância 
sanitária 

Concluir processo de repasse de 
recurso a ESESP 

Realizar 4 cursos regionais 192.000,00 Federal 

Promover curso de processo 
administrativo sanitário 

Concluir processo de repasse de 
recurso a ESESP 

Realizar 4 cursos regionais 141.836,00 Federal 

Divulgação  de experiências bem 
sucedidas em vigilância em saúde  

Realizar evento do ES - Expoviges 

100% 300.000,00 Federal 

DIRETRIZ VI: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de prevenção e vigilância em saúde 

META: Reorganização e ampliação da área física e funcional do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN) 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 
Gestão do sistema de qualidade e 
biossegurança para fins de 
acreditação 

Contratar assessoria especializada nas 
áreas de qualidade e segurança 

Abrir processo para contratar 
empresa especializada 
 

- - 

META: Garantir a manutenção das análises laboratoriais no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Garantir a aquisição de insumos, 
materiais permanentes e serviços 
 

Abertura de 100% dos processos para 
aquisição de insumos  
 

80% dos insumos adquiridos. 
 

R$1.000.000,00 Federal 

Abrir processo para aquisição de 100% 
dos equipamentos 
 

30% dos equipamentos 
adquiridos 
 

R$450.000,00 Federal 
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Abrir processo para contratar serviços 
especializados de assistência técnica, 
calibração e qualificação 

100% de Serviços contratados R$450.000,00 Federal 

Manter as análises de agrotóxicos em 
alimentos 
(o custo sai do LACEN) 

Análises de agrotóxicos 
realizadas 

135.000,00 Federal 

META: Implementar a política estadual de vigilância laboratorial 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliar o controle de qualidade e 
supervisão de toda a rede de 
laboratórios públicos, filantrópicos e 
privados 

Realizar em parceria com as 
Superintendências Regionais de 
Saúde as avaliações técnicas dos 
laboratórios públicos, filantrópicos e 
privados que realiza análises de 
interesse à saúde pública. 

50% dos laboratórios 
cadastrados na Rede Estadual 
de laboratórios 

R$ 10.000,00 Federal 

DIRETRIZ XIII PES: Redução de riscos a saúde por meio de gestão do risco sanitário 

META: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Implantação do sistema de qualidade 
da VISA 

Contratar empresa especializada para 
implantação do sistema de qualidade. 

Novas metodologias para o 
processo de trabalho em 
vigilância sanitária 
incorporada 

100.000,00 Federal 

DIRETRIZ PES: Implementação da atenção integral à saúde da mulher e da criança com ênfase na implantação da rede de atenção ao pré-natal, parto e 
puerpério. 
META: Investigação de 100% dos óbitos maternos e de mulheres em idade fértil como causa presumível de óbitos maternos e Manter a proporção de 85% de 
investigação dos óbitos infantis e fetais 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 
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Assessorar os Comitês regionais e 
municipais para a qualificação da 
investigação do óbito materno e 
infantil  

Fóruns regionais com os atores afins; 
Qualificação dos comitês; 
Produção de relatórios quadrimestrais; 
supervisão dos comitês de investigação de 
óbitos Municipais e hospitalares 

Investigação de 100% dos 
óbitos maternos/MIF e 85% 
infantil  

30.000,00 Federal 

META: Reduzir em 50% (incidência) a taxa de detecção anual de AIDS em menor de 05 anos – de 04 casos para 02 casos 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Qualificar a rede de atendimento a 
gestantes com Aids 

Capacitar profissionais da rede de 
assistência, para uso do protocolo de 
notificação de casos de HIV e AIDS 

100% 30.000,00 Federal 

 
DIRETRIZ VI: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, prevenção, informação, intervenção, em vigilância em 
saúde, considerando os determinantes e condicionantes a saúde 

 

META: Reduzir em 10% o numero de casos anual de AIDS no Estado e demais DSTs com ênfase na sífilis congênita 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Garantir o aumento do acesso aos 
testes rápidos e demais insumos das 
DSTs 

Descentralizar os testes e demais insumos; 
Monitorar a utilização dos testes; 
Treinar e distribuir maior número de testes 
de Fluido Oral; 
Compra de preservativo; 
 

100% 
230.000,00 

 
0104 estadual 

Repasse de recursos às Instituições 
afins (ONG/OSC/RNP e Casa de 
Apoio) nas ações de controle da 
doença fortalecendo a sociedade 
civil. 

Contribuir para a realização e participação 
de eventos relacionados à redução dos 
riscos e agravos à saúde da população em 
DST/AIDS/HIV. 

100% 40.000,00  

Organizar a rede de atenção à 
DST/AIDS e Hepatites Virais  

Repassar recursos financeiros aos 
municípios com maior incidência em AIDS, 
Sífilis e Hepatite B e C;  
Implantar serviços regionalizados 
especializados sob gestão do estado -  

60% 1.200.000,00 Federal 
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Reduzir à sífilis congênita 

Implantar o Plano de contingência da Sífilis 
Congênita; 
Implementar estratégias,  para uso 
adequado do protocolo. 
Melhorar o sistema de registro dos testes;   
Amplair a investigação dos casos positivos 

Reduzir 10% ao ano 100.000,00 Federal 

META: Reduzir o Coeficiente de detecção da Hanseníase em 10% ao ano 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Qualificar as ações de 
acompanhamento à linha do cuidado 
das pessoas com hanseniase 

- incentivar ações de detecção na população 
menor de 15 anos; 
- reuniões e fóruns com os municípios; 

100% 60.000,00 Federal 

META: Ampliar a cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera de para 85% 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Qualificar as ações de 
acompanhamento à linha do cuidado 
das pessoas com tuberculose 

- Implementar o comitê de Tuberculose  
- parcerias com o sistema prisional em 
manejo TB; 
- uso adequado dos instrumentos de registro 
ILTB para os 10 municípios prioritários. 
Sistemas de informação,  
- incentivar o cumprimento das  ações de 
básicas  

100% 70.000,00 Federal 

Garantir a detecção de casos novos 
de tuberculose em pacientes com 
HIV 

- parceria com as ações da HIV/AIDS; 
- qualificar a atenção nos serviços de 
aconselhamento incluindo o manejo clínico; 
-garantir a realização do teste rápido nos 
programas de TB; 

100% 30.000,00 Federal 

 
DIRETRIZ PES: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, prevenção, informação, intervenção, em vigilância em 
saúde, considerando os determinantes e condicionantes a saúde 

 

META: Reduzir a incidência de dengue em 5% ao ano considerando Série histórica da doença 
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PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Garantir as ações de controle do 
vetor  

- Implantar o Plano de Gerenciamento de 
resíduos sólidos na Central de Distribuição 
de Inseticidas (CDDI) e ultima etapa da 
reforma (Instalação de balança e 
plataforma). 
 Adquirir insumos para equipamento de UBV 
leve e pesado, EPI, para o NEMES, CDDI, 
COUBV. 
-Implantar ações com borrifação quinzenal 
em áreas e imóveis áreas especiais. 

