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PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  AANNUUAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  ––  22001177  

  

SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EESSTTAADDOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  PPAARRAA  AASSSSUUNNTTOOSS  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO  DDAA  AATTEENNÇÇÃÃOO  ÀÀ  SSAAÚÚDDEE 
 

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - GRH 

DIRETRIZ VI : Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da SESA e do Sistema Estadual de Saúde – SUS em consonância com os princípios e diretrizes 
das políticas nacionais de educação permanente e de humanização. 

META: Alinhar a Política de Recursos Humanos com todas as unidades da SESA de modo a uniformizar os procedimentos e contribuir para a consecução dos 
objetivos em consonância com as diretrizes da SEGER 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Finalizar a implantação do registro de ponto eletrônico 
em todas as unidades da SESA 

Estado 
% de unidades da SESA com ponto 
eletrônico implantado 

R$ 40.000,00 (compras do 
relógio eletrônico de 

ponto). 
Software em 

funcionamento  

Recurso Estadual 

Controle integrado dos registros das freqüências 
oriundas do ponto eletrônico de todas as Unidades da 
SESA 

Estado 
Nº de unidades integradas ao 
Sistema de Ponto Eletrônico 

-- -- 

Viabilizar a Concessão de Adicional de Insalubridade, 
por meio de visitas técnicas aos trabalhadores lotados 
nas Unidades da SESA, Municípios e Unidades 
Federadas. 

Estado e 
Município 

Nº total de Unidades da SESA, e dos 
Municípios Existes/Nº de visitas 
realizadasx100 

Transportes, diárias ( R$ 
84.180,00), equipamentos 
de informática e sistemas 

operacionais em 
funcionamento 

Recurso Estadual 

Conceder Laudos Técnicos das Condições de Ambiente 
Físico de Trabalho em 100% das Unidades da SESA 

Estado % de Laudos Emitidos 

Transporte, diárias ( R$ 
13.420,00), equipamentos 
de informática e sistemas 

operacionais em 
funcionamento 

Recurso Estadual 
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Emitir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) em 
100% dos Servidores com mais de 25 anos de serviços e 
submetidos à exposição de agente nocivo. 

Estado e 
Município 

% de servidores com PPP emitidos - - 

Emitir Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em 100% 
das perícias médicas e exames admissionais realizados 

Estado e 
Município 

% de Atestados emitidos - - 

Emitir Laudos para candidatos do processo seletivo que 
se declaram portadores de deficiência 

Estado e 
Município 

Nº absoluto de laudos emitidos  - - 

Homologação de Licenças Médicas de Servidores 
Efetivos até 5 dias/ano e Servidores em Designação 
Temporária até 15 dias 

Estado e 
Município 

Nº absoluto de licenças médicas 
emitidas 

- - 

Providenciar a emissão de Comunicação de Acidente de 
Trabalho ao órgão Previdenciário 

Estado e 
Município 

Nº de Comunicados de Acidentes 
emitidos 

- - 

Atender 100% das demandas judiciais referentes a ações 
de segurança e saúde do trabalhador (SST) 

Estado e 
Município 

% de ações judiciais atendidas 

Transporte, diárias ( R$ 
560,00), equipamentos de 

informática e sistemas 
operacionais em 
funcionamento 

Recurso Estadual 

Promover Semana de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (SEPAT) nos Hospitais da Rede Própria 

Estado 
Nº de Hospitais da Rede Própria com 
realização da semana de Prevenção 
Realizado 

- Recurso Estadual 

Realizar visitas sociais para atender conflitos entre 
servidores e gestores, por demanda de servidores e/ou 
seus familiares e dos próprios gestores 

Estado e 
Município 

% de Visitas Sociais Realizadas= Total 
de Visitas Realizadas/Total de Visitas 
previstas 

Transporte, diárias( R$ 
560,00), equipamentos de 

informática e sistemas 
operacionais em 
funcionamento 

Recurso Estadual 

Realizar Visitas Sociais para atender conflitos por 
demanda da Corregedoria 

Estado e 
Município 

% de Visitas Sociais Realizadas= Total 
de Visitas Realizadas/Total de Visitas 
previstas 

- Recurso Estadual 

Realizar Treinamento das Comissões de Saúde do 
Trabalhador nos Hospitais da Rede Própria 

Estado 
Nº de Hospitais Existentes/Nº de 
Treinamentos realizadosx100 

Transporte, diárias ( R$ 
9.520,00), material 

didático, Equipamentos de 
informática 

Recurso Estadual 

Padronizar os procedimentos de contratação 
temporária junto às unidades da SESA  

Estado 
Nº de mapas de processos e 
formulários padronizados 

- 
Recurso Estadual 
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Realização de encontros trimestrais com as unidades 
de RH da SESA 

Estado Nº de encontros realizados 
Transporte, diárias (R$ 

9.520,00), 
Recurso Estadual 

Fomentar a participação dos RH da SESA em encontros 
técnicos voltados para a execução de políticas de RH do 
Estado 

Estado 
Nº de participação nos encontros 
realizados 

Transporte, diárias (R$ 
9.520,00), 

Recurso Estadual 

META : Realizar o dimensionamento da força de trabalho existente e necessária das áreas estratégicas, táticas e operacionais da SESA 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Dimensionar Quantitativamente 100% das Unidades da 
SESA  

Estado  % de Unidades Dimensionadas 
Pagamento à Empresa de 

Consultoria Contratada 
(R$ 882.000,00)   

Recurso Estadual  

Dimensionar Qualitativamente a força de trabalho dos 
servidores em cargos gerenciais do Nível Central e 
Unidades da SESA  

Estado  

Nº Total de servidores ocupantes de 
cargos gerenciais do nível e 

Unidades da SESA/Nº total de 
servidores dimensionadosx100 

Disponibilidade de 16 
servidores para 

acompanhamento da 
consultoria  

Recurso Estadual  

META : Reestruturar o Plano de Carreiras em conjunto com a SEGER (2018-19) 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Elaborar diagnóstico de inconformidades propondo 
melhorias a última revisão de carreiras feita pela SEGER. 

Estado Nº de diagnósticos realizados - -  

META : Implantar mecanismos para remuneração variável por desempenho atrelada à avaliação dos acordos de resultados com focos na meritocracia, no 
desenvolvimento e na valorização dos servidores (2018-19) 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar reunião com a SEGER para discussão do tema Estado Nº de reuniões realizados - -  

META: Implantar processos seletivos públicos para provimento de cargos em comissão e contratação temporária com foco no profissionalismo das funções típicas 
da saúde (2018-19) 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 
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Levantamento de competências necessárias a 
ocupação dos cargos comissionados 

Estado 
Nº de cargos  

mapeados 
Contemplado no projeto 

de Dimensionamento 
Recurso Estadual 

Realizar continuamente processos seletivos 
simplificados visando à formação de cadastro de 
reserva para contratação temporária 

Estado Nº de processos homologados - -  

SETOR: NÚCLEO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-NUEDRH 

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.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar apoio institucional em educação permanente junto às 
gerências e áreas técnicas da SESA para execução de ações 
educativas (Estado/Regionais) 

Número de espaços de EPS instituídos/nº 
gerências existentes  

- 
- 

Nº de parcerias formalizadas para execução 
das ações educativas 

Viabilizar a inserção de ações educativas priorizadas pelas 
Gerências s da SESA no Plano de Ação em Educação Permanente 
Estadual (PAREPS Estadual) Estado/Regionais 

Nº ações inseridas no PAREPS / número de 
ações priorizadas pelas gerências  

- -  

Viabilizar cursos de formação, cursos técnicos, cursos de 
especialização, por meio de parcerias com a ESESP, Escola 
Técnica do SUS de Vitória e Ministério da Saúde e Outras 
parcerias. (Estado/Regionais) 

Número de servidores qualificados em 
parceria com ESESP 

1.292.042,00 - 
Número de trabalhadores qualificados 
junto ao Ministério da Saúde 

META: Implementar via web integrada a rede de Telessaúde, por meio das parcerias institucionais, o processo de educação à distância visando a qualificação da APS.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar sistema de teleducação nas quatro regiões de saúde 
com reuniões de matriciamento com foco nos processos de 
trabalho e/ou gestão em 04 regiões de saúde 

Nº reunião mensal  realizadas/Nº de  
reunião mensais de matriciamento x 
planejadas (1 por mês, 12 por ano) x 100 

Suporte de TI 
Sala de videoconferência 

- 

Viabilizar cursos de EAD, via telessaúde es, junto às áreas 
técnicas, priorizados a partir do plano de ação anual da SESA em 

04 regiões de saúde 

Nº de cursos EAD realizados/Nº cursos EAD 
planejados (um curso EAD por semestre) x 
100  

 - 
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Desenvolver ação conjunta com a coordenação da APS, do 
programa Mais Médicos e Provab objetivando ampliação de 
teleconsultorias e participação nas webpalaestras em 04 regiões 
de saúde 

Nº de participantes em webpalestras online 
por Mês / Nº de participantes online em 
webpalestras por mês (minimo 100) X 100  

- 
Nº de teleconsultorias realizadas por mês / 
Nº de teleconsultorias previstas por mês 
(minimo 100 teleconsultorias por mês)  

META: Desenvolver a gestão da educação permanente e profissional em saúde no estado do Espírito Santo.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar nos serviços de saúde da SESA as diretrizes do Estágio 
Curricular supervisionado em conjunto com a SAS/GAH, por meio 
de oficinas regionais em todo o Estado 

Normas de funcionamento do estágio para 
os diretores dos hospitais/serviços de 

saúde SESA, revistas e publicadas em diário 
do estado ES; 

 
R$ 2.500,00 

Recurso estadual 

Nº de alunos em campo de estágio/Nº de 
vagas “capacidade instalada  

Viabilizar a execução das ações de Educação Permanente(EP) 
previstas no Plano de Ação Regional em Educação Permanente 
em Saúde (PAREPS) em 04 regiões de saúde 

número de ações de EP realizadas e ou 
implementadas / 

- - número de ações de EP propostas no Plano 
Regional/Estadual de Educação 
Permanente em Saúde X 100  

Atualizar os PAREPS nas 04 regiões de Saúde  
Nº de pareps atualizados/ nº regiões saúde 
existentes x 100  

- - 

Articular com a rede de IFES do Espírito Santo a adesão aos 
programas ministeriais de educação na saúde para o 
desenvolvimento de  ações educativas de interesse da SESA, 
para os trabalhadores do SUS ES nas 04 regiões de saúde 

Quantidade de IFES que aderiram aos 
programas ministeriais 

- - 
Nº de ações educativas de interesse da 
SESA desenvolvidas pelos IFES 

Número de Trabalhadores do SUS/ES 
Qualificados  

Viabilizar a formalização do Contrato Organizativo de Ação 
Pública Ensino-Saúde (COAPES) nas 04 regiões de saúde 

Nº COAPES formalizado  R$ 5.280,00 Recurso estadual 

Estabelecer termo de cooperação técnica e financeira com o 
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo 
(MEPES) para qualificar trabalhadores da atenção primária da 
zona rural do Espírito Santo nas 04 regiões de saúde 

Termo de parceria técnico e financeiro 
firmado e publicizado 

R$ 900.000,00 Recurso federal 
Número de Trabalhadores qualificados na 
zona rural  
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META: Implementar via web integrada a rede de Telessaúde, por meio das parcerias institucionais, o processo de educação à distância visando a qualificação da APS. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar sistema de teleducação nas quatro regiões de saúde 
com reuniões de matriciamento com foco nos processos de 
trabalho e/ou gestão nas 04 regiões de saúde 

Nº reunião mensal realizadas/Nº de  reunião 
mensais de matriciamento x planejadas (1 
por mês, 12 por ano) x 100 

Suporte de Ti 
- 

Sala de videoconferência- 

Implementar apoio institucional, por meio das Câmaras Técnicas 
de Humanização  para o desenvolvimento da política de 
Humanização em parceria com a SAS para as Unidades 
Hospitalares e Cres regionais nas 04 regiões de saúde 

Nº câmaras técnicas de Humanização em 
funcionamento na região de saúde 

 R$  5.600,00  Recurso estadual 
Projeto de Acolhimento implantado no CRE 
Metropolitano  

Realizar estudos preliminares e alternativos para estruturação 
da Escola de Saúde Pública do Espírito Santo no primeiro 
quadrimestre de 2017 no Estado 

Nº de Modelos de Funcionamento de 
Escolas de saúde públicos levantados e 
analisados nos estados da federação 