100% 500.000,00 Federal  

Qualificar as ações de 
acompanhamento à linha do cuidado 
da dengue 

- qualificar as informações de notificação e 
investigação dos óbitos; 
- realizar ações de mobilização de parceiros 
da sociedade civil; 
- identificar serviços sentinela considerando 
dengue, chikungunya e zika vírus; 
- manter o grupo intersetorial para as ações 
coordenadas; 
- Elaborar planos estaduais de contingência  

100% 100.000,00l Federal 

META: Reduzir em 10% ao ano a incidência de agravos e doenças zoonoticas 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Garantir as ações de controle dos 
vetores (leptospirose, Animais 
Peçonhentos, Raiva, Febre 
Maculosa 

- Realizar atividade de monitoramento 
entomológico nos municípios do ES pelo 
NEMES. 
- Supervisão in loco, em conjunto com 
técnicos das regionais;. 
Qualificação do banco de dados; - 
assessoria a regionais e municípios nas 
ações de controle e tratamento da doença; 
- apoiar a realização e pesquisa de 
mudanças socioambientais; 
- Realizar campanha de vacinação em 
massa de cães e gatos; 
- organizar o fluxo de atendimento e de 

100% 50.000,00 Federal 
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controle dos soros; 
- realizar pesquisas nos municípios de maior 
incidência; 
- qualificar as informações dos casos 
suspeitos de Borrelioses 

META: Ampliar em 100% a detecção das doenças negligenciadas 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Controle do Tracoma, 

- apoiar os inquéritos em escolares; 
- Garantir o tratamento e controle dos casos 
positivos de tracoma inflamatório (TF/TI) e 
de seus contatos nas UBS;  
- monitoramento dos exames realizados 
- parcerias intersetoriasi; 
- monitoramento das ações de controle em 
conjunto com as regionais; 
 

100% 50.000,00 Federal 

Implantar o Plano das doenças 
Negligenciadas 

–Elaborar e Divulgar o Plano nas instancias 
governamentais; 

100% 120.000,00 Federal 

META: Reduzir a incidência das doenças diarréicas 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Controle das doenças diarréicas  

Identificar um serviço de saúde sentinela 
para rotavirus em cada região de saúde 
- intensificar ações na área indígena DSEI e 
demais populações vulneráveis 
- Realizar ação conjunta com a Vigilância 
Ambiental para a melhoria da qualidade da 
água na zona rural. 

100% 30.000,00 Federal 

META: Reduzir em 2% a mortalidade em menores de 70 anos por Doenças Crônicas não transmissíveis 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 
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Projeto Vida no Transito 

- expandir a metodologia do projeto nacional 
para os demais municípios da Grande 
vitoria; 
- fortalecer parcerias com o Detran e demais 
órgãos de transito; 
- qualificar os bancos de dados; 
-produção de boletins epidemiológicos sobre 
a temática. 

‘100% 300.000,00 Federal 

Implantação do Plano Estadual de 
Vigilância das Doenças crônicas e 
Agravos não transmissíveis 

- publicar e lançar o plano; 
- publicar portaria de grupo interssetorial de 
monitoramento; 
- Articular parcerias para ações de promoção 
e prevenção de DANT`s 
- Apoiar ações de redução a situações de 
violência e danos sociais. 

100% 150.000,00 Federal 

Ampliar as ações de controle da 
violência  

- implantar em parceria com a Sub 
Hospitalar Serviços de Referência em 
Violência Sexual para coleta de vestígios em 
parceria com a SESP/ IML; 
- Implantar a Rede Estadual de Prevenção 
da Violência e Promoção da Paz; 
- - fortalecer a temática de suicídio como um 
problema de saúde publica; 
Qualificar o banco de dados 

100% 50.000,00 Federal 

Qualificar as informações 
epidemiológicas do estado por meio 
de pesquisas e inquéritos 

- Realizar a pesquisa VIGESCOLA; 
- realizar pesquisa voltada para a 
identificação de fatores de risco; 
-apoiar as pesquisas e inquéritos nacionais a 
exemplo do VIVA 

100% 200.000,00 Federal 

META: Alcançar, em pelo menos 85% dos municípios, as coberturas vacinais adequadas do Calendário Básico de Vacinação da Criança 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliar a cobertura vacinal 
alcançando os valores adequados 
para cada vacina   

-Ampliar e facilitar o acesso dos municípios 
e cidadãos aos serviços do Centro de 
Referência para Imunobiológicos Especiais; 
- Adequar à logística de distribuição de 
imunobiológicos e insumos; 
- Adquirir insumos para a realização de 
campanhas vacinais 

100% 1.200.000,00 Federal 
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Qualificar a vigilância dos agravos 
imunopreveníveis 

 Assessorar os municípios na investigação e 
no controle dos casos suspeitos e 
confirmados de doenças imunopreveniveis  

100% 5.000,00 Federal 

DIRETRIZ PES: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção, prevenção, informação, intervenção, em vigilância em 
saúde, considerando os determinantes e condicionantes a saúde. 

META: Sensibilizar a incentivar a prática de ações e atividades promotoras da saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Projeto Vida saudável 

 Parceria com as secretarias de educação, 
esportes, cultura e assistência social para  
Criar sistema de informação que permita 
acompanhar os índices de pratica 
esportiva; 
 Definir as parcerias e ações internas com 
a rede de Crônicas, Atenção Primaria a 
Saúde/ PSE e saber Saúde; 
Incentivar a implementação do programa 
academia da saúde; 
 Ampliar as ações de controle ao uso do 
tabaco 

100% 200.000,00 Federal 
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Gerência de Auditoria em Saúde 

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS 

Meta: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Qualificar profissionais para 
realização de auditoria de gestão, 
analítica e operativa. 

Realizar, em parceria com o 
Ministério da Saúde,cursos de 
Especialização e atualização para 
qualificação de técnicos que atuam 
na auditoria central e nas regionais 

Especialização em Auditoria em 
Saude 
 
Treinamento de cobrança em 
Alta Complexidade em Ortopedia 
e Neurologia/Neurocirurgia 
 

Especialização para 
32 auditores (Gas e 
Regionais) R$ 
600,00/aluno/mês 

Federal ( 0134) 

Estruturar um componente municipal 
do SNA em cada Região de Saúde. 

Realizar, em parceria com o 
Ministério da Saúde, treinamento 
para qualificação de técnicos que 
atuam na auditoria 

Realizar reuniões de treinamento 
capacitar os técnicos das 
regionais e dos municípios para 
realizar auditorias. 

- - 

Desconcentrar o componente 
estadual do SNA para as SRS. 

Realizar, em parceria com o 
Ministério da Saúde, treinamento 
para qualificação de técnicos que 
atuam na auditoria 

Treinar e capacitar os técnicos 
regionais para realizar auditorias. 

- - 

Auditoria nos serviços de Alta 
Complexidade 

Analisar cumprimento do 
preconizado nas respectivas 
portarias e pactuado no POA. 

Auditar 100% dos serviços de 
Ortopedia 

- 
 
 

- 

Auditar 100% dos serviços 
Neurologia Neurocirurgia 

- 
 
 

- 

Auditoria nos serviços de Alta 
Complexidade em Oncologia 
visando analisar cumprimento do 
preconizado na lei nº 12.732, de 
22/11/2012. 

Analisar tempestividade do 
atendimento conforme 
preconizado na lei 
nº12.732 de22/11/12 

- 
 
 

- 
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Auditoria de Acompanhamento dos 
Serviços de Alta Complexidade 

Analisar cumprimento do 
preconizado nas respectivas 
portarias e pactuado no POA; 
 
Analisar cumprimento das 
recomendações das Auditorias 
anteriores 

Realizar visita técnica e auditoria 
operativa em 100% dos serviços 
de Alta Complexidade 
Cardiovascular 

- - 

Realizar visita técnica e auditoria 
operativa em 100% dos serviços 
de Alta Complexidade 
Oftalmologia 

- - 

Realizar visita técnica e auditoria 
operativa em 100% dos serviços 
de Alta Complexidade Saúde 
Auditiva 

- - 

Demandas externas 

Realizar auditorias demandadas 
pela Ouvidoria (carta SUS, 
denúncias...) 

Atender a 100% das solicitações 
de auditorias. 

- - 

Realizar auditorias demandadas 
por outros setores desta SESA 
(pagamentos por indenização, 
conformidade pagamento dos 
recursos estaduais e federais...) 

Atender a 100% das solicitações 
de auditorias. 

- - 

Realizar auditorias demandadas 
por órgãos externos (MPE, TCE, 
PGE...) 

Atender a 100% das solicitações 
de auditorias. 

- - 
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Gerência de Recursos Humanos 

Desafio/DIRETRIZ PES: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS em consonância com os princípios e diretrizes das políticas nacionais de 
educação permanente e de humanização.  

META: Desenvolver e implantar uma Política de Gestão do Trabalho na SESA. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Dimensionar quali-quantitativamente a 
força de trabalho da SESA 

Contratar empresa especializada 
50% das Unidades 
dimensionadas 

1.000.000,00  

Criar regras para movimentação de 
pessoal dimensionado 

Deliberação dos 
Subsecretários e GERH para 
normatização do regramento 
necessário à movimentação 
de pessoal dimensionado 

- - 

Adequar à força de trabalho de acordo 
com o perfil da Unidade 

Adequação Unidades da 
região metropolitana concluída 

- - 

Implantar um modelo de seleção pública 
de gestores da rede hospitalar e 
superintendências por meritocracia 

Encaminhar Projeto de Lei criando cargo 
de Executivo Público da Saúde Lei complementar aprovada, 

sancionada e publicada 
- - 

Encaminhar Projeto de Decreto que 
regulamenta a Lei complementar 

Decreto autorizado e 
publicado 

- - 

Instituir Comissão para 
acompanhamento, avaliação e 
monitoramento das etapas do Processo 
Seletivo até nomeação dos selecionados. 

Portaria autorizada e 
publicada 

- - 

Contratar Empresa especializada para 
realização de Processo Seletivo 

Abertura de Processo 
Licitatório 
Concluído, Processo Seletivo 
em andamento 

150.000,00  

Nomear Executivo Público da Saúde 
para assumir cargo em Comissão. 

Nomeação dos Executivos 
Públicos da Saúde 

- - 
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Atualizar as atribuições dos cargos da 
estrutura organizacional da SESA, 
dentro do Núcleo de Cargos e Salários 

Elaborar e publicar Alteração do Decreto 
Decreto autorizado e 

publicado 
- - 

Realizar Pesquisa de clima 
organizacional 

Instituir comissão de Trabalho para 
elaborar, aplicar e monitorar as ações 

realizadas 

Portaria autorizada e 
publicada 

- - 

 
Envolver equipes de RH’s das SEMUS e 
SESA na aplicação, tabulação dos dados 

e publicação dos resultados. 

Esferas Estadual e Municipal 
envolvidas. Pesquisa realizada 

e resultados publicados 
- - 

 
 
 

Gerência de Tecnologia da Informação  
 

DIRETRIZ PES: 

META: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Saúde Digital 
Implantação do MV nos 5 hospitais + CAPAAC 
+ CREFES 

3 1.08 Milhões  

Saúde Digital 
Migração das 7 unidade MV2000 para 
MVSOUL, afim de consolidar as informações e 
chegar ao prontuário único. 

7 
1.417 

Milhões 
 

Saúde Digital 
Manter e Revitalizar Sistema de Gestão 
Hospitalar e Saúde Publica  
* Serviço Continuo 

70% 
2.5 

Milhões 
 

Saúde Digital 
Contratação e implantação do Barramento SOA 
para unificar sistemas/dados da saúde. 

20 5 Milhões  

Adequação da Infraestrutura SESA 

 
Contratação e implantação da adequação de 
infraestrutura interna 
 

16 
2.66 

Milhões 
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Contratação Service Desk L1, L2 e L3 100% 2.3 Milhões  

Contratação Outsourcing de Impressão ( 
Padronizar e otimizar recursos de reprografia 
SESA) 

100% 4 Milhões  

Serviço de Rede de Transportes de 
Telecomunicações e Serviços Multimídia 
*Serviço continuo, indispensável e já 
contratado. 

100% 
3.746 

Milhões 
 

Manutenção e expansão dos Serviços de TI no 
DATACENTER do PRODEST 

75% 
927 
Mil 

 

Adequação de Sistemas da Saúde 

Aquisição das Licenças Microsoft Office + 
Windows 

100% 
7 

Milhões 
 

Implantação de Business Intelligence na SESA 
+ Painel de indicadores de Gestão de Saúde 
Publica 

25% 144 Mil  

Implantação e Expansão do sistema de 
GED/Workflow (digitalização) 

3 1.5 Milhões  

Telefonia  

Telefonia Móvel (OI Telemar) - 300 Mil  

Telefonia Fixa + links para redundância (OI 
Telemar) 

- 913 Mil  

Contratação serviço de PABX  - 200 Mil  

Manutenção do sistema de gravação de 
telefonia SAMU + Regulação 
*Serviço continuo, indispensável e já 
contratado 

- 30 Mil  

Adequação de Sistemas da Saúde 
Ampliar espaço e modernizar os serviços de 
correio eletrônico, incluindo sincronismo de  
calendário e contatos. 

3000 105 Mil  
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Gerência Técnico-Administrativa  

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão de acordo com a regulamentação do SUS, e o desenvolvimento de novos espaços Institucionais de Planejamento.   

META: Reorganização Física e funcional das Unidades Hospitalares e Administrativa da SESA.  

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Centralização dos Processos de 
Compras 

Atas Registro de preços 
Redução de Contratos e atas 

Registro de Preços 
-  

Padronização medicamentos 
comuns a todas as unidades 

usuárias 

77 (setenta e sete) Itens 
padronizados 

Itens Padronizados -  

Aprimorar fiscalização e controle 
de contratos, convênios, obra e 

serviços  

Desenvolvimento de mecanismos 
informatizados que permitam 

melhor controle dos Contratos/ 
Convênios. 

 - - 

Implantação Vídeo Monitoramento 
Contratação Empresa 

Especializada 
Está em fase de elaboração de TR.  

 

Locação de Veículos (com 
motoristas e combustivel) 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar a continuidade da frota 
de veículos da SESA 

 

2.020.410,28   
3.321.400,00 (GEVS) 

Estadual 
Federal 

Locação Imóvel Enseada do Suá 
SESA Sede 

NEEA  2.666.400 
 

Serviços de Manutenção do 
Elevador nova Sede. 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar o atendimento de 
manutenções preventivas e 

corretivas 
5.100 

 

Serviços de Manutenção Ar 
Condicionado 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar o atendimento de 
manutenções preventivas e 

corretivas SESA - Sede e Beira Mar 
92.544 

 

Manutenção Grupos Geradores de 
toda Rede Hospitalar 

Contrato Manutenção com 
duração de 12 meses por meio Ata 

Registro de Preços 

Assegurar o atendimento das 
manutenções preventivas e 

corretivas 
A ser estimado 

 

Serviços Administrativos SESA 
Sede (Água e energia) 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar o fornecimento de água e 
energia das Unidades da Central 

Administrativa da SESA 
926.000 

 



 

61 
 

Combustíveis: Álcool, Gasolina e 
Diesel 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar o abastecimento da frota 
de veículos 

418.041,91 Estadual 

184.549,08 Federal 

Vigilância e Segurança da SESA 
Contratação Empresa 

Especializada 

Assegurar a continuidade da 
prestação de serviços de Vigilância 
Patrimonial para todas as Unidades 
da SESA, inclusive, das Unidades 
que são ordenadoras de despesa. 