- - 

Validar Modelo de Funcionamento da Escola de Saúde Pública 
do Espírito Santo  

- - - 

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

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Estimular a abertura de programa de residência médica e 
multiprofisional nos campos de estágio da SESA por meio  de 
oficinas  regionais com  as CIES nas 04 regiões de saúde 

Nº programa de residência médica e 
multiprofissional aberta/Nº oficinas 
realizadas com a CIES 

- - Proporção de novos e/ou ampliação de 
programas de residência de medicina da 
família e comunidade e da residência 
multiprofissional em atenção básica/saúde 
da família/saúde 

Promover a regulação da implantação das residências médicas e 
multiprofissionais em áreas prioritárias nos campos de estágio 
próprios da SESA por meio de fórum de negociação com as 
instituições formadoras nas 04 regiões de saúde 

% de campos de estágio regulados - - 

Nº de fóruns realizados com as Instituições 
formadoras   
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Viabilizar cursos de EAD, via telessaúde es, junto às áreas 
técnicas, priorizados a partir do plano de ação anual da SESA nas 
04 regiões de saúde 

Nº de cursos EAD realizados/Nº cursos EAD 
planejados (um curso EAD por semestre) x 
100  

Suporte de Ti   

Sala de videoconferência - 

Desenvolver ação conjunta com a coordenação da APS, do 
programa Mais Médicos e Provab objetivando ampliação de 
teleconsultorias e participação nas webpalaestras nas 04 regiões 
de saúde 

Nº de participantes em webpalestras online 
por Mês / Nº de participantes online em 
webpalestras por mês (mínimo 100) X 100  

Suporte de Ti 

- 
Nº de teleconsultorias realizadas por mês/ 
Nº de teleconsultorias previstas por mês 
(mínimo 100 teleconsultorias por mês)  

Sala de videoconferência 

META: Desenvolver a gestão da educação permanente e profissional em saúde no estado do Espírito Santo.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar nos serviços de saúde da SESA as diretrizes do Estágio 
Curricular supervisionado em conjunto com a SAS/GAH, por meio 
de oficinas regionais no Estado 

- Normas de funcionamento do estágio 
para os diretores dos hospitais/serviços de 
saúde SESA, revistas e publicadas em diário 
do estado ES; 

- Veículo para 
deslocamento aos serviços 

de saúde; 

Recurso Estadual 

- Nº de alunos em campo de estágio/Nº de 
vagas “capacidade instalada 

- Espaço físico para 
encontros e reuniões; 

Equipamentos multimídia 

Publicização 

R$ 2.500,00 

Viabilizar a execução de as ações de Educação Permanente(EP) 
previstas no Plano de Ação Regional em Educação Permanente 
em Saúde (PAREPS) nas 04 regiões de saúde 

número de ações de EP realizadas e ou 
implementadas / 

- -  número de ações de EP propostas no Plano 
Regional/Estadual de Educação 
Permanente em Saúde X 100  

Atualizar os PAREPS nas 04 regiões de Saúde  
Nº de pareps atualizados/ nº regiões saúde 
existentes x 100  

- - 

Articular com a rede de IFES do Espírito Santo a adesão aos 
programas ministeriais de educação na saúde para o 
desenvolvimento de  ações educativas de interesse da SESA, para 
os trabalhadores do SUS ES  nas 04 regiões de saúde 

 Quantidade de IFES que aderiram aos 
programas ministeriais 

- - 
Nº de ações educativas de interesse da 
SESA desenvolvidas pelos IFES 

Número de Trabalhadores do SUS/ES 
Qualificados  
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Viabilizar a formalização do Contrato Organizativo de Ação 
Pública Ensino-Saúde (COAPES) nas 04 regiões de saúde nas 04 
regiões de saúde 

Nº COAPES formalizado  

Deslocamento  de veículo 
para  as 04 regiões de 

saúde 

Recurso Estadual 
Diárias para apoiadores do 

COAPES 

Impressão de material 
informativo 

R$ 5.280,00 

Estabelecer termo de cooperação técnica e financeira com o 
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) 
para qualificar trabalhadores da atenção primária da zona rural 
do Espírito Santo nas 04 regiões de saúde 

Termo de parceria técnico e financeiro 
firmado e publicizado 

R$ 900.000,00 Recurso Federal 
Número de Trabalhadores qualificados na 
zona rural  

Implementar apoio institucional, por meio das Câmaras Técnicas 
de Humanização  para o desenvolvimento da política de 
Humanização em parceria com a SAS para as Unidades 
Hospitalares e CRES regionais nas 04 regiões de saúde 

Nº câmaras técnicas  de Humanização em 
funcionamento na região de saúde 

Diárias, veículo (R$  
5.600,00)  

Recurso Estadual 

Nº de Unidades Hospitalares e Unidades 
contratualizadas participando da CTH/Nº 
Unidades  Hospitalares  da SESA e Unidades  
contratualizadas Existentes/ x 100 

Projeto de Acolhimento implantado no CRE 
Metropolitano  

Realizar estudos preliminares e alternativos para estruturação da 
Escola de Saúde Pública do Espírito Santo no primeiro 
quadrimestre de 2017 no Estado 

Nº de Modelos de Funcionamento de 
Escolas de saúde públicos levantados e 
analisados nos estados da federação 

- - 

Validar Modelo de Funcionamento da Escola de Saúde Pública do 
Espírito Santo junto ao Secretário e Estado da Saúde até julho de 
2017 no Estado 

Data de reunião marcada para validação da 
ESP-ES junto ao gabinete do Secretário 

- - 

Viabilizar o início da operacionalização da Escola de Saúde Pública 
do Espírito santo até dezembro de 2017 no Estado 

Cronograma estabelecido para 
operacionalização da ESP-ES em outubro 
de 2017 

- - 

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

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 
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Estimular a abertura de programa de residência médica e 
multiprofisional nos campos de estágio da SESA por meio  de oficinas  
regionais com  as CIES nas 04 regiões de saúde 

Nº programa de residência médica e 
multiprofissional aberta/Nº oficinas realizadas 
com a CIES 

- - 

Proporção de novos e/ou ampliação de 
programas de residência de medicina da família 
e comunidade e da residência multiprofissional 
em atenção básica/saúde da família/saúde 

    

Promover a regulação da implantação das residências médicas e 
multiprofissionais em áreas prioritárias nos campos de estágio próprios 
da SESA por meio de fórum de negociação com as instituições 
formadoras nas 04 regiões de saúde 

% de campos de estágio regulados - - 

Nº de fóruns realizados com as Instituições 
formadoras 

    

Desenvolver programas de qualificação permanente para preceptores 
dos programas de residência Médica e Multiprofissional nos campos de 
estágio próprios nas 04 regiões de saúde 

Nº total  de preceptores existentes nos campo 
de prática próprios/ nº de preceptores 
qualificados 

Viagens interestaduais para 
participação em congressos; 

Recurso estadual 
  
  

Publicação de projetos de 
pesquisa; Aquisição de cursos 

específicos  de órgãos 
associados; 

 61.000,00 

META: Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, viabilizando e disciplinando a realização de pesquisas no âmbito da SESA.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar oficinas com servidores do nível central e regional , 
hospitais e serviços da SESA para  levantamento de linhas de 
pesquisa prioritárias a serem desenvolvidas no âmbito da SESA  
de acordo com as diretrizes do plano estadual de saúde em todo 
o Estado 

Nº de  representantes  dos setores da SESA 
participantes das oficinas/nº total de 
setores convidados x 100 Auditório e material de 

secretaria  
-  

Nº de linhas de pesquisa prioritárias 
levantadas possíveis de serem 
desenvolvidas no âmbito estadual  

Realizar encontros regionais com Instituições  e ensino e orgãos 
demandantes de pesquisa para alinhar as propostas de pesquisas 
às necessidades dos serviços de saúde nas 04 regiões de saúde  

Nº de  representantes  de Instituições 
participantes /nº total de Instituições 
convidadas x 100 

Espaço físico 104 

Diárias (RS1.200,00)    
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GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DIRETRIZ : Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração pública.  

META: Garantir a infraestrutura e suporte tecnológico adequado para o funcionamento da Secretaria de Saúde. 

Estruturar os sistemas necessários para prover o acesso a informações fidedignas e embasar o processo decisório. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS RECURSOS 

Gestão Documental guarda e atendimento de empréstimo de 
documentos (PRO MEMORIA ). 

  626.842,92 Recurso estadual 

Impressão Departamental (Fenix)   359.915,88 

Recurso estadual 
  
  
  
  
  

Contrato de prestação de serviço de locação de equipamentos de 
Telecomunicações com capacidade de Comutação Digital Temporal 
(TDM/IP) ou Comutação IP(METODO PABX) 

  810.540,24 

Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia Móvel   266.218,08 

Contrato de Prestação de serviço de Telefonia Fixa E LINKS - OI   399.832,95 

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva - Central telefônica do 
SAMU e Central de REGULAÇÃO (ULTRACOM) 

  26.388,00 

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA 
(STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS DO 
STFC. EM SEGUIDA (ALGAR TELECOM) 

  24.851,04 

Hospedagem e Serviços de TI( PRODEST)   1.135.950,78 

Contrato de prestação de serviços de manutenção, atualização e 
operação assistida dos sistemas que atendem as unidades hospitalares 
e diversos setores da SESA (MV SISTEMAS) 

  3.943.921,56 
 

Garantia e Manutenção de Licença de GED/Workflow e Suporte 
Técnico ao sistema Onbase (PRO MEMORIA) 

  615.757,38 

Recurso estadual  
  Prestação de serviços de comunicação de dados, locação de 

equipamentos de informática e infraestrutura associada para 
implementação de rede WAN (links) - ALTERNA 

  2.796.576,36 
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GERÊNCIA  TECNICO E ADMINISTRATIVA - GETA 

DIRETRIZ : Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração pública. 

META: 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Manutenção Predial da sede administrativa e de 
toda a rede hospitalar 

- 

R$38.966.597,00 Recurso Estadual 

Manutenção de geradores de toda a rede hospitalar  R$ 1.052.000,00 Recurso Estadual 

Manutenção de elevadores de toda a rede hospitalar R$104.400,00 Recurso Estadual 

Realização de convênio com a SEJUS para 
contratação de mão-de-obra de reeducandos para 
realização de serviços diversos nas sedes da SESA 
(pintura de parede, pequenos reparos, consertos em 
geral)   

R$182.024,00, sendo: R$126.700,00 de 
salário; R$17.424,00 de vale 

transporte e R$37.900,00 de 
marmitex 

Recurso Estadual 

Manutenção de ar condicionado da central 
administrativa 

R$655.440,60 Recurso Estadual 

Manutenção de ar condicionado rede hospitalar  R$1.939.086,12 Recurso Estadual 

Contratação de projetos arquitetônicos e 
complementares para a reforma e construção da 
nova sede da SESA na Avenida Beira Mar 

Fase de elaboração de TR para 
contratação de todos os projetos 

arquitetônicos e complementares, 
inclusive sondagem. 