Central Administrativa 
SESA R$ 4.390.248,36 

 

Manutenção Predial Sede SESA, 
Hospitais, HEMOES, CRE’s, 

Superintendências. 

Contrato Manutenção com 
duração de 12 meses por meio Ata 

Registro de Preços 

Manutenção predial das unidades 
hospitalares e administrativa da 

SES/ES 
37.482.508,48 

 

Serviços de Manutenção 
Administrativa (Copa/Cozinha) 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar o fornecimento de 
materiais de consumo e utensílios 

de copa/cozinha 
58.000 

 

Material de Expediente para 
atender Gerencias e Unidades 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar o fornecimento de 
materiais de expediente para 

atender as Unidades da Central 
Administrativa da SESA 

3.000.000 

 

Materiais Elétricos, Hidráulicos e 
outros. 

Adesão por meio de Ata de 
Registro de Preço. 

Atender pequenas 97.003 
 

Manutenção Veículos Próprios 
Contratação Empresa 

Especializada 

Assegurar a manutenção dos 
veículos próprios pertencentes a 

frota da SESA 

R$ 582.527,30 
R$ 276.000,00 

Estadual 
Federal 

Serviço de Rastreamento Veicular 
Contratação Empresa 

Especializada 
GTI - - 

Lavanderia Hospitalar 
Contratação Empresa 

Especializada 
Está em fase de elaboração de TR. - - 

Serviço de Postagem e Malotes 
Contratação Empresa 

Especializada 

Assegurar a continuidade da 
prestação de serviços de postagem 

e malote 
632.422,49 

 

Limpeza predial das unidades da 
SESA 

Contratação Empresa 
Especializada 

Assegurar a continuidade da 
prestação de serviços de limpeza 
predial nas Unidades da SESA, 

inclusive, das unidades ordenadoras 
de despesa. 

Central Administrativa - 
R$ 3.854.822,88 
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SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO 
 

Gerência de Projetos 

DIRETRIZ PES: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializados e mais humanizados 

META: Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar  

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Ampliação do 
HEUE 

Construção dos Blocos 4 e 5 (obra 
+ equipamentos) 

Execução da obra 12.000.000 RECURSOS BNDES 
 

Aquisição equipamentos 3.000.000 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde - Hospital Geral 
em Cariacica 

Construção do hospital Execução da obra 33.500.000 
RECURSOS BNDES 

 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Centros de 
Consultas e Exames 
Especializados 

Construção dos Centros nos 
municípios de Nova Venécia, Santa 
Teresa, Linhares, Guaçuí e 
Domingos Martins 

Aquisição de equipamentos 448.000 RECURSOS BNDES 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Expansão 
SAMU 192 Região Metropolitana 
de Saúde 

Bases do SAMU 192 nos 
municípios de Domingos Martins, 
Conceição do Castelo, Ibatiba, 
Itarana e Laranja da Terra 

Custeio 1.516.300 TESOURO/UNIAO 
 

Aquisição de equipamentos 1.040.000 

     

Ampliação e Modernização de 
Rede de Saúde – Ampliação de 
leitos no HINSG 

8 leitos Custeio 450.000 Estadual 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Ampliação de 
leitos no Hospital Dório Silva 

63 leitos Execução de obra 687.800 

Estadual 

  
Aquisição de equipamentos 310.000,00 

Custeio 921.800 
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Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Ampliação do 
Hospital de Vila Velha 
(Ferroviários) 

60 leitos Custeio 3.665.000 

 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Ampliação de 
leitos no HEAC 

40 leitos 

Execução de obra 457.700 

estadual 

Aquisição de equipamentos 430.000 

Custeio 1.070.300 

Ampliação e Modernização da 
Rede de Saúde – Ampliação de 
leitos no CAPAAC 

5 leitos Custeio 529.000,00 

DIRETRIZ PES: Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde 

META: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade ao atendimento das necessidades de saúde, com aprimoramento da política de 
atenção primária.  

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliação e fortalecimento da rede 
de APS 
 

Construção de 16 USF 
Entrega de 04 USFs de: Castelo, 
João Neiva, Marataizes e Pedro 
Canário 

- 
 
 

 
Estadual Construção de 04 CAPS 

Entrega de 01 CAPS em 
Marataizes 

406.494,77 

Construção de 01 PA Entrega do PA de Linhares 886.697,21 
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Gerência de Economia da Saúde 

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS. 

META: Fortalecimento das atividades de ciência, tecnologia e inovação em saúde.  

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Capacitação da equipe da 
equipe GESI 

-Contratação de cursos ( gestão de custos, análises 
econômicas, orçamentos, avaliação das tecnologias da 
saúde, inovação e sustentabilidade); 

40% da equipe R$ 30.000 

Estadual 
 Participação em congressos/seminários/oficinas nas 
áreas de economia e inovação (tecnologias); 
 

40% da equipe 
R$ 30.000 ( Compra 

de passagens áreas e 
diárias) 

Divulgação de estudos na 
área de economia da saúde e 
inovação 

 Realizar Seminário para apresentação de trabalhos 
realizados da área da saúde; 

1 seminário 

Espaço R$ 600 
(diária) 

Coffee Break  
 

Estadual Projeto de Sustentabilidade 
Ambiental no âmbito da 
SESA 

-Elaborar diretrizes de sustentabilidade ambiental; 

-Instalar secadores elétricos para as mãos, nos 

banheiros dos órgãos públicos (NUDGE); 

04 banheiros da Sesa 
(redução de 80% do 
consumo de papel 

toalha) 

R$ 21.000 

Choque de Gestão na Saúde 
(Implantação de um modelo 
de gestão estratégica de 
custos) 

- Contratar consultoria; 
-Implantar o Modelo de gestão estratégica de custos; 
-Monitorar o Cadastro imobiliário e patrimonial da 
SESA; 
-Acompanhar padronização dos Serviços de 
manutenção permanente dos equipamentos 
padronizados/normatizados; 
-Implantar o Catálogo de materiais, equipamentos e 
serviços de manutenção; 

Implantação em 2 
hospitais 

Parceria com a 
Associação 

Evangélica de V.V. 
(AEBS) 

 

- 
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Núcleo Especial de Apoio à Gestão de Custo e Sustentabilidade 

DIRETRIZ : Implementação da gestão com referencial estratégico  inovador de acordo com a regulamentação do SUS 

META: Implantar o laboratório de inovação e gestão em saúde – LIGES 
 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 
Estruturar o LIGES 

Publicação de portaria instituindo o 
LIGES 

LIGES 100% institucionalizado - - 

Adequação de área física p/ 
atividades de descompressão 
 

Área física 100% adequada 
 

20.000,00 

Estadual 
 

Aquisição de equipamento 

Equipar 100% com TV60,’’ smartphones, 

tablets, tela grande touchescren, computador, 

impressora 

 
36.000,00 

Aquisição de TI 
Implantar 100% website,software, multimídias 

40.000,00  
parceria NUEDRH/ 

NTI 

 
Garantir a capacitação 
continuada e qualificada da 
equipe técnica  do LIGES 

 
Participação da equipe técnica do 
LIGES em cursos, seminários, fóruns, 
congressos de inovação, 
sustentabilidade ambiental bem como 
apoio de especialistas em inovação 
através de consultorias. 
Coaching em experiências inovadoras 

100% da equipe técnica do laboratório 
capacitado e qualificada em estratégias, 
metodologias e técnicas inovadoras como 
design thinking e storytelling para promover 
no funcionário uma postura inovadora na 
instituição. 

 
 
 
 

70.000,00 
Estadual 

100% da equipe técnica do laboratório 
capacitado e qualificada em estratégias, 
metodologias e técnicas inovadoras como 
design thinking e storytelling, bem como 
aprendizado de técnicas de facilitação e 
coaching. 

 
 

70.000,00 

Promover o desenvolvimento 
de projetos e idéias 
inovadoras no âmbito da 
SESA 

Realização de oficinas e hackatons 
para abordagem de problemas e 
modelagem de soluções para as 
políticas e serviços de saúde pública e 
do planeta. 
 

 
Realizar anualmente duas oficinas e 1 
hackaton 

 
 

80.000,00 
Estadual 

Realização de oficinas para   
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desenvolvimento do potencial criativo 
dos funcionários para aprimoramento 
de técnicas inovadoras para solução 
de problemas. 
 

Realizar anualmente quatro oficinas 
 

 
 

60.000,00 

 
Captar, promover pesquisar e 
inter-relacionar projetos, ações 
e ideias inovadoras e sua 
aplicabilidade na solução dos 
enfretamentos da SESA 

Consultoria de especialistas da área 
de inovação em captação, gestação e 
desenvolvimento de projetos 
inovadores embrionários foco na 
gestão e serviços de saúde publica e 
sustentabilidade ambiental 

Realizar anualmente 3 consultorias  de 
especialistas  nos eixos estruturante s do 
laboratório que é a capacitação, promoção e 
captação 

 
 
 

90.000,00 
Estadual 

 
 
Implantar projetos de 
sustentabilidade Ambiental no 
âmbito da SESA 

Elaborar projetos ou ações de 
sustentabilidade ambiental 

Implantar por ano 2 projetos ou ações de 
sustentabilidade ambiental 

 
30.000,00 

Elaborar métodos de monitoramento 
de consumo de redução de gastos 

Implantar métodos de monitoramento de 
consumo de redução de gastos 
 

-  

 
 
 

Núcleo Especial de Desenvolvimento Planejamento e Orçamento em Saúde  

DIRETRIZ PES: 

META - 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Organização, assessoramento para 
construção do PPA, LDO em parceria 
com o FES 

Realizar reuniões com as Gerências e 
Núcleos 
 
Participar do processo de capacitação 
junto a Secretaria de planejamento do 
Estado 

1 a cada semestre - 
- 
 
 

Divulgação da Política de saúde  

Contratação de serviço de Impressão 
de Cadernos do Plano Estadual de 
saúde 
 
Compra de material de expediente para 
realização das capacitações  

1000 exemplares 
 
 

1000 pastas e 1000 
canetas 

 
 

30.000,00  
 

 
0134 - federal 
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Alimentação do SIGEFES 

Articulação com as Gerencias para 
coleta de informações mensais e 
criticas das informações  
 

Alimentação de 100% das 
ações orçamentárias 

- 
- 
 
 

Implementação do processo de 
Planejamento no Sistema Estadual 
de saúde 
 

Elaborar Instrumentos de Planejamento 
e Gestão do SUS: Plano Estadual de 
Saúde, Programação Anual 
Relatório Anual de Gestão 

- - 
- 
 
 

Capacitação das equipes para o 
processo de Planejamento 

Assessoria permanente aos municípios 
e Técnicos regionais para o processo 
de Planejamento 
 
Realização de Oficinas Regionais para 
capacitação e disseminação de 
normativas nacionais 

4 oficinas para técnicos 
municipais e das SRs 

80.000,00  
0134 - federal 

 

 
 

Núcleo Especial de Planejamento e programação de Serviços de Saúde 

DIRETRIZ PES: Garantir assistência integral especializada ambulatorial e hospitalar.  
/ Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializados e mais humanizados (estes foram a diretriz e o desafio que mais se aproximaram da 
PPI/PGASS) 

Meta: 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

 
 
 
 
Planejamento e Programação 
de Ações e Serviços de Saúde 

Elaboração da Programação Geral das 
Ações e Serviços de Saúde - PGASS 

4 (quatro) PGASS Regionais 
elaboradas 

21.584,00 Estadual 

Reprogramação anual da PPI/PGASS - - - 
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Reprogramação e remanejamento de 
tecnologias assistenciais entre os municípios 
da Região de Saúde na PPI/ PGASS 

Variável de acordo com a 
demanda dos municípios/CIR 

Variável - 

 
 
Oferta de serviços  
Assistenciais existentes no 
Estado 

Levantamento do volume de oferta de ações 
e serviços assistencial em toda a rede SUS 
estadual (pública e privada contratualizada) 

Realizar 1 levantamento /ano 
no segundo semestre 

Aplicativo será 
desenvolvido pelo GTI, 
portanto não terá custo 

de contratação 

- 

 
Estudos de necessidades 
assistenciais 

Realização de estudos de necessidades 
assistenciais 

Variável de acordo com a 
demanda dos diversos setores 
da SESA 

- - 

 
 
 
 
Gestão dos recursos federais 
alocados no limite financeiro 
do Estado e municípios 

Manutenção dos limites dos recursos 
financeiros federais atualizados 
sistematicamente nos sistemas de 
informações do Ministério da Saúde 
 

 
1 alimentação mensal do 
Banco de Dados do Ministério 
da Saúde SISMAC (12/ano) 

- - 

Monitoramento global dos recursos federais 
destinados à SESA e aos municípios 

01 monitoramento global dos 
recursos federais por semestre 
(02/ano) 

 
- 

- 

 
Pactuação (e repactuação) 
intergestores da alocação dos 
recursos do SUS de origem 
federal 

Condução do processo de negociação, 
pactuação, 
Remanejamentos, intergestores para a 
definição dos quantitativos físicos e 
financeiros das ações e serviços de saúde a 
serem desenvolvidos no âmbito regional. 

 
1 Atividade mensal por Região 
de Saúde 
(48/ano) 

 
 

4.032,00 

Estadual 

Visitas Técnicas para 
elaboração da PGASS 

Visitas técnicas à CGPAS do Ministério da 
Saúde para buscar subsídios para a 
elaboração da PGASS 

2 Visitas Técnicas 
3.000,00 

 
 
 
 
Força de trabalho que atua na 
programação assistencial 
capacitada 
 

 
Capacitação da força de trabalho que atua na 
programação assistencial para elaboração da 
PGASS 

1 curso de aperfeiçoamento, 
por região de saúde, para 2 
técnicos dos 78 municípios e 
02 técnicos das 
Superintendências regionais de 
Saúde, 02 RT da PPI/ SRS, 
Câmara Técnica da CIB,4 Sec. 
Executivos das CIR = 176 
técnicos 

132.000,00 
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Núcleo Especial de Apoio ao Planejamento Estratégico 

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS. 

META: Coordenação das atividades relacionadas ao planejamento estratégico da SESA e ao processo de Descentralização e Regionalização no âmbito do SUS. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realização de eventos na área de 
planejamento estratégico e 
regionalização 

- Seminário Planejamento Estratégico: 
 

2 eventos 

R$10.000 ( 
Contratação de 
espaço físico; 
Contratação de coffee 
break; 
 

Estadual 
Seminários sobre o processo de Regionalização: 
 

5 eventos 
R$25.000 

 
 

Monitoramento do processo de 
captação de recursos externos 
para investimento e custeio das 
ações e serviços de saúde da 
SESA 

Participação em eventos: 
 

02 partic. 
R$ 7.500 ( Compra de 

passagens áreas e 
diárias) 

Atualizar Portfólio - - - 
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Núcleo Especial de Informações Estratégicas 

DIRETRIZ PES: Implementação da gestão, com referencial estratégico e inovador, de acordo com a regulamentação do SUS 

META: Monitorar os resultados das ações e serviços de saúde desenvolvidos no âmbito da SESA. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Monitoramento e avaliação da gestão 
Coordenar a alimentação do painel de 
indicadores estratégicos  

Alimentar o painel 
mensalmente 

12.000 

Estadual 

 

Realizar oficinas quadrimestrais de 
monitoramento dos resultados. 