Previsão de R$707.950,16 Recurso Estadual 

Implantação Vídeo Monitoramento 
A PRODEST está em fase de finalização do 

TR para atender todo o Estado 
A ser estimado. Recurso Estadual e Federal 

Locação de Veículos  

- 

Recurso Estadual R$ 2.020.410,28  
Recurso Federal R$ 3.321.400,00 

(GEVS) 
Recurso Estadual e federal 

Serviços Administrativos SESA Sede (Água e 
energia) 

R$1.575.438,04 Recurso Estadual 

Combustíveis: Álcool, Gasolina e Diesel 
Recurso Estadual R$ 102.063,29 
Recurso Federal R$ 918.569,61 

Recurso Estadual e federal 
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Vigilância e Segurança da SESA 

CRE Metropolitano - R$ 
1.310.005,20                                          
HEAC - R$ 1.590.914,40                                       
HDS - R$ 982.503,72                                     
HEINSG - R$ 1.334.768,88                                 
HPF - R$ 453.177,40                                              
HSL - R$ 1.787.946,48                                      
HABF - R$ 1.109.378,40                               
HIMABA - R$ 1.335.967,08                                
Central Administrativa SESA        
R$ 4.382.532,24                                                             
CREFES - R$ 683.361,00                            
CAPAAC - R$ 437.597,28                               
HJSC - R$ 437.597,28                                             
UIJM - R$ 315.608,88                                               
SRSCI - R$ 849.997,68                                       
HEMOES Colatina R$ 219.621,36          
HEMOES Linhares - R$ 219.332,64       
HEMOES São Mateus - R$ 
219.621,36    
HRAS - R$ 658.575,36                                              
HMSA - R$ 950.260,32                                        
HJSN - R$ 536.278,56                                        
HDRC - R$ 658.864,08                                   
SRSSM - CRE SM - R$ 439.242,72              
SRSC - CRE Colatina - R$ 
316.368,48         

Total - R$ 21.229.520,76 

Recurso Estadual 

Material de Expediente 

- 

R$3.000.000,00 Recurso Estadual 

Manutenção Veículos Próprios 
Recurso Estadual R$ 85.852,73             
Recurso Federal R$ 772.674,57 

Recurso Estadual e federal 

Serviço de Postagem e Malotes R$632.422,49 Recurso Estadual 
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Limpeza predial das unidades da SESA 

HEAC - R$ 1.876.770,00                                         
HDS - R$ 3.342.186,00                                     
HEINSG - R$ 2.935.634,16                                    
HPF - R$ 219.501,36                                                 
HSL - R$ 2.616.780,00                                           
HABF - R$ 2.161.592,04                                 
HIMABA - R$ 2.978.303,64                                  
SRSV - R$ 575.219,70                                        
CREFES - R$ 471.099,48                                 
CAPAAC - R$ 507.174,91                                      
HSJC - R$ 819.235,20                                            
UIJM - R$ 525.598,36                                    
HEMOES Colatina R$ 185.697,12          
HEMOES Linhares - R$ 92.  848,56         
HEMOES São Mateus R$ 139.272,84          
HRAS - R$ 3.332.563,20                                     
HMSA - R$ 1.462.149,72                                     
HJSN - R$ 846.443,04                                          
HDRC - R$ 1.428.908,04                                  
SRSSM - CRE São Mateus - R$ 258.773,04                                                     
SRSC - CRE Colatina - R$ 258.773,04     
Central Administrativa - R$ 3.674.956,74                                                 
SRSCI- CRE Cachoeiro de Itapemirim - R$ 
254.762,10                                                        
Farmácia Cidadã de Colatina R$ 69.489,36                                                              
Total - R$ 31.147.935,35 

Recurso Estadual 
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SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EESSTTAADDOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  PPAARRAA  AASSSSUUNNTTOOSS  DDEE  RREEGGUULLAAÇÇÃÃOO  EE  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  AATTEENNÇÇÃÃOO  ÀÀ  SSAAÚÚDDEE   

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

DIRETRIZ: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e prevenção buscando a articulação intersetorial considerando os 
determinantes e condicionantes de saúde com base nas necessidades sociais identificadas e a intervenção no risco sanitário. 

META: Ampliar e qualificar as notificações das doenças e agravos de notificação compulsória e das demais de relevância para a saúde pública em 100% dos serviços de 
saúde em todos os municípios. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Identificar fontes notificadoras, incluindo as silenciosas ou 
de baixa notificação. Todos os municípios 

Proporção de casos de doenças de 
notificação compulsória imediata (DNCI) 
encerradas em até 60 dias após 
notificação 

- -- 

Monitorar encerramentos das fichas de notificação em 
tempo oportuno.Todos os municípios 

- proporção de municípios com casos de 
doenças ou agravos relacionados ao 
trabalho notificado 

- - 

Elaborar e publicar um guia técnico das vigilâncias em 
saúde,para instruir e ampliar a comunicação com as  fontes 
notificadoras. Todos os municípios 

  30.000,00 

Recurso federal 
Monitorar Contrato de Seguro dos veículos de uso da 
Vigilância em saúde em parceria a GETA ( AIDS, Imunização e 
Dengue) 

Veículos segurados. 235.000,00 

Capacitar equipes municipais e capacitar serviços próprios 
com o tema NOTIFICAÇÃO. Por região de saúde 

  5.000,00 

Ampliar sentinela em rota Vírus e influenza e Implantar 
sentinela de febre amarela, saúde do trabalhador e outros 
agravos que se fizerem necessários.  

% de unidades sentinelas notificando 
agravos específicos 

4.000,00 Recurso estadual e federal 

Instituir comitê de investigação e análise de óbitos 
decorrentes de acidentes de trabalho típicos. Em todo o 
estado. 

% de óbitos investigados/analisados/encerrados 
pelo comitê 

- -  
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Implementar a notificação compulsória dos casos de 
violência doméstica, sexual e outras violências, nos serviços 
de saúde, em cumprimento a portaria do MS de nº 204/2016 
e 205/2016. Todos os municípios 

Proporção de serviços notificantes em 
cada Município 

-  - 

META: Garantir acesso e uso adequado aos soros antivenenos e antídotos padronizados nas quatro regiões de saúde e nos pontos de atenção na rede de urgência e 
emergência do Estado. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Adquirir antídotos para atender a necessidade para 
distribuição na rede de urgência e emergência do Estado. 4 
regionais de saúde 

Número de pontos de atenção com os 
antídotos disponíveis/numero total de 

pontos de atenção. 
130.000,00 Recurso Federal 

META: Elaborar e implantar o plano de vigilância em saúde das populações expostas à agrotóxicos- VSPEA 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar fóruns/oficinas regionais para apresentar Plano nas 
Superintendências Regionais com setores do meio ambiente 
e agricultura, controle social e organização da sociedade 
civil. 04 regiões 

Plano regional validado 2.000,00 

Recurso Federal 

Capacitar equipes de saúde (Vigilância e Atenção Primária, 
ACS) dos municípios prioritários, com temas relacionados a 
Agrotóxicos. 15 municípios prioritários 

Nº de Equipes manejando corretamente os 
casos de intoxicações por agrotóxico 

5.000,00 

Recurso Federal 

Produzir material educativo para a população e profissionais 
de saúde sobre os riscos de exposição a agrotóxicos.15 
municípios prioritários 

Material educativo disponível para 
profissionais e população 

85.000,00 

Recurso Federal 

Realizar Seminário sobre agrotóxico nas 04 regionais de 
saúde; 

04    Seminários Realizados com 
participação intersetorial 

5.000,00 
Recurso Federal 

Elaborar e produzir Protocolo Clínico de Atenção a Saúde a 
agrotóxicos nos diferentes níveis de complexidade do SUS, 
interface com APS e UE 

Protocolo clinico implementado, com 
fluxos organizados 

15.000,00 

Recurso Federal 
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META: Implementar as atividades de educação em saúde e mobilização social para a redução dos riscos e agravos relacionados à vigilância em saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Elaborar projeto de educação nas escolas em parceria com o 
Programa Saúde na Escola estadual e municipais.  

Nº de escolas com projeto implantado 50.000,00 
Recurso Federal 

Realizar curso com o tema Intoxicações: epidemiologia e 
estudo de casos.  

Número de formandos de medicina no 
último ano/número de profissionais 

inscritos. 
- 

- 

Realizar campanhas de mídia (rádio) a fim de informar à 
população dos riscos relacionados às intoxicações. Em todo o 
estado. 

Número de campanhas realizadas 200.000,00 
Recurso Federal 

Capacitar técnicos municipais  em educação em saúde e 
mobilização social nas 04 regionais de saúde 

% das RTs municipais e das regionais de 
saúde capacitados 

50.000,00 
Recurso Federal 

  
  
  
  

Participar de fóruns, seminários, oficinas, a nível Nacional, em 
áreas/temas de interesse da vigilância em saúde. 

Nº participações 120.000,00 

Realizar fórum Regional de Integração PESMS/PSE  nas 04 
regionais de saúde. 

-% das RTs municipais e das regionais de 
saúde integrados.  

5.000,00 

Realizar Cursos a distância CBVE - com carga horária de 180h. 
Todos os municípios. 

Curso realizado 100.000,00 

Divulgar do Novo Guia Alimentar para a População Brasileira, 
parceria com a SEDU, SETADES...78 municípios. 

Nº de guias distribuídos à população 10.000,00 

Realizar Webcurso, em plataforma Telessaúde-ES, de Temas 
de interesse da vigilância em saúde, para profissionais de 
saúde.  04 regionais de saúde ( por ex: intoxicações 
prevalentes e uso de antídotos e soros antivenenos em 
intoxicações para médicos, farmacêuticos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem   

Proporção de ações de educação 
permanente implementadas e/ou 

realizadas 
- -  

Realizar campanhas públicas nos temas de interesse da 
vigilância em saúde. 78 municípios Nº de campanhas realizadas 2.000.000,00 

Recurso Federal  
  

Realizar as etapas regionais e estadual da Conferencia de 
Vigilância em Saúde 

Conferência realizada 250.000,00 
Recurso Federal  

 

Estimular a implantação de ambientes livres do fumo, por 
meio de distribuição de placas de sinalização, em instituições 
públicas e privadas. Em todo o estado. 

Número de instituições que implantaram o 
ambiente livre do fumo 

7.000,00 
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META: Manter proporção de registro de óbitos com causa básica definida (98%). 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Iniciar a construção da sede própria do SVO em Vitória, 
utilizando recurso do TAS. Estadual (área de abrangência) 

  1.000.000,00 Recurso Estadual 

Contratar empresa para construir projeto arquitetônico da 
sede própria do SVO em Colatina, utilizando recurso próprio   150.000,00 Recurso Estadual 

Monitorar as investigações de óbitos/definição de causa 
básica. Estadual 

% causa básica definida - - 

META: Investigar 100% dos óbitos maternos e de mulheres em idade fértil e, no mínimo, 85% dos óbitos infantis e fetais. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Capacitar profissionais regionais e municipais em 
Investigação de óbitos Maternos, MIF, Infantis e Fetais nos 
78 municípios. 

 Proporção de óbitos maternos 
investigados 10.000,00 Recurso Federal 

 Proporção de óbitos de mulheres em 
idade fértil (MIF) investigados -   - 

 Taxa de mortalidade infantil e de 
mortalidade materna -   - 

Realizar Fóruns Regionais de avaliação em conjunto com o 
Comitê Estadual e Comitês Regionais de Mortalidade 
Materno Infantil. 04 Regionais 

% óbitos investigados 8.000,00 

Recurso Federal  
  

Verificar o funcionamento dos comitês de investigação de 
óbitos hospitalares em parceria com a Vigilância sanitária. 
Municípios com hospitais. 

Nº hospitais investigando óbitos ocorridos 
no local 

3000 

META: Ampliar a capacidade analítica do LACEN implantando novas metodologias visando atender a demanda das ações de Vigilância em Saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Adquirir materiais de consumo. LACEN % de análises laboratoriais realizadas; 2.700.000,00 Recurso Federal 

Adquirir materiais permanentes/ equipamentos para 
atualização tecnológica e implantação de técnicas de análise 
de interesse em vigilância em saúde. LACEN 

% de novas técnicas implantadas ou 
atualizadas 

1.500.000,00 
Recurso Federal 

Realizar manutenção predial, preventiva, corretiva, 
qualificação e calibração dos equipamentos. LACEN 

100% dos equipamentos com manutenção e 
calibração em dia. 

1.000.000,00 
Recurso Federal 

Manter serviços de Controle de Qualidade Externo – Ensaios 
de Proficiência. 

Nº de ensaios realizados. 30.000,00 
Recurso Federal 
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Manter serviços para transporte de amostras. 78 Municipios 
% de amostras transportadas em tempo 

oportuno 
500.000,00 

Recurso Federal 

Contratar serviço de manutenção de Cromatógrafo iônico 
com recurso específico - portaria MS 2938/2012 – para que o 
LACEN possa executar as análises de agrotóxicos em água e 
alimentos no ES. 78 Municípios 

Nº de análises realizadas R$ 200.000,00 

Recurso Federal 

Manter as análises de agrotóxicos em alimentos – PARA 
Estadual Municipios, regionais 

% Análises de agrotóxicos realizadas 147.772,80 
Recurso Federal 

Contratar assessoria especializada nas áreas de Sistema de 
Gestão da Qualidade e Biossegurança. LACEN 

Sistema de qualidade implantado 120.000,00 
Recurso Federal 

Contratar empresa especializada para coleta, transporte e 
destinação final de resíduos químicos, incluindo as 
necessidades do LACEN, SVO, TOXCEN, Imunização, CRIE 

% de resíduos químicos recolhidos e 
destinados adequadamente 

50.000,00 

Recurso Federal 

 Capacitar os técnicos que realizam análises de interesse em 
Saúde Pública, Municípios, regionais 

- % de técnicos realizando análises de 
interesse em saúde pública dentro dos 

padrões de qualidade 
10.000,00 

Recurso Federal 

Contratar empresa especializada para elaboração do projeto 
arquitetônico para a ampliação e adequação do LACEN  - TAS 
Nº 414/2016 

Projeto arquitetônico elaborado, 400.000,00 Recurso Estadual 

Contratar empresa especializada para execução da obra para 
a ampliação e adequação do LACEN TAS Nº 414/2016 

LACEN ampliado e adequado 1.200.000,00 Recurso Estadual 

Atualizar estrutura do LACEN com mobiliário e equipamento 
de TI 

  140.000,00 
Recurso Federal 

Contratar empresa especializada para arte e impressão dos 
Manuais de Biossegurança relacionados a Coleta, 
acondicionamento e transporte de amostras biológicas  e 
água para o consumo humano. LACEN, municípios e regionais 
de saúde. 