3 oficinas 6.000 

Realizar visitas técnicas regionais para 
apoio ao processo de monitoramento 
dos indicadores. 

4 visitas 2.400 

Sistematizar e divulgar os resultados 
alcançados   

1 publicação - - 

DIRETRIZ PES: Desenvolver e fomentar processos de produção e absorção de conhecimento científico e tecnológico com vistas à inovação no setor saúde. 

META: Promover desenvolvimento de pesquisa em saúde em áreas prioritárias para o estado 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Incentivo à produção e à divulgação 
do conhecimento em áreas 
prioritária 

Lançar um edital de pesquisa pelo 
PPSUS 

1  
Parceria com a Secretaria 
de Ciência e Tecnologia 

 

- 

Realizar Seminário de Avaliação das 
pesquisas  

1 - 

Avaliar protocolos de pesquisa 
submetidos ao Comitê de Ética em 
Pesquisa 

100% - - 
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Núcleo Especial de desenvolvimento de Recursos Humanos 

DIRETRIZ PES: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da SESA e dos municípios do SUS do ES, em consonância com os princípios e diretrizes 
das políticas nacionais de educação permanente e de humanização.  

META: Implementar a política de residência médica e multiprofissional na SESA 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Articular junto ao Ministério da Saúde e 
Ministério da Educação a certificação de 2 
hospitais da rede própria. 

Levantamento dos critérios de certificação e 

publicização dos mesmos junto a 

subsecretaria de gestão hospitalar com 

necessidade de envolvimento da 

subsecretaria de gestão hospitalar 

25% dos critérios atingidos 
em um dos serviços 

N/A - 

Promover a regulação da implantação das 
residências médicas nos campos de estágio 
próprios do Estado 

Realização de mapeamento dos programas 

de residência médica desenvolvidos no 

Estado, bem como dos campos de estágio 

do Estado  utilizados por estes programas.  

Fomentar a abertura de vagas de 

residências em áreas prioritárias por meio 

de fórum de negociação com as Instituições 

Formadoras mediante a utilização dos 

campos de estágio do Estado e 

financiamento de bolsas de preceptoria 

100% dos serviços 

mapeados e monitorados e 

Realização de um Fórum 

Estadual de Residência 

Médica 

4.016,00 Estadual 

Articular a definição de contrapartidas entre 
as esferas administrativas envolvidas nos 
projetos explicitados em termos de 
cooperação técnica 

 Criação de fóruns de discussão para 
regulação das áreas prioritárias a serem 
desenvolvidas no Estado. Espaços de 
educação permanente com as COREMES 
das instituições formadoras que desenvolvem 
suas atividades em campos de estágio do 
Estado 

- - - 
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Qualificar de forma permanente do corpo de 
preceptores dos programas de Residência 
Médica do Hospital Infantil Nossa Senhora 
da Glória 

Capacitação em ensino e estímulo à 

produção científica; 

Participação em congressos na área com 

apresentação/envio de trabalhos; 

Orientação e discussão dos trabalhos de 

conclusão de residência médica; 

Realização de educação permanente do 

corpo de preceptores da residência médica 

 Participação em 2 

congressos mediante envio 

de trabalhos na área 

específica anualmente  

Elaboração e publicação de 

projetos de pesquisa 

conforme demanda 

observada no serviço 

Executar 1 treinamento em  

metodologias de ensino - 

pesquisa anualmente 

100% dos trabalhos de 

conclusão de Residência 

Médica orientados 

61.000,00 
Estadual 

Garantir a formação continuada e 
qualificada em técnicas básicas e 
avançadas na área de urgência e 
emergência em pediatria para os residentes 
de primeiro ano do Programa de Residência 
Médica de Pediatria do Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória 

 

Qualificação em habilidades atitudes e 

conhecimento em programas padronizados 

de cuidados pediátricos da Sociedade 

Brasileira de Pediatria por meio do Pediatric 

Advanced Life Support - PALS 

 100% dos Residentes de 

Pediatria do primeiro ano do 

HINSG capacitados no 

PALS 

25.000,00 
Estadual 

META: Implantar o centro de documentação e biblioteca da SESA 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Estruturação do Centro de Documentação e 
Biblioteca 
 

Viabilizar o espaço físico 
Reformar o espaço na sede 
da Mal. Campos 

R$ 50.000,00  

Viabilizar aquisição de Mobiliário 
Aquisição de 2 mesas, 8 
cadeiras, 4 armários e 20 
estantes de ferro 

R$ 20.000,00 Estadual 
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Resgate e manutenção do Acervo da 
Antiga Biblioteca da SESA 

Catalogar 50% do acervo R$ 500.000,00 

Firmar parceria com a SEDU e UFES 
para cessão de bibliotecário e programa 
de estágio curricular. 

Parceria firmada com UFES 
e SEDU até julho de 2016 
com cessão de pessoal 

N/A 

META: Implementar política estadual de humanização 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Implantar as Câmaras Técnicas de 
Humanização nas regiões de saúde. 

1. Visita Técnica às SRS Central e 
Norte 

 

1. 03 Visitas Realizadas 
 

504,00 

Estadual 

2. Definir referências da Humanização 
nas Regiões 

2. 03 Referências 
designadas 
 

3. Roda de Conversa com Referências 
para alinhamento conceitual da PNH / 

CTH 

3. 03 Rodas de Conversas 
Realizadas 

4. Realização de encontros mensais 
das CTH’s. 

 

4. 08 CTH’s Realizadas na 
Região Central;  
Metropolitana – 11 CTH’s 
Sul – 10 CTH’s. 
 

 
R$ 2.016,00 
 

Estadual 

5. Apoio institucional às CTHs 
implantadas / implementadas 

5. Apoio realizado a 03 CTH 
– Metropolitana, Sul e 
Central. 

Realizar Evento da Política Estadual de 
Humanização 

Realização anual de evento a nível 
estadual para divulgação das ações 
exitosas de Humanização 

01 Evento de Humanização 
realizado 

R$ 10.000,00 

 

META: Desenvolver a gestão da educação permanente e profissional em saúde no estado do espírito santo 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 
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Implantar a Escola de Saúde 
Pública do Espírito Santo 

Definir modelo jurídico de Escola e Modelo de 
Gestão 
 

Modelo jurídico e de gestão 
definidos até dezembro de 
2016 

- - 

Estabelecimento de parceria com a Subsecretaria de 
Estado da Saúde de Regulação e Hospitalar para 
estruturação Núcleos de Educação nas 
Superintendências e na Rede Hospitalar 

4 Núcleos de Educação 
Permanente (NEP) nas 4 
SRS 

- - 

Coordenação do Comitê Estadual do Telessaúde 
10 reuniões ordinárias 
realizadas 

- 
 

- 

Implementação da rede Capixaba de Teleassistencia 
 
Implantação de Educação a Distância em parceria 
com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), 
PRODEST e Telessaúde 

Cinco cursos de 20/40/180 
hs por ano, oferecidos para 
2000 pessoas por curso 
(regional e/ou estadual). 

R$ 1.934.751,13 Federal 

Disponibilidade de uma sala 
virtual por hora por região no 
período de 7:00 as 19:00. E 
no nível central. 

Oferta de 500 Consultorias a 
distância / ano  

Elaboração de banco de 
dados com 500 respostas de 
segunda opinião para 
biblioteca virtual / ano. 