% de materiais disponíveis para municípios, 
Regionais e laboratórios 

50.000,00 Recurso Federal 

META: Ampliar o controle de qualidade analítica dos laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública em 20% em relação a 2015. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar em parceria com a Superintendência Regional de 
Saúde as avaliações técnicas dos Laboratórios públicos e 
privados que realizam análises de interesse em Saúde 
Pública. Municípios com laboratório. 

60% dos laboratórios cadastrados na 
REDLAB/avaliados 

5.000,00 Recurso Federal 



 
 

23 
 

META: Elaborar e implantar a política Estadual de Vigilância em saúde ambiental das emergências em saúde pública para enfrentamento de Desastres. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar supervisões, assessorias, monitoramento, avaliações 
nos municípios e regiões de saúde para acompanhamento do 
registro de Desastres. 78 municípios 

% de municípios que realizam 
acompanhamento do registro de 

desastres. 
R$ 5.000,00 Recurso Federal 

Adquirir e distribuir material gráfico educativo. 78 municípios 
Material gráfico elaborado e 

disponibilizado para 100% dos Municípios e 
Regionais de Saúde 

40.000,00 Recurso Federal 

META: Reduzir anualmente em 10% o número de casos novos de AIDS no Estado ( 258 casos em 2015). 

Reduzir em 50% os casos novos de AIDS em crianças menores de 5 anos, considerando os casos em 2014 (04 casos). 

Reduzir em 15% ao ano os casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade tendo como referência 602 casos em 2015. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Treinamento regionalizado para Atualização em DST AIDS E 
HV. Todos os municípios 

 Número de casos novos de sífilis congênita 
em menores de 01 ano de idade 

5.000,00 

Recurso federal 
  
  

Capacitar profisisonais de saúde- Curso Básico Vigilância 
Epidemiológica (CBVE-TV) de Transmissão Vertical de HIV, 
SÍFILIS E HEPATITES B e C– 100 profissionais 

 Nº de casos novos de AIDS em menores de 
05 anos 

  

30.000,00 

Curso sobre o tratamento da AIDS em Crianças e 
Adolescentes para Médicos  pediatras e infectologistas , além 
de equipe  dos Serviços de Referência em DST Aids e HV para 
crianças e adolescentes vivendo com HIV AIDS E  HV - 100 
profissionais dos serviços de referencia 

20.000,00 

Capacitar técnicos e aumentar a cobertura de testagem, com 
a adoção do teste rápido para sífilis, HIV e Marcadores de 
hepatite B e C no pré-natal, visando maiores números de 
executores na atenção básica, incluindo o aumento do 
monitoramento dos casos de sífilis, HIV e Hepatite B e C em 
gestantes, com suporte técnico das 4 Macro Regionais do ES. 
Todos os municípios 

% de casos positivos  30.000,00 

  
  
  
  
  

Recurso federal 
  

Produzir material gráfico aumentando a divulgação de ações 
de promoção e prevenção em DST/AIDS  no ES.  Todos os 
municípios 

 Nº de material disponível para a 
população. 

20.000,00 
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Encontro Estadual de Travestis e Transexuais do ES para 
Público LGBT -Para Público LGBT e profissionais dos serviços 
de referencia. 

Encontro realizado e nº participantes por 
região de saúde 

20.000,00 

Realizar convênio com organizações da sociedade Civil, para 
ações de prevenção e assistência no que tange à HIV/AIDS. 
ONG cadastradas na SESA 

Nº de Organizações da sociedade civil 
realizando prevenção e assistência com 

convênio . 

250.000,00 para  as ONGs 
credenciadas 

Capacitar sobre BIOSSEGURANÇA, PEP E VIOLÊNCIA SEXUAL 
(parceria com a SSHOSPITALAR, Vigilância Sanitária e DANTS) 
100 profissionais 

Nº pessoas capacitadas 20.000,00 

Capacitar 50% da rede de saúde no atendimento às mulheres 
vítimas de violência, para os municípios acima de 50.000 hab. 

Proporção de unidades/ por município 
acima de 50.000 hab, realizando 

atendimento a mulheres vítimas de 
violência 

50.000,00 parceria com 
ESESP 

promover o acesso das PVHA – Pessoas Vivendo com 
HIV/AIDS a recomposição estética facial,  corporal e aos 
medicamentos antirretroviral  para   100% dos SAE – Serviços 
de Assistência Especializada infantil e adultos do ES. Todos os 
municípios. 

 Numero de pacientes atendidas 
Serviço contratualizado pela 

SESA já contemplado este 
atendimento 

Fornecer insumos de prevenção para implementação das 
ações de prevenção em 100% dos municípios do ES 

% de  insumos adquiridos 350.000,00 
  

Recurso federal 
Encontro Estadual da RNP, RNP JOVENS E CIDADÃS 
POSITIVAS – Pessoas vivendo com HIV Aids (PVHA) Todos os 
municípios. 

Encontro realizado e nº participantes por 
região de saúde 

10.000,00 

META: Aumentar em 10% ao ano o número de pacientes portadores de hepatite C tratados com drogas de ação direta (sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir)  a partir da 
referência de  2015. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Organizar o acesso da população aos 27 serviços de 
atendimentos especializado usuários destes medicamentos 
para Hepatite C) 78 municípios 

Numero de pacientes atendidos de acordo 
com o protocolo 

1.000,00 Recurso federal 
  

Atualização/capacitação sobre Tratamento de Hepatite B e C Numero de profissionais capacitados 40.000,00 
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META: fortalecer ações de controle/monitoramento das doenças negligenciadas como tuberculose, leishmanioses, hanseníase, esquistossomose, tracoma e outras 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar de Inquérito Sorológico Canino para a detecção da 
Leishmaniose Visceral Canina. Baixo Guandu, Linhares, 
Pancas, Demais municípios que aconteçam novos casos. 

Nº dos casos de Leishmaniose Visceral 
Canina 

3.000,00 
Recurso federal 

  Realizar pesquisa de campo (captura) e monitoramento 
entomológico para Leishmaniose visceral e tegumentar 
americana. De acordo com a necessidade. 

Pesquisa em pelo menos 20% dos 
municípios 

5.000,00 

Capacitar para diagnóstico da Leishmaniose Visceral canina e 
realização do levantamento entomológico. Todos os 
municípios 

Nº de  municípios com ações de controle de 
Leishmanioses implantada. 

3.000,00 

Recurso federal  
  
  
  
  

Realizar pesquisa de campo (captura) de moluscos em 
municípios com registro de Esquistossomose Mansônica. 10 
municípios de acordo com a identificação 

Nº Municípios pesquisados 2.000,00 

Capacitar na área de malacologia para municípios com 
presença de moluscos do gênero Biomphalaria.20 municípios 
de acordo com a identificação 

Nº exames realizados 2.000,00 

Realizar Projeto de pesquisa sobre “Biodiversidade de 
Potenciais Vetores de Borrelia e Riquetsioses no Estado do 
Espírito Santo, com duração de uma semana e em três 
momentos diferentes (quadrimestrais). Cariacica 

Dar publicidade aos achados da pesquisa 20.000,00 

Capacitar profissionais de saúde em Leptospirose, Febre 
Maculosa e Lyme. Todos os municípios 

% pacientes atendidos seguindo o 
protocolo 

5.000,00 

Implantar a vigilância de epizootia para febre amarela 
envolvendo IEMA, IBAMA, Centros de controle de zoonoses 
municipais e Universidades. Todos os municípios 

 
10.000,00 

Recurso federal  
  

Fortalecer a vigilância da saúde do viajante por meio de 
orientação e parcerias com agencias de viagens, portos e 
aeroportos. Todos os municípios. 

Parcerias firmadas e material produzido 2.000,00 
Recurso federal  
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META: Reduzir em 2% a mortalidade em menores de 70 anos por doenças crônicas não transmissíveis. 

Reduzir o sobrepeso e obesidade na população do ES sendo 3% ao ano em adultos acima de 18 anos e 1% ao ano em crianças e adolescentes. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Monitor  e apoiar a ampliação do Programa Vida no Trânsito 
para os municípios 

Nº de municípios com o Programa 
Implantado 

50.000,00 Recurso federal 
Reduzir em 2% ao ano a mortalidade e em 

5% a morbidade por causas externas na 
população do ES, considerando ano base 

de 2014. 

Publicar boletim epidemiológico da morbimortalidade das 
causas externas no estado por região de saúde. Municípios 
da região Metropolitana de Saúde. 

Nº de boletins publicados e distribuídos. 20.000,00 Recurso federal 

Ampliar a rede de oferta do tratamento do fumante. 78 
municípios 

Nº de Unidades de Saúde com tratamento 
disponível 

- 
- 
  

-  
-  
  

Incentivar o desenvolvimento de planos municipais de 
prevenção de violência ( municípios acima de 50 mil 
habitantes) 

Números de municípios com planos 
elaborados e executados; 

Reduzir em 2% ao ano a mortalidade e em 
5% a morbidade por causas externas na 

população do ES, considerando ano base 
de 2014. 

Estimulo a inserção de ações de Alimentação Saudável nos 
Seminários Intersetoriais do Programa Bolsa Família e o 
fortalecimento do acompanhamento das condicionalidades 
do Bolsa Família na APS. 78 municípios 

% de usuários do bolsa família com peso 
dentro dos padrões de normalidade 

- -  

Elaboração da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade e 
oficinas regionais para validação em conjunto com a rede de 
doenças crônicas nos  78 municípios 

Linha criada e aprovada pelo MS e 
implementada 

10.000,00 Recurso federal 

Parceria Banco de Leite/Saúde da Criança - Oficina de manejo para 
estímulo a amamentação exclusiva e alimentação complementar 
saudável 

- % de amamentações exclusivas e alimentação 
complementar saudável 

20.000,00 Recurso federal 

Realização de Oficina da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 
para formação de tutores nos 30 municípios que ainda não tem 
tutores formados, visando atingir 100% de cobertura estadual na 
estratégia. 30 municípios 

Nº tutores capacitados, multiplicando os 
conteúdos 

30.000,00 Recurso federal 
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Realizar o inquérito VIVA (vigilância de violência e acidentes) nos 
municípios acima de 100 mil habitantes. Vila Velha, Serra, Vitória, 
Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro de 
Itapemirim. 

01 inquérito realizado 400.000,00 Recurso federal 

Fomentar a implantação/reativação dos Núcleos de prevenção a 
violência e promoção a saúde para municípios acima de 100 mil 
habitantes. Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, Colatina, 
Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, São Mateus 

- Nº de Municípios com Núcleo funcionando, 
fazendo análises das notificações de violência 

- -  

Realizar seminário estadual com destaque na política de suicídio.  
 

10.000,00 Recurso federal 

Realizar fóruns regionais para divulgação do Plano de Dants e rede 
de crônicas. Em todo o estado. 

Nº de Municípios desenvolvendo ações do 
plano; 

20.000,00 
  

Recurso federal 
  

Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 
anos) pelo conjunto das quatro principais 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT- 
doenças do aparelho circulatório, Câncer, 
diabetes e doenças respiratórias crônicas- 

Indicador 13 

Realizar pesquisa de prevalência de fatores de risco e de proteção 
dos agravos crônicos não transmissíveis. Em todo o estado. 

01 pesquisa realizada 50.000,00 Recurso federal 

META: Ampliar a cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera para 85% considerando o resultado de 74% em 2014. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar visitas de monitoramento e avaliação aos 10 
municípios prioritários em parceria com as regionais. 

 
 
Proporção de cura de casos novos de 
Tuberculose pulmonar com confirmação 
laboratorial 
  

3.000,00 

Recurso federal Realizar oficina em manejo clínico e Tratamento Diretamente 
Observado (TDO) nas 04 Superintendências Regionais de Saúde 
para profissionais da atenção básica de Tuberculose nas 04 
Superintendências Regionais de Saúde, todos os municípios. 

6.000,00 

Realizar 01 capacitação em sistema de informação (SINAN 
NET TB e TABWIN) nas 04 regionais incluindo avaliação da 
implantação dos instrumentos de registro ILTB – atividade 
conjunta com a equipe de Hanseníase.  Todos os municípios. 

Proporção de cura de casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes – Indicador 20 2.000,00 

Recurso federal 
  

Proporção de contatos examinados de 
casos novos de hanseníase 



 
 

28 
 

Capacitar os técnicos dos SAE e sociedade civil -  AIDS em 
TB/HIV. Municípios com SAE 

Proporção de exames anti-HIV realizados 
entre os casos novos de tuberculose 1.000,00 

Capacitar os profissionais do sistema prisional em manejo TB. 
Sistema prisional 

Proporção de cura entre os pacientes 
positivos do sistema prisional;  

- 
  

-  
  

% de abandono do tratamento nos 
pacientes do sistema prisional 

META: Reduzir  a prevalência de hanseníase em 10% ao ano com ênfase na faixa etária em menores de 15 anos. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar visitas de monitoramento e avaliação e Capacitar 
técnicos das equipes referências municipais em Hanseníase 
aos municípios prioritários em parceria com as regionais. 
Estado e Regional 

- Proporção de cura de casos novos de 
hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes – Indicador 20 20.000,00 
Recurso federal 

 
- Proporção de contatos examinados de 

casos novos de hanseníase 

Realizar campanha de busca ativa de casos em menores de 15 
anos 

Taxa de detecção de Hanseníase em 
menores de 15 anos 

3.000,00 Recurso federal 

Adquirir e Ofertar material educativo: folders, panfletos, 
álbum seriado, cartilhas do professor e do aluno, cartazes. 

Material distribuído, disponível nos pontos 
de atenção 

50.000,00 Recurso federal 

META: Alcançar as coberturas vacinais adequadas do calendário básico de vacinação da criança em pelo menos 85% dos municípios. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar Capacitação e Atualização, das Vigilâncias 
Epidemiológica nas Regionais e nos Municípios, sobre as 
Doenças Imunopreveníveis. 01 evento para cada Regional e 
seus Municípios. 

% coberturas vacinais adequadas do 
calendário básico de vacinação 

30.000,00 Recurso federal 
 

Supervisionar, assessorar, monitorar alimentação dos bancos 
de dados do SINAN e as ações de controle das Doenças 
Imunopreveníveis. Em todos os municípios 

Numero de casos notificados; 

- 

 - 
% de Encerramento dos Casos em tempo 

oportuno. 

Elaborar e adquirir materiais informativos relacionados à 
Imunização e em casos de Surto e/ou Epidemia. Distribuir 
para todos os Municípios 

Material distribuído, disponível nos pontos 
de atenção. 10.000,00 

Recurso federal 
Reformar a área física da Central Estadual de 
Imunobiológicos e Insumos (Rede de Frio)  

Reforma realizada. 120.000,00 
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Adquirir insumos para a realização da vacinação de rotina e 
campanhas. 78 municípios. 

Cobertura vacinal alcançada. 1.000.000,00 

Adquirir vacinas para suprir situações inusitadas como novas 
epidemias. 78 municípios 

Cobertura vacinal alcançada 2.000.000,00 

Reformar o Centro de Referências para Imunobiológicos 
Especiais –  

Reforma realizada. 100.000,00 

Capacitar pessoal em Sistema de Informações do Programa 
Nacional de Imunizações (SIPNI) e  SIES – Sistema de 
Insumos Estratégicos em Saúde.   

Proporção de salas de vacina utilizando o 
SIPNI. 

20.000,00 

Capacitar Instrutores em Sala de Vacina ( Municípios 
prioritários) 

Cobertura vacinal alcançada. 20.000,00 

Realizar manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos de refrigeração da Rede de Frio da SESA. 

Funcionamento da Rede de Frio em 100% 
de sua capacidade 

35.000,00 

Adquirir 20 (vinte) câmaras de refrigeração para municípios 
prioritários. 20 municípios prioritários a serem definidos pelas 
4 regionais de saúde. 

Cobertura vacinal alcançada 360.000,00 

Realizar Fórum Regional “Vacinação é Atenção Básica” 4 
Regionais de Saúde 

%de profissionais da atenção básica 
capacitados. 

6.000,00 

Recurso federal 

Realizar Capacitação de Monitores para multiplicação do 
calendário nacional de vacinação para agentes comunitários 
de saúde. 4 Regionais de Saúde 

%de profissionais capacitados. 6.000,00 

Fortalecer as notificações de EAPVs nos municípios através 
da capacitação em Vigilância de EAPVs. 4 Regionais de Saúde 

% de notificação de EAPVs. 6.000,00 

META: Alcançar 80% de cobertura da vacina anti-rábica animal em todos os municípios. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Capacitação para Atendimento Antirrábico Humano. Todos % de usuários atendidos segundo protocolo 2.000,00 

Recurso federal 
  

Realizar Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Canina e 
Felina. Os 78 municípios do Estado 

Alcançar cobertura vacinal mínima de 80%, 
baseada na população canina estimada 

3.000,00 

Adquirir insumos para realização de campanha de vacinação 
anti rábica animal anual. 78 Municipios 

% cobertura vacinal anti rábica animal 450.000,00 
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META: Ampliar em 20% o número de exames para detecção da esquistossomose considerando a série histórica dos últimos 05 anos. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar capacitação para diagnóstico da esquistossomose 
mansônica. 40 municípios identificados a partir do número 
de exames realizados positivos 

% de Positividade nos exames realizados; 
5.000,00 

 
Recurso federal 

  
% de usuários atendidos segundo protocolo 

Monitorar a situação da doença por meio da positividade de 
exames. Os que apresentarem positividade 

Nº municípios com casos positivos 
acompanhados 

- - 

META: Ampliar a realização de inquéritos para detecção de tracoma em escolares em 100% dos municípios. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar busca ativa de casos de tracoma em população de 
escolares do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas  
publicas, por meio de inquéritos escolares. 

Proporção de escolares examinados; 
5.000,00 

Recurso federal 
  

Monitorar o tratamento e controle dos casos positivos de 
tracoma inflamatório (TF/TI) e de seus contatos 

% de usuários atendidos segundo protocolo 
5.000,00 

META: Reduzir em 5% ao ano os óbitos de dengue considerando série histórica da doença. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar pesquisa entomológica por meio de ovitrampas 
(pesquisa de ovos) nos municípios que estão sem registro de 
casos há mais de 06 meses. Inicialmente: Dores do Rio Preto, 
Ibitirama, Irupi, Divino de São Lourenço e Brejetuba. 

Nº de municípios pesquisados 3.000,00 Recurso federal 
  

Supervisão in loco, em conjunto com técnicos das regionais 
(Gestão/Epidemiológica/Controle do Vetor/Assistência e 
Mobilização social). Todos os municípios 

Nº absoluto de óbitos por dengue 30.000,00 

- Proporção de imóveis visitados em, pelo 
menos, quatro ciclos de visitas domiciliares 

para controle de dengue 
 -  - 

Realizar campanhas de divulgação, rádio e TV, sobre os riscos 
das doenças causadas pela picada do mosquito 

Campanha realizada 1.300.000,00 
Recurso federal  
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Adequar a Central de Distribuição de Inseticidas (CDDI) para 
implementação do Plano de Gerenciamento de resíduos 
sólidos (PGRS). 

Plano de resíduos sólidos implantado 150.000 
  

Custear a manutenção preventiva/corretiva dos veículos da 
Central Operadora de UBV (COUBV), bem como da CDDI e 
NEMES, por meio da adesão ao contrato realizado pela 
SEGER. 

100% dos veículos  150.000 

Adquirir insumos tais como: (peças de reposição para 
equipamento de UBV leve e pesado, EPI’s, para o NEMES, 
CDDI, COUBV, material de consumo tal como bolsas, óleo 
lubrificante, inseticidas), baterias, pilhas, mangueiras e 
equipamentos em geral 

Proporção de imóveis visitados em, pelo 
menos, quatro ciclos de visitas domiciliares 

para controle de dengue; 
2.000.000,00 Recurso federal  

Incidência de casos de dengue e demais 
agravos relacionados ao vetor 

    

Implementar ações de borrifação em áreas e Pontos 
estratégicos onde as ações de controle mecânico e 
tratamento focal não são suficientes para a eliminação do 
vetor. 

Incidência de casos de dengue e demais 
agravos relacionados ao vetor 

20.000,00 

  
Recurso federal  

Capacitar em: Manejo de Inseticidas, Identificação larvária, 
SISPNCD, manejo clinico, SIES, TABWIN, Investigação de 
óbitos e ações de vigilância epidemiológica para o controle 
de Dengue/Zika/Chikungunya. 

Proporção de imóveis visitados em, pelo 
menos, quatro ciclos de visitas domiciliares 

para controle de dengue; 
30.000,00 

Incidência de casos de dengue e demais 
agravos relacionados ao vetor; 

  
  
-  
  Nº absoluto de óbitos por dengue 

Contratar o serviço de manutenção mecânica dos 
equipamentos de Ultra Baixo Volume da COUBV. 

% de necessidade de UBV leve e pesado 
atendida com a manutenção 

1.000.000,00 

  
  

Recurso federal 

Contratar o serviço de higienização dos equipamentos e 
veículos de Ultra Baixo Volume da COUBV. 

% de veículos higienizados oportunamente 250.000,00 

Adquirir e implementar o serviço de monitoramento 
inteligente de vetores – MI Aedes. 

Nº Municípios com monitoramento 
realizado; 

2.952.000,00 (12 X 
246.000,00 

Incidência de casos de dengue e demais 
agravos relacionados ao vetor; 

  -  
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META: Institucionalizar até 2017 uma nova matriz de vigilância em saúde nas regiões de saúde das doenças transmitidas por vetor 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Parametrizar as ações de vigilância em saúde no intuito de 
alinhar o papel das superintendências regionais de saúde. 04 
regionais 

% de ações de vigilância em saúde 
executadas de acordo com a elaboração do 

Plano de cada região 
R$: 10.000,00 Recurso federal 

Fortalecer a vigilância nas situações de emergência em saúde 
pública visando respostas oportunas como na febre amarela  

Vigilância implantada R$: 850.000,00 Recurso federal 

Descentralizar recursos financeiros para as regionais de 
saúde para desenvolver ações de vigilância em saúde. 4 
regionais 

-  

140.000,00 Norte; 
Recurso federal  

  
  
  

200.000,00 Central; 

250.000,00 Sul; 

400.000,00 Metropolitana 

META: Reorganizar a Rede de Cerest  Estadual com base na Renast e na Política Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Capacitar às referências técnicas Municipais em Saúde do 
Trabalhador. 02 capacitações por Região de saúde 

% de municípios com casos de doenças ou 
agravos relacionados ao trabalho 

notificados; 
4.000,00 Recurso federal 

Produção/reprodução de material gráfico para divulgação e 
orientação sobre a temática saúde do trabalhador. Todo o 
estado 

Material distribuído, disponível nos pontos 
de atenção e capacitações. 

20.000,00 Recurso federal 

Realizar supervisão técnica nos Cerests Regionais para 
adequação e acompanhamento das ações instituídas pela 
PNSTT e RENAST. 02 supervisões por Cerest Regional 

Nº de CEREST realizando ações previstas na 
PNSTTe RENAST 

2.000,00 Recurso federal 

Capacitar a equipe dos Cerests Metropolitano e Norte 
Nº de CEREST realizando ações previstas na 

PNSTT e RENAST. 
4.000,00 Recurso federal 

META: Executar de forma integrada as ações da VISA definidas no Programa do  Governo estadual de melhoria de ambiente de negócios com segurança sanitária 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Revisar portaria estadual 032/2015 e a classificação de risco 
dos serviços, produtos e ambientes de trabalho de interesse 
da VISA harmonizando com o nível federal. 

Portaria revisada publicada e implantada. 10.000,00 Recurso federal 
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Implantar sistema de informação em VISA no nível central e 
regional 

Sistemas de informação implantados 
-  
  

-  
  Implantar sistema de informação em VISA no nível municipal 

Implantar Sistema de  Gestão de Qualidade da VISA 

META: Fazer a gestão do risco sanitário em 85% dos serviços, produtos e ambientes de trabalho. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Inspecionar Indústrias de medicamentos para emissão de 
alvará sanitário. 

Percentual de indústrias de medicamentos 
inspecionadas pela vigilância sanitária, no 

ano. 
R$ 42.000,00 Recurso federal 

Emitir certificação de boas práticas de fabricação de 
medicamentos pelas indústrias farmacêuticas. 

Percentual de certificações de boas 
práticas de fabricação emitidas. 

  
Próprios arrecadados pela 

VISA ES 

Inspecionar novos serviços, produtos e ambientes de 
trabalho de interesse da vigilância sanitária para emissão de 
alvará sanitário. 