Organizar uma biblioteca 
virtual estadual. 

Oferta de 2000 laudos de 
exames a distância por ano  

Regulação virtual de 25% 
das consultas e exames 
gerados pela APS. 

Coordenar e monitorar o 
funcionamento das Comissões 
de Integração Ensino-Serviço 
Regional e Estadual 

Fomentar a participação dos segmentos que 
compõem a CIES de acordo com a Portaria GM/MS 
1996/2007 nas reuniões realizadas 

Participação de 
representantes dos 4 
segmentos que compõem a 
CIES em 80%  das reuniões  

- 
 
 

-- 
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realizadas 
 
Realizar 8 reuniões com a 
diretoria operacional da CIES 

Realizar oficinas de Educação Permanente em 
Saúde com as gerências para identificação das 
prioridades de qualificação necessárias. (nível 
central, superintendências e unidades de serviços). 

Realizar 05 oficinas - - 

Participar da execução e monitoramento do Plano 
Estadual de Educação Permanente em Saúde nas 
áreas de Saúde da Mulher e da Criança, Saúde 
Mental, Atenção Primária, Gestão de Processos 
Educativos e Urgência e Emergência 
 

Executar 10% das ações do 
Plano Estadual 

R$ 392.513 
 

 

Realizar 02 eventos estaduais sobre integração 
ensino-serviço 

 - - 

Monitorar às CIES regionais  1. Realizar reuniões 08 
(presencial ou a distância) 
com as secretárias 
executivas das CIES 
regionais 

 R$ 3.000,00 
 

Estadual 

2. Participar de 05 reuniões 
em cada CIES regionais 

 R$ 5.000,00 

Garantia da adesão da SESA 
aos cursos oferecidos pela 
escola de governo ESESP 

 Estabelecer Relação Institucional SESA x ESESP, 
por meio do NUEDRH. 
 
Divulgar para toda rede da SESA conhecer, em 
tempo hábil, os cursos que ocorrerão da ESESP. 
 
Mínimo de 800 servidores da SESA participando de 
cursos da ESESP. 

1800 servidores da SESA 
capacitados em curso da 
ESESP 

- - 

Manutenção da organização do 
campo de estágio curricular 
obrigatório na SESA. 

1. Fomentara a formação permanente dos membros 
das comissões de estágio dos serviços da SESA  
 

1. Nove (9) reuniões de 
Grupo de Trabalho com as 
comissões da SESA 

- - 
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2. Manter os dados das contrapartidas e ocupação 
dos campos de estágio por meio da entrega Planos 
de Trabalho à SESA mais atualizados; 

2.  Setenta (70%) dos dados 
atualizados 
 

- - 

3. Realizar visitas de monitoramento aos serviços de 
saúde e Instituições de ensino conforme 
necessidade; 
 

3. Oito (8) visitas de 
monitoramento realizadas  

3. R$ 2.000,00 

Estadual 
4. Realizar evento bianual para apresentar avanços 
e dificuldades no desenvolvimento das ações 
pertinentes aos estágios  

4.  Um (1) evento realizado 
 

4. R$ 10.000,00 
 

Implantar Núcleos de Educação 
das Urgências nas Regiões de 
Saúde  

Mapear a força de trabalho nas Unidades; 
 
 
 
Roda de conversa com: NUEDRH, GERH e 
Diretores das Unidades Hospitalares de Saúde; 
 Visita técnica as Unidades Hospitalares de Saúde; 
 

Mapear a Força de Trabalho 
das Unidades hospitalares de 
Região Metropolitana e 
Central  
(4 servidores em 32 
encontros para Região 
Metropolitana, 4 servidores 
em 36 encontros para Região 
Central) 

R$32.000,00 (trinta 
e dois mil em 

diárias) 
Estadual 

META: Viabilizar o atendimento das necessidades de qualificação profissional identificadas pelas áreas temáticas e áreas da gestão administrativa nos projetos 
prioritários e redes de atenção à saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Participação de Técnicos 
NUEDRH/ NUEFS em Eventos 
Técnico-Científicos 
(Conferências, Congressos, 
Seminários, Reuniões, dentre 
outros) 

Solicitação de diárias e passagens aéreas para 
Participação em eventos técnico-científicos de 
interesse da SESA 

10 Servidores do 
NUEDRH/NUEFS; 
- 10 eventos técnico-
científicos 

R$ 10.000,00 

Estadual 

Viabilizar cursos de formação, 
cursos técnicos, cursos de 
Especialização 

Manter parceria com a Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro – UFRS para a continuidade do curso de 
especialização em Manejo Clínico para a Estratégia 
de Saúde da Família 

250 profissionais 
especializados 

R$ 900.000,00 
 

 Federal 

Parcerias entre SESA e Escola Técnica do SUS de 
Vitória 
Realizar curso para 140 trabalhadores que atuam na 
vigilância em saúde dos municípios. 

- - - 
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- Parcerias entre SESA e Escola do Serviço Público 
– ESESP  para realizar qualificação de Auxiliares e 
técnicos de Enfermagem em saúde do idoso.  
 
- Qualificação em doenças crônicas, saúde mental e 
saúde da mulher para agentes comunitários de 
saúde que atuam nas UBS dos municípios. 

Qualificar 420 Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem 
em saúde do idoso 

R$ 
324.444,00  

Recurso Profaps( 
Federal) 

META: Fortalecimento da política estadual de educação permanente para o controle social 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Fomentar o protagonismo dos 
Conselhos Estadual e 
Municipais de Saúde 

 
1) Estabelecer rodas de EPS para o 
fortalecimento das Comissão de 
Educação Permanente em Saúde para 
Conselheiros   Estaduais de Saúde  
 
 
 

1) Participar de 04 rodas de conversa 
com Fórum de Educação Permanente 
em Saúde e/ou possíveis parceiros para 
construir estratégias para qualificação de 
conselheiros de saúde 

- - 

2) Contribuição para a construção e 
execução de um Projeto de Educação 
Permanente com vistas ao fortalecimento 
do protagonismo dos conselheiros de 
saúde  
 

 Elaborar  em conjunto com os atores 
envolvidos um projeto de qualificação de 
conselheiros de saúde 
 Participar da execução e monitoramento 
do projeto proposto  
Estabelecer parcerias junto às 15 
Instituições de Ensino para integração 
ensino-serviço   

- 
 
 

- 

META: Coordenar e monitorar o fluxo de solicitação de projetos de pesquisa no âmbito da SESA 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Implementar as ações do Grupo 
Técnico para análise de Projetos de 
Pesquisas a serem realizadas no 
âmbito da SESA  

 Divulgação das atividades do Grupo Técnico 
(GT) para análise e encaminhamento dos 
projetos de pesquisa no âmbito da SESA 

Divulgar o GT em 100 % dos 
setores da SESA e instituições 
envolvidos com a demanda de 
pesquisa  

- 
 
 

- 
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Fomentar a articulação do Grupo Técnico 
com as entidades demandantes de pesquisa 
no âmbito da SESA 

Realizar 2 encontros  do GT  com 
atores /entidades demandantes 
de pesquisa 

- - 

 Garantia de que todos os projetos de 
pesquisa percorram o fluxo estabelecido pela 
Portaria nº 040-R de 14/07/2015 

 
Garantir que 50% dos projetos de 
pesquisa percorram o fluxo 
estabelecido na Portaria 

- - 

Realização de oficinas temáticas para 
adequar as propostas de pesquisas à 
demanda dos serviços de saúde  

 
- 
 
 

- 

Implantar um Comitê de Ética em 
Pesquisa na SESA 

Modelagem de processo de trabalho a partir 
da Resolução 466/2012 da CONEP   - - 

META: Fortalecimento da mesa estadual de negociação permanente do SUS ES (MENP-SUS-ES) 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Qualificar as bancadas da 
MENPSUSES 
 

Capacitação das bancadas dos gestores e 
trabalhadores em negociação 

Formar 35 negociadores - - 

Capacitação das bancadas dos gestores e 
trabalhadores nas leis trabalhistas do Estado 

Formar 35 negociadores - - 

Divulgar e fomentar a instalação de 
novas mesas de negociação no ES 

Realização de rodas de conversa nos 
conselhos municipais de saúde em cidades 
com localização estratégica 

10 rodas 4.000,00  

Reestruturação da página da mesa Atualização da página - - 

Valorização do Servidor Aposentado 
Instituir rito de homenagem aos servidores 
aposentados 

Primeira homenagem aos 
servidores aposentados de 2002 a 
2015 

R$ 70.000,00  
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GABINETE 
 
 
Conselho Estadual de Saúde 

Diretriz: Ampliação da participação social com vistas ao aprimoramento do SUS e a consolidação das políticas de promoção de equidade em saúde. 

Meta: Fomentar a implantação de Conselhos Gestores em 100% dos Hospitais Filantrópicos Contratualizados e nas unidades geridas por OS’s  

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realização de eleições e posse dos Conselhos 
Gestores nos termos da Portaria 007/2014. 

Transporte e diárias 100% dos hospitais 10.000,00 Estadual 

Meta:  
Capacitar 100% dos Conselheiros Municipais de Saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realizar Cursos de Capacitação de 
Conselheiros nas Regiões de Saúde 

Elaborar Projeto Pedagógico 1 - Projeto elaborado 1,00 Estadual 

Meta: Capacitar 100% dos Conselheiros Estaduais de Saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realizar Curso de Capacitação de 
Conselheiros  

Elaborar projeto pedagógico 
e executar 4 módulos 

4 módulos de 8h 50.000,00 Estadual 

Meta: Capacitar 100% dos Conselheiros Gestores de Unidades de Saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realizar Cursos de Capacitação de 
Conselheiros nas Regiões de Saúde 

Elaborar Projeto pedagógico 
e executar 10 turmas 

10 turmas 60.000,00 Estadual 
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Meta: Realizar a Conferência Estadual, as Plenárias de Conselhos de Saúde e 100% das Conferências Temáticas de Saúde 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Realizar 12ª Plenária Estadual de Conselhos 
de Saúde 

Contratar Espaço Físico, 
alimentação, tecnologia e 
outros. 

01 - Plenária 50.000.00 Estadual 

Realização do II Encontro de Presidentes e 
Secretários Executivos dos Conselhos 
Municipais de Saúde 

Contratar Alimentação (Serv. 
Terceiros) 

01 - Reunião 2.000,00  

Reuniões da Coordenação Estadual de 
Plenárias de Conselhos de Saúde 

Contratar Alimentação (Serv. 
Terceiros) 

11 Reuniões 5.000,00  

Participação dos Conselheiros em Eventos 
Estaduais e Nacionais 

Diárias/Passagens Aéreas Conforme necessidade 20.000,00  

Realizar Oficinas Regionais sobre Ferramentas 
de Planejamento e Gestão  

Contratar Espaço Físico, 
alimentação, tecnologia e 
outros. 

4 - Oficinas 10.000,00  

Meta: Dotar o Conselho Estadual de Saúde de estrutura física, material e de recursos humanos necessários ao seu pleno funcionamento 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Manutenção da estrutura do Conselho 
Estadual de Saúde 

Contratar Serviços Terceiros 
Manutenção mensal na 
estrutura física da Sede 

do Conselho 
1.000,00  

Recompor a equipe de funcionários do 
Conselho Estadual de Saúde 

Substituição e contratação de 
servidores 

Substituir 2 funcionários 
DT’s com contrato 

encerrado, Substituir 
servidores efetivos que 
foram deslocados para 

outros setores 

1,00  

Adquirir equipamentos  Adquirir notebook e tablets 1 Notebook e 2 tablets 10.000,00  

Meta:  Implantar Política de Comunicação para o Controle Social através de informativos, Jornais e Mídias Sociais. 
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PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO (2016) 
R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Publicar Jornal Informativo do CES 
Contratar serviços de 
terceiros 

2 publicações 5.000,00  

Construir Site e Funpage do CES 
Contratar serviços de 
terceiros 

1 site e 1 funpage 5.000,00  

 
 
 
 
 
 

Ouvidoria 

DIRETRIZ PES: Ampliação e fortalecimento da participação e do controle social.  

META: Proporcionar um atendimento mais célere e eficiente às demandas encaminhadas ao setor, como forma de fortalecer a comunicação entre o cidadão e os 
gestores do Sistema Único de Saúde. 

PROJETO/ 
ATIVIDADE 

ESTRATÉGIAS 
(como fazer) 

META 2016 
(quantificação) 

CUSTO 
(2016) 

R$ 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Qualificação dos profissionais 
que integram a rede de 
Ouvidorias SUS/SESA. 

Capacitação de 5 profissionais, em parceria com o DOGES/MS, 
para a utilização da ferramenta OuvidorSUS. 

Fortalecimento da 
Ouvidoria SUS/SESA 

 
6.000,00 

0134 (Federal) 

Divulgação e disseminação de 
informações geradas a partir 
das manifestações recebidas. 

Elaboração de relatórios quadrimestrais e divulgaçãodas 
informações produzidas entre os atores do SUS. 

Fortalecimento da 
Ouvidoria SUS/SESA 

 
1.500,00 

 
0134 (Federal) 

Acompanhamento da política 
nacional das Ouvidorias SUS. 

Participar de 4 momentos de discussão, elaboração, avaliação e 
acompanhamento da política no âmbito do MS, conforme 
cronograma a ser disponibilizado pelo DOGES/MS. 

Fortalecimento da 
Ouvidoria SUS/SESA 

8.000,00 0134 (Federal) 

Qualificação dos técnicos 
interlocutores que integram a 
Rede de Ouvidorias SUS – ES 
nos municípios. 

Capacitação de 1 profissional municipal,em parceria com o 
DOGES/MS, para a utilização da ferramenta OuvidorSUS, 
conforme pactuação e resolução das CIRs. 

Implementação e 
fortalecimento da Rede 
de Ouvidorias SUS-ES 

 
4.000,00 

0134 (Federal) 



 

82 
 

Apoio institucional aos 
municípios. 

Realização de4 visitas técnicas de acompanhamento e 
orientação aos municípios; 
Realização de reuniões bimestrais do Fórum de Ouvidorias 
SUS/ES; 
Realização de encontros quadrimestrais de técnicos de 
ouvidorias nas regiões de saúde. 

Implementação e 
fortalecimento da Rede 
de Ouvidorias SUS-ES 

1.000,00; 
1.000,00; 
1.000,00 

0134 (Federal) 

Qualificação das equipes que 
integram a Rede de Ouvidorias 
SUS - ES 
nos municípios. 

Capacitação de 1 equipe municipal em parceria com o 
DOGES/MS, para implantação de ouvidorias. 

Implementação e 
fortalecimento da Rede 
de Ouvidorias SUS-ES 

 
5.000,00 

0134 (Federal) 

Apoio institucional aos 
municípios com população 
acima de 50 mil habitantes. 

Realização de6 visitas técnicas de acompanhamento e 
orientação aos municípios com população acima de 50 mil 
habitantes. 

Implementação e 
fortalecimento da Rede 
de Ouvidorias SUS-ES 

 
1.500,00 

 
0134 (Federal) 
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