Percentual de serviços, produtos e 
ambientes de trabalho de interesse da 

vigilância sanitária inspecionados 
 - -  

Atender denúncia da sociedade, ministério público e demais 
setores da sociedade civil organizada. 

Percentual de denúncias atendidas e 
respondidas com adequações. 

 -  - 

Dar continuidade ao fortalecimento das vigilâncias sanitárias 
municipais e regionais com aquisição de veículos, trenas 
digitais e aparelhos de GPS. 

Nº de municípios atendidos com os 
equipamentos e veiculos 

R$ 2.106.490,00 

Recurso federal  
  
  

Abertura de 04 turmas para curso básico de vigilância 
sanitária modalidade EAD em parceria com ESESP. 

% de profissionais de vigilância sanitária 
capacitados 

R$ 66.000,00 

Finalização do curso de especialização em visa em 
andamento. 

% de profissionais de vigilância sanitária 
que concluíram o curso 

R$ 543,240,00 

META: Implantar a Gestão da Qualidade na Vigilância Sanitária do Espírito Santo. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar procedimentos operacionais padronizados para as 
ações e gestão de documentos de vigilância sanitária; 

Número de procedimentos operacionais 
padronizados implantados. 

-  -  



 
 

34 
 

META: Implantar o Programa Estadual de Segurança do Paciente em estabelecimentos de assistência à saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Produção de material gráfico educativo para capacitação dos 
NSP no ES. 

Material produzido e entregue. R$ 20.000,00 Recurso federal 

Capacitar Técnicos da VISA ES em parceria com a 
FIOCRUZ/ENSP, custeando passagens e diárias para 
encontros presenciais. Estado e Regionais 

Número de técnicos capacitados. R$ 10.000,00 Recurso federal 

Realizar Seminário estadual com o tema Segurança do 
Paciente para todos os municípios 

Numero de municípios  com os núcleos de 
Segurança do Paciente implantado  

R$ 60.000,00 Recurso federal 

Implantar os núcleos municipais de segurança do paciente. 
Todos os municípios 

Número de municípios com NSP 
implantados 

R$ 1.500,00 Recurso federal 

META: Ampliar as ações do programa estadual de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal no Espírito Santo até dezembro de 
2018. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Alimentar banco de dados da ANVISA com resultados das 
análises obtidas no ES. 

Banco de dados da ANVISA alimentado 
regularmente. - -- 

META: Estruturar/Implantar as unidades sentinelas para o VIGIAR nos 28 municípios prioritários identificados a partir do instrumento de identificação dos 
municípios de risco-IINR 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Identificar e implantar nos EAS (Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde) unidades sentinelas do VIGIAR. 28 
municípios Unidades sentinelas implantadas - - 

Realizar 01 capacitação de 20 horas para municípios 
elencados como prioritários pelo critério IMR, por ano. 28 
municípios Número de técnicos capacitados. R$ 10.000,00 

Recurso federal 
  

Elaborar, confeccionar e distribuir protocolos (manuais), 
relatórios técnicos, e notas técnicas. 28 municípios 
 

Material produzido e distribuído 
 

R$ 30.000,00 
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GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE – GRASS 

DIRETRIZ :  Desenvolver mecanismos de regulação que fortaleçam a governança da gestão estadual sobre a prestação de serviço no SUS do ES. 

META : Reconfigurar a política regulatória assistencial e elaborar o Plano Estadual de Regulação do Acesso para a garantia do direito cidadão de acesso às ações e 
serviços de saúde oportunamente, até dezembro de 2016. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Remodelar a Política de Regulação e 
Elaborar novo Plano Estadual de 
Regulação 

Plano de Regulação Estadual elaborado 
de acordo com a remodelação da 

Política de Regulação 
- ------ 

Aprovar o Plano Estadual de Regulação 
nas instâncias colegiadas (CIR e 
COSEMES) 

Plano de Regulação Estadual aprovado - ------ 

META  : Implantar um Complexo Regulador Estadual integrando as Centrais de Regulação de Internações, de Consultas e Exames Especializados, de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), atenção pré-hospitalar às urgências e regulação da alta complexidade para desenvolverem uma ação conjunta para 
alcançar efeito sinérgico em situações complexas relativas à defesa da vida dos usuários do SUS. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Elaborar o projeto arquitetônico e 
executivo 

Projeto elaborado 100.000,00 Recurso a ser captado junto ao MS 

Iniciar a construção ou locar imóvel e 
Adquirir móveis e equipamentos 

Imóvel construído/locado 
15 milhões 

 
A ser captado no MS 

Participar de congressos e capacitações 
do Ministério da Saúde  

Nº de técnicos capacitados 10.000,00 

  
Recurso Estadual 

Manter o Serviço de Remoção em 
ambulância de Suporte 
Básico/Avançado, adulto, pediátrico e 
neo-natal para a Central de Internação 
e Hospitais da Rede 

Nº de Transferências solicitadas/nº de 
transferências realizadas 

12,8 milhões 
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SETOR:  NÚCLEO ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS (NECO) - CNCDO-ES 

META : Aumentar o número de doações de órgãos e tecidos em 5 % ao ano - total de 20%. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Promover Campanha de sensibilização a 
população para doação de órgãos - 
Região Metropolitana: Vitoria, Serra, 
Vila Velha, Serra, Guarapari; Região 
Norte: São Mateus; Região Central: 
Colatina, Aracruz, Linhares; Região Sul: 
Cachoeiro de Itapemirim 

Índice de doação efetiva  
  (Aumento do nº de notificação de 

potenciais doadores 5% por ano) 
R$ 300.000,00  Recurso Estadual 

Promover capacitação das equipes 
CIHDOTT’s através de Treinamentos 
técnicos sobre: Coordenador de 
CIHDOTT (Protocolo de Morte 
Encefálica, Manutenção do Potencial 
doador, Entrevista Familiar e 
Legislação).  

Índice de efetivação dos treinamentos 
planejados Meta de 6 treinamento para 

CIHDOTT 
R$ 150.000,00 Recurso Federal 

Promover capacitação das equipes 
CNCDO através de: 
1) Treinamentos técnicos sobre: 
Protocolo de Morte Encefálica, 
Manutenção do Potencial doador, 
Entrevista Familiar, Legislação; Logística 
de captação e distribuição de órgãos e 
tecidos (Oferta Estadual e Nacional) 
Equipe de médicos e enfermeiros da 
CNCDO. 
2) Participação de Congresso Anual 

Índice de efetivação dos treinamentos 
planejados  (Meta de 4 para equipe 

CNCDO) 
R$ 80.000,00 Recurso Federal 

Credenciar e capacitar os hospitais em 
ações de faturamento sobre as doações 
de órgãos. Região Metropolitana: 
Vitoria, Serra, Vila Velha, Serra, 
Guarapari 
Região Norte: São Mateus 
Região Central: Colatina, Aracruz, 
Linhares 
Região Sul: Cachoeiro de Itapemirim 

Índice de faturamento hospitalar em 
doações 

R$ 10.000,00 Recurso Federal 
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Manter contratação de laboratório 
especializado para serviço de exames de 
histocompatibilidade genética (entre 
doador e receptor) para transplantes. 4 
regiões de Saúde 

Índice de exames realizados: 
% exames solicitados / % exames 

realizados 

R$ 6.842.000,00 
Sendo: 

R$ 5.782.000,00 (FAEC) 
+ R$1.060.000,00 (Recurso Estadual) 

Recurso federal e estadual 

Manter contratação de veículos para as 
ações referentes a captação de órgão 
 

Índice de viagens para captação: 
Nº viagens necessária para captação de 

órgãos / Nº de captações efetivadas 

R$ 465.000,00 
(recurso estadual) 

Recurso Estadual 

Implantar 01 (uma) OPO (Organização a 
procura de órgãos) na região Norte do 
ES. Região Central: Colatina 

Índice de busca ativa realizada pela OPO 
Índice de doador elegível efetivado 

R$ 420.000,00 
Sendo: 

R$ 240.000,00 (Recurso Federal) 
+ 

R$ 180.000,00 (Recurso Estadual) 

Recurso federal e estadual 

SETOR: NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES  - NERCE 

META  : Reestruturar as Centrais de Regulação de Consultas e Exames Especializados das Regiões Central, Norte e Sul com instalações físicas, parque tecnológico 
e força de trabalho adequados em conformidade o mínimo exigido pelo Ministério da Saúde para a habilitação das mesmas. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Definir e adequar área Física das Centrais 
em cada Região de Saúde 

Número de Centrais Regionais de 
Regulação de Consultas e Exames 

instaladas de forma apropriada 
1.570.000,00 

Portaria MS incentivo e custeio (captação)  
1792/2012 e 2993/2012 

Equipar adequadamente as Centrais de 
Regulação de Consultas e Exames 

Regionais (mobiliário e equipamentos 
de informática – computador, 

impressora com scaner, telefone) 

Número de Centrais adequadamente 
equipadas 

55.500,00 
Portaria MS incentivo e custeio (captação)  

1792/2012 e 2993/2012 

Adequar a força de trabalho em cada 
Central de Regulação Regional 

(operadores, enfermeiros e médicos 
reguladores) 

Número de Centrais de Regulação de 
Consultas e Exames com equipe completa 

600.000,00 Recurso Estadual 

Estimular e dar suporte e orientação 
técnica aos municípios para implantação 
das Centrais de Regulação Municipais ou 
melhorias nos processos de trabalho já 
existentes para otimizar a utilização dos 
recursos assistenciais disponibilizados 

Número de municípios com Centrais de 
Regulação funcionando e orientadas 

3.000,00 Recurso Estadual 
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META  : Regular 100% dos Serviços Hospitalares e ambulatoriais de alta complexidade e 100% dos Serviços hospitalares e ambulatoriais de média complexidade 
estratégicos selecionados tanto da Rede Própria Estadual quanto da Rede Complementar ao SUS 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Regular 100% dos procedimentos 
Ambulatoriais em 04 centrais 
regionais 

% de Procedimentos regulados em 
cada Central Regional 

---- ----- 

Realizar Oficinas com municípios para 
discussão de motivos que levam ao 
absenteísmo e traçar estratégias para 
minorar este problema nas 04 centrais 
regionais 

Número de oficinas realizadas  R$ 3.000,00 Recurso Estadual 

META : Elaborar, implementar e/ou revisar todos os protocolos de regulação e fluxos assistenciais necessários para a regulação do acesso. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Fazer cumprir Protocolos e fluxos de 
Regulação definidos nos 78 
municípios 

Nº Municípios que aderiram aos 
protocolos e fluxos 

definidos/homologados 
- - 

Fazer cumprir as regras de Negócios 
já definidas e incluídas na 
contratualização 

100% dos prestadores adequados às 
Regras de Negócios 

- - 

Realizar Oficinas/treinamento 
periódico aos operadores 
Municipais, abordando o processo 
regulatório e operação do sistema 
informatizado nos 78 municípios 

Número de Oficinas realizadas e 
Número de operadores capacitados 

3.000,00 Recurso Estadual 

Realizar Oficinas /treinamento 
periódico aos prestadores de 
serviços, inclusive par aos médicos 
assistenciais, abordando o processo 
regulatório e critérios de utilização 
dos protocolos de Regulação 

Número de oficinas realizadas 3.000,00 Recurso Estadual 
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Manter higienização de filas (18 
meses) de acordo com Portaria 
Normatizadora  nº065-R/2016 nas 04 
centrais regionais 

Solicitações permanecerem por 18 
meses no sistema 

- - 

SETOR: NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO - NERI 

META  : Reestruturar a Central de Regulação de Internação Estadual com a incorporação da internação eletiva às de Urgências para ampliar a gestão sobre  
100% dos leitos SUS da Rede Própria e complementar contratualizada. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Adequar a força de trabalho na 
Central de Regulação de 
Internação (operadores, 
enfermeiros e médicos 
reguladores) 

Nº equipe completa por cargo 300.000,00 Recurso Estadual 

META  : Regular 100% dos Serviços Hospitalares e ambulatoriais de alta complexidade e 100% dos Serviços hospitalares e ambulatoriais de média complexidade 
estratégicos selecionados tanto da Rede Própria Estadual quanto da Rede Complementar ao SUS 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Regular 100% dos leitos 
Hospitalares contratualizados e 
Rede Própria 

% de leitos regulados pela CRI  ---- ----- 

Adquirir leitos (Enfermaria / UTI / 
UTIN / Dependência Química e 
Saúde Mental) nos 
estabelecimentos privados para 
atender às solicitações e 
determinações judiciais não 
disponíveis na rede SUS. 

Nº de internações realizadas R$ 115.000.000,00 Recurso Estadual 
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SETOR: NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - NERUE 

META : Implantar um Complexo Regulador Estadual integrando as Centrais de Regulação de Internações, de Consultas e Exames Especializados, de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), atenção pré-hospitalar às urgências e regulação da alta complexidade para desenvolverem uma ação conjunta para 
alcançar efeito sinérgico em situações complexas relativas à defesa da vida dos usuários do SUS. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Manter a Sede Administrativa e 
Central de Regulação de 
Urgências do SAMU 192, por 
meio do monitoramento do 
convênio. 
 

Funcionamento de 100% da frota e da 
Central de Regulação de Urgência nos 
municípios cobertos. 

Custo total R$ 45.919.576,64 
 
Recurso Federal R$ 10.574.724,00 

Recurso Estadual OBS.: Valores correspondentes 
aos 13 primeiros meses do novo convênio do 

Edital da OSS do SAMU 192 / 2017 

Manter ativo o espaço formal de 
discussões do Comitê Gestor 
Regional da Urgência e 
Emergência da Região 
Metropolitana de Saúde.  
 

Realização de 11 reuniões/ano. - - 

Implantar Comitês Gestores 
Regionais da Urgência e 
Emergência nas demais Regiões 
de Saúde (Norte, Central e Sul).  

100% de implantação de Comitês 
Gestores Regionais da Urgência e 
Emergência nas Regiões de Saúde do 
ES. 

Diárias (custeio) 
R$ 3.000,00 

 

Recurso estadual 
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GERÊNCIA DE REGULAÇÃO E ORDENAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE - GROSS 

SETOR: MATERNO INFANTIL 

DIRETRIZ: Organizar o sistema de serviços em uma Rede de Atenção Estadual de Saúde composta por redes temáticas para garantir o atendimento oportuno do 
usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde dos espaços regionais. 

META: Implementar os Planos de Ação das Redes Temáticas: RUE, Rede Materno Infantil e RAPS.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Coordenar a Implementação do Comitê de Gestão regional 
para atualização das proposições junto a CIR nas 04 regiões 

Redução da Mortalidade Materna e 
Infantil 

5.000,00 
Recurso estadual 

(diária) 

 Assessorar os Grupos Condutores Regionais na organização 
assistencial em seu território. 04 regiões Numero de fluxos assistências definidos --- ---- 

Estabelecer processo de Monitoramento e avaliação dos 
Planos de Ação das Redes Temáticas nas 4 Regiões de Saúde   --- --- 

META: Reduzir em 5% ao ano, em relação ano base 2015, a mortalidade de mulheres em idade fértil no ES, especialmente por causas evitáveis e/ou parcialmente 
evitáveis. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar referencia estadual para cirurgias eletivas 
ginecológicas. Todos os municípios 
 

 

- - 

Assessorar os municípios na implantação das ações da saúde 
sexual reprodutiva conforme normativas e o plano regional 
da rede materno  
   

- - 

META: Reduzir em ate 10% a morbimortalidade de mulheres por violência, através de ações intersetoriais com as demais políticas publicas 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

 Realização de 04 fóruns regionais para Capacitação de 
profissionais da APS que atuam no atendimento a mulher em 
situação de violência ( Linha de cuidado). 04 regiões Taxa de mortalidade de mulheres por 

causas violentas 
  
  

1.000,00 (diária) Recurso Estadual 

 Incentivar o cadastramento e habilitação de 04 hospitais de 
referencia para a assistência a Coleta de vestígio em parceria 
com a assistência. - - 
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 Habilitar 1 hospital de referência na região sul para a 
realização do abortamento legal, conforme consta no Pacto 
Estadual de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres. - - 

META: Reduzir a proporção de partos cesáreos em 7% ao ano 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Estabelecer na  Contratualização dos serviços de saúde as 
Metas para Redução do Parto Cesáreo. 04 regiões 

 Numero de óbitos maternos /Taxa de 
mortalidade infantil 

  

- - 

Implantar junto APS estadual a introdução do Plano de parto 
como rotina do pré-natal. 04 regiões - - 

META: Adequar e equipar a maternidade de São Mateus para assumir a referência ao parto de alto risco para os 14 municípios da região norte 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Acompanhar processo de Construção e aquisição de 
Equipamentos  da Maternidade de São Mateus e Região 
Norte Numero de óbitos maternos /Taxa de 

mortalidade infantil 
  

3.867.684,69 

Estadual 
  

Instituir o fluxo assistencial de referencia de Gestação de alto 
risco 6.000.000,00 

META: Reestruturar o antigo Hospital do Aquidabã em Cachoeiro de Itapemirim para referencia Materno Infantil na região Sul 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Acompanhar processo de Construção e ampliação da 
Maternidade de Referencia Região Sul Numero de óbitos maternos /Taxa de 

mortalidade infantil 
  

 - 
  -  

Acompanhar o processo de equipamentos para a 
maternidade de Referencia Região Sul 

META:  Reduzir em 5%, em relação ao ano anterior, a mortalidade infantil no ES por causas evitáveis e em especial a neonatal para alcançar um dígito. 

 Implantar as diretrizes da política nacional para a primeira infância integrada às redes de atenção 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar a triagem neonatal - Teste do Pezinho - todos os 
municípios 

100% dos recém-nascidos com teste do 
pezinho realizado 

- Recurso federal 
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Realizar a triagem neonatal - Teste do Coraçãozinho, Teste da 
Orelhinha, Teste do Olhinho. Maternidades de Risco Habitual 
e Alto Risco 

100% dos recém-nascidos com teste do 
coraçãozinho, orelhinha e olhinho 

realizados 
- - 

Prestar atendimento e acompanhamento a todos os RNs 
diagnosticados no PETN - Todos 

100% dos RNs com PETN atendidos e 
acompanhados  

- - 

Disponibilizar cartão de identificação para os RNs portadores 
de anemia falciforme e outras HB.  

100% dos RNs portadores de anemia 
falciforme e outras HB com cartão 

R$ 1.000.000,00 

Recurso federal 
Realizar “Teste do suor” em todos os RNs com dois testes de 
IRT positivos ou inconclusivos. todos os municípios 

100% dos RNs com IRT positivo ou 
inconclusivo 

R$ 10.000,00 

Capacitar os profissionais envolvidos com o Programa de 
Triagem Neonatal ( todos os municípios) 

100% dos profissionais da rede estadual de 
atenção à saúde que atuam no PNTN 

capacitados 
R$ 20.000,00 Estadual 

Manter serviços de referência para atendimento 
ambulatorial, hospitalar e de urgência e emergência aos 
portadores de Doença Falciforme. Todos os municípios 

100% dos portadores de Doença Falciforme 
e outras HB acompanhados 

- - 

Capacitar médicos e enfermeiros da rede de atenção à saúde 
que atuam na urgência e emergência do Estado aos 
portadores de Doença Falciforme. Todos os municípios 

80% dos médicos e enfermeiros 
capacitados 

R$ 200.000,00 Recurso Estadual 

Capacitar médicos e enfermeiros da rede de atenção à saúde 
que prestam atendimento ambulatorial e hospitalar aos 
portadores de Doença Falciforme e outras HB. Todos os 
municípios 

80% dos médicos e enfermeiros 
capacitados 

R$ 200.000,00 Recurso Estadual 

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

50% de profissionais da APS capacitados 
por região de saúde 

R$ 50.000,00 Recurso Estadual 

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

60 profissionais por região de saúde 
capacitados (Matriz cálculo: nº prof capacitados 

por região/total de prof por região) 
R$ 90.000,00 Recurso Estadual 

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

4 ambulatórios de Follow-up implantados 
 

Recurso Estadual 

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

Nº de IHAC implantados R$ 30.000,00 Recurso Estadual 
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Realizar curso de reanimação neonatal para médicos 
envolvidos na sala de parto nas maternidades de referência 
da rede cegonha. 6 maternidades da Rede Cegonha 

24 médicos capacitados R$ 25.000,00 Recurso Estadual/MS 

Realizar curso de reanimação neonatal para profissionais não 
médicos envolvidos na sala de parto nas maternidades de 
referencia da rede cegonha. 6 maternidades da Rede 
Cegonha 

30 profissionais não médicos capacitados R$ 30.000,00 Recurso Estadual/MS 

Realizar Curso para formação de Tutores da Estratégia 
Amamenta e Alimenta Brasil, que atuam na APS/Saúde da 
Criança das regiões de saúde. 15 municípios 

30 profissionais capacitados (3º grau) na 
EAAB 

R$ 30.000,00 
 

Realizar curso sobre a Primeira Semana Integral ao Recém-
nascido para profissionais da APS. Região Norte 

100 profissionais capacitados R$ 30.000,00 Recurso Estadual 

Realizar a Semana Mundial e Estadual de Doação de Leite 
Humano  

1 evento realizado em alusão à semana de 
doação de leite humano 

R$ 8.000,00 Recurso Estadual 

Comemorar a Semana Mundial de Aleitamento Materno – 
SMAM  

1 evento realizado em alusão à SMAM R$ 8.000,00 Recurso Estadual 

Realizar curso para profissionais de saúde sobre a NBCAL - 
Região Metropolitana 

30 profissionais capacitados R$ 10.000,00 Recurso Estadual 

Realizar curso de aconselhamento em amamentação para 
profissionais dos BLH - 100 profissionais de maternidade 

1 curso realizado R$ 30.000,00 Recurso Estadual 

Realizar curso de processamento em banco de leite – BLH-101 
- Região Norte 

1 curso realizado para profissionais do BLH 
a ser implantado na Região Norte 

R$ 20.000,00 Recurso Estadual 

Implantar Banco de Leite na Região Norte 
1 banco de leite na maternidade de alto 

risco 
- - 

Implantar salas de apoio à Mulher Trabalhadora que 
Amamenta (MTA) - 2 empresas 

2 empresas com salas MTA implantadas e 
certificadas  

- - 

Realizar curso para implantação da Linha de Cuidado para 
Atenção Integral à Saúde das Crianças, Adolescentes e suas 
Famílias em Situação de Violência - Região Sul e Central 

60 profissionais capacitados R$ 20.000,00 Recurso Estadual 

META: Reestruturar as unidades neonatais com a ampliação de 41 leitos de UCINCO e 42 leitos de UCINCA nas maternidades da Rede. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 
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Implantação de 12 leitos de UTIN na Região Norte 
12 leitos implantados em maternidade de 

alto risco 
 

Recurso Estadual 

Ampliação de número de leitos de UCINco nas maternidades 
da rede - Regiões Norte, Sul e Central 41 leitos novos de UCINco implantados 

 

Recurso Estadual 

Ampliação de número de leitos de UCINca nas maternidades 
da rede - Todas as regiões 42 leitos novos de UCINca implantados 

 

Recurso Estadual 

META: Organizar o sistema de serviço de saúde para dar respostas qualificadas às crianças com microcefalia e estabelecer o Hospital Estadual Infantil de Vitória como referência. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Atualização do protocolo estadual de atendimento e 
acompanhamento à criança suspeita de microcefalia - Todos 
os municípios 

  Revisão anual 
- - 

Implementação do fluxo de Notificação e Assistencia às 
crianças com microcefalia - Todos os municípios 

  100% das necessidades atendidas 
identificada na planilha do neuropediatria 

do ambulatório de referência - - 

DIRETRIZ : Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e prevenção buscando a articulação intersetorial considerando os 
determinantes e condicionantes de saúde com base nas necessidades sociais identificadas e a intervenção no risco sanitário 

META : Implementar as atividades de educação em saúde e mobilização social para a redução dos riscos e agravos relacionados à vigilância em saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar curso para implantação da Linha de Cuidado para 
Atenção Integral à Saúde das Crianças, Adolescentes e suas 
Famílias em Situação de Violência em parceria com o 
Programa de Saúde da Criança - Região Sul e Central 

60 profissionais capacitados 
 
 

R$ 20.000,00 
 
 

Estadual 
 
 

Inserção da temática de acolhimento humanizado dos 
adolescentes nos serviços de saúde ampliando e facilitando o 
acesso a rede primária  na programação do Telessaúde em 
parceria com o PSE APS - Alcançar 100% dos municípios com 
adesão ao Telessaúde nas ações a Saúde do adolescente 

Ter 100% dos municípios envolvidos 
 
 
 

-  

- 
 
 
 

SETOR: SAÚDE PRISIONAL 

DIRETRIZ: Organizar o sistema de serviços em uma Rede de Atenção Estadual de Saúde composta por redes temáticas para garantir o atendimento oportuno do 
usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde dos espaços regionais. 

META: Implantar a Política de Atenção à Saúde Prisional, baseado na Portaria nº 01/MS/MJ, de 02 de janeiro de /2014, e na Portaria Nº 94/GM/MS, de 14 de janeiro de 2014 
Pactuar a municipalização da gestão das ações básicas de saúde para 100% da população privada de liberdade, nos termos da normatização vigente. 
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AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Promover Seminário de Integração e Alinhamento da PNAISP 
no ES, buscando sensibilizar os gestores municipais (em 
parceria com a Referência da Saúde Prisional) Municípios 
com Unidades Prisionais  

Números de adolescentes cadastrados e 
acompanhados nas Unidades Sócio 

Educativas  
7.000,00 Estadual 

Incentivar a execução das Diretrizes Nacionais para a atenção 
integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e 
recuperação da saúde promovendo seminário intersetorial por 
Região de Saúde para ampliar a resolutividade e cobertura da Rede 
Primária de Saúde - Todos os municípios 

Ter 100 % dos municípios envolvidos  7.900,00 Estadual 

Contratação de equipes de saúde para 30 unidades de saúde 
do sistema prisional - Aracruz, Barra de São Francisco, 
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, 
Linhares, Marataízes, São Domingos do norte, São Mateus, 
Serra, Viana e Vila Velha 

Cobertura Populacional pelas equipes de 
saúde prisional 

16.919.071,93* Federal 

Índice de atendimentos de saúde fora da 
unidade prisional 

3.383.814,39** Estadual   

Contratação de Equipe de Avaliação e Acompanhamento de 
Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno 
Mental em Conflito com a Lei - Todos os municípios 

Número de Avaliações realizadas 
R$ 792.000,00*** Federal 

Número de encaminhamentos realizados 

Promover Seminário de Integração e Alinhamento da PNAISP 
no ES, buscando sensibilizar os gestores municipais quanto a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - Aracruz, Barra 
de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, 
Colatina, Guarapari, Linhares, Marataízes e São Domingos do 
Norte 

Índice de Adesão Municipal à PNAISP R$ 7.000,00 Estadual 

Promover Oficinas de Nivelamento e Sensibilização para a 
PNAISP nas 04 Regiões de Saúde - São Mateus, Serra, Viana, 
Vila Velha 

Número de Oficinas realizadas 
R$ 2.000,00 Estadual 

Índice de Adesão Municipal à PNAISP 

Realizar visitas de monitoramento à implementação da 
PNAISP nos municípios sede de unidades prisionais 

Número de visitas realizadas R$ 1.000,00 Estadual 

*Estimativa do valor a ser repassado pelo Ministério da Saúde – Portaria nº 1/MS/MJ e Portaria 482 nº GM/MS.  

**Estimativa do Financiamento Participativo Estadual de no mínimo 20% do valor repassado pelo Fundo de Saúde Estadual, segundo Portaria 482 nº GM/MS.  
*** Estimativa do valor a ser repassado pelo Ministério da Saúde. Incentivo financeiro fixo no valor unitário de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil) mensais, conforme 
Portaria nº 95/GM/MS .  
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META: Fomentar a municipalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em regime de Internação, Internação 
Provisória e Semiliberdade, baseado na Portaria nº 1.082/GM/MS, de 23 de maio de 2014. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implementar a PNAISARI nos municípios sede de unidades 
socioeducativas -Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares 

e Serra 
Índice de Adesão Municipal à PNAISARI 

R$ 782.874,00* Federal 

R$ 156.574,80** Estadual 

Promover Seminário de Integração e Alinhamento da 
PNAISARI no ES, buscando sensibilizar os gestores 

municipais quanto a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - Vila Velha 

Índice de Adesão Municipal à PNAISARI R$ 7.000,00 Estadual 

Promover Oficinas nos 06 municípios sede de unidades 
socioeducativas de Nivelamento e Sensibilização para a 

PNAISP no ES - Vitória 

Número de Oficinas realizadas 
R$ 1.000,00 

  
Estadual 

  Índice de Adesão Municipal à PNAISARI 

*Estimativa do valor a ser repassado pelo Ministério da Saúde – Portaria nº 1.083/GM/MS, de 23 de maio de 2014.  

**Estimativa do Financiamento Participativo Estadual de acordo com Portaria nº 1.083/GM/MS Art. 17, que prevê como competência dos Estados, por intermédio das respectivas 
Secretarias de Saúde: “VII Participar do financiamento tripartite das ações e serviços previstos nesta Portaria”. 

META: Finalizar a modelagem da Rede de Atenção a Pessoa com Doenças Crônicas e Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar o grupo condutor regional da Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência nas 4 regiões de saúde 

 Reuniões por ano/região 
R$ 1.000,00 

Estadual 
  

Pactuar os pontos de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência nas 4 regiões de saúde 

 pontos de atenção pactuados 
- - 

Finalizar os Planos de ação regional da RCPD 4 planos de ação finalizados 
R$ 1.000,00 
R$ 4.500,00 

  
Estadual  Elaborar linha de cuidado de reabilitação física Linha de cuidado publicada 

Seminário de atenção à pessoas com deficiência mental e 
intelectual: interfaces entre a RAPS e a Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência - Todos os municípios 

Seminário realizado R$ 10.000,00 Estadual 
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META: Organizar o sistema de serviço de saúde para dar respostas qualificadas às crianças com microcefalia 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar estudo para cofinanciamento de Instituições como 
APAE e Pestalozzi com objetivo de fortalecer as referências 
para Estimulação Precoce das crianças com Síndrome do Zika 
Congênita e/ou microcefalia 

Estudo realizado - - 

SETOR: PROMOÇÃO DA EQUIDADE 

META: Difundir a promoção da equidade na atenção primária em saúde com foco nas populações tradicionais e grupos vulneráveis considerando as questões 
culturais, étnico-raciais e da diversidade sexual. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realização de Oficinas Regionais a partir das Redes de 
Atenção à Saúde com inserção da temática da promoção da 
equidade  

04 oficinas realizadas R$ 20.000,00 

Recurso federal 

Realização de 01 Encontro entre os profissionais que estão 
atendendo nos consultórios na rua com a gestão (das RAS) –
Estadual e  Regionais (SESA), SEMUS dos Municípios com a 
Modalidade  e com o movimento social organizado das 
pessoas em situação de rua  

01 Encontro realizado 1.000,00 

Realizar 03 fóruns envolvendo todos os segmentos com 
representantes no CEPE. 03  Foruns Realizados 1.000,00 

META: Estruturar e manter 04 serviços para atendimento de PICS em cada região de saúde,em 01 unidade permanente do IASES , e 1 serviço de oncologia 
(HSRC/AFECC)  e divulgar amplamente as práticas integrativas junto aos profissionais, conselheiros e gestores de saúde.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar mapeamentos dos recursos existentes no local e definir as 
práticas a serem implementadas, utilizando recursos físicos e  
profissionais habilitados disponíveis. Vitória (HSRC/AFECC) 

Diagnóstico situacional concluído. 
R$ 5000,00 (reimpressão dos 

Manuais de PICS) 
  

Estabelecer as diretrizes para atendimento por meio de protocolos 
clínicos a serem definidos pelas equipes.   Número de pessoas presentes nas oficinas de 

sensibilização.  
  

  
-  

-  
  Adequação, reimpressão e distribuição do Manual  sobre as Práticas 

Integrativas já elaborados (5000 exemplares).  
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SETOR: ATENÇÃO PRIMÁRIA 

META : Reduzir em 2% ao ano, tendo como ano base 2015, as internações por condições sensíveis à atenção básica (icsab), por região de saúde, estabelecendo procedimentos 
regulatórios, a partir da ampliação e qualificação da APS.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Apoio Institucional ao Processo de Planificação da Atenção à Saúde 
Municípios Região Norte e Sul 

Número de visitas realizadas aos municípios das 
Regiões Norte e Sul/ Número de visitas 

Programadas aos municípios das Regiões Norte 
e Sul 

R$ 20.000,00 Estadual  

Encontro Estadual de Atenção Primária à Saúde - Todos os 
municípios 

Número de referências técnicas municipais 
participantes 

R$ 15.000,00 
 

Apoio institucional a APS das Regionais e das Equipes de 
Coordenação dos municípios.  

Número de visitas realizadas aos 
municípios nas 04 Regiões de saúde 

R$ 20.000,00 ( diárias) Estadual 

META: Reduzir em 2% ao ano, tendo como ano base 2015, as internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB), por região de saúde, estabelecendo 
procedimentos regulatórios, a partir da ampliação e qualificação da APS. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Ampliação e fortalecimento da rede de APS Entrega de 07 
USFs em: 

Cobertura populacional estimada pelas 
equipes de atenção básica. 

    

1.     Castelo 587.588,12 ESTADUAL 

2.     Guaçui, - - 

3.     João Neiva,     

4.     Marataizes,     

5.     Pedro Canário - Centro     

6.     Pedro Canário- Camata     

7.     Conceição da Barra 
  

Entrega de 04 CAPS em: 

Cobertura de Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) 

    

1.     Marataizes 406.494,77 ESTADUAL 

2.     Linhares 406.494,77 ESTADUAL 

3.     Serra - - 

4.     Vila Velha     
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Entrega de 01 PA em: 

 

 
886.697,21 

 

ESTADUAL 

1. Linhares   

SETOR: SAÚDE MENTAL 

META : Implementar os Planos de Ação das Redes Temáticas: RUE, Rede Cegonha e RAPS 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Programa de Incentivo Estadual à RAPS definido e 
pactuado em CIB 

Número de Equipes de Referência em Saúde 
Mental implementadas 
Número de internações em saúde mental 
Tempo médio de permanência nas internações 
de saúde mental 

Valor a ser pactuado - 

Pactuar indicadores garantindo ações de Saúde Mental na 
APS 

% das equipes da APS que possuem registro dos 
usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, 
antipsicóticos, anticonvulsivantes, anti-depressivos, 
estabilizadores do humor, bem como os ansiolíticos 
de modo geral 
% das equipes da APS que possuem protocolos com 
definição de diretrizes terapêuticas para acolhimento 
à demanda espontânea para os problemas 
relacionados à saúde mental/sofrimento psíquico 
% das equipes da APS que programam a oferta de 
consultas para pessoas com transtorno mental 
% das equipes da APS que realizam busca ativa para 
pessoas usuárias de álcool e drogas 
% das equipes da APS que mantêm registro dos 
usuários de maior risco, com transtorno mental, 
encaminhados para outros pontos de atenção 
% das equipes da APS que utilizam protocolos para 
estratificação de risco para saúde mental 
% das equipes da APS que utilizam protocolos para 
estratificação de risco para álcool e drogas 

- - 

META : Atualizar 100% das Linhas Guias Estaduais dos protocolos clínicos existentes, elaborar e publicizar normas de acordo com o perfil epidemiológico como estratégia para 
reordenar o fluxo assistencial do usuário na rede estadual de saúde e ampliar a resolutividade e qualificação da Atenção primária. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 
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Publicação da Linha de Cuidado em Saúde Mental 
Infantojuvenil 

Linha de Cuidado publicada em versão 
impressa e disponível em PDF 

R$ 4.500,00 Recurso Estadual 

Lançamento da Linha de Cuidado em Saúde Mental 
Infantojuvenil 

Evento de lançamento realizado R$ 10.000,00 Recurso Estadual 

Publicação da Linha de Cuidado em Prevenção e Manejo do 
Comportamento Suicida 

Linha de Cuidado publicada em versão 
impressa e disponível em PDF 

R$ 4.500,00 Recurso Estadual 

Lançamento da Linha de Cuidado em Prevenção e Manejo 
do Comportamento Suicida 

Evento de lançamento realizado R$ 10.000,00 Recurso Estadual 

META: Promover estratégias para reduzir em até 10% a morbimortalidade de mulher por violência no ES, por meio de ações intersetoriais com as demais políticas 
públicas. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Participar do Grupo de Trabalho de Prevenção à Violência 
coordenado pela Vigilância Epidemiológica 

% de participação nas reuniões realizadas 
Nº de ações planejadas e executadas 

- - 

Participar da construção dos fluxos de atendimento às 
vítimas de violência junto com a Vigilância Epidemiológica 

Fluxo elaborado e divulgado para os 
municípios 

- - 

META PES: Estabelecer instrumento de monitoramento e avaliação dos Planos de Ação das Redes Temáticas nas 4 Regiões e Saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Aprimorar a planilha de avaliação da implantação da RAPS Instrumento finalizado - - 

Sistematizar e definir cronograma para a realização do 
monitoramento e avaliação em âmbito regional 

Implantação do monitoramento 
quadrimestral nas 4 Regiões 

- - 

META : Implantar 150 leitos de Atenção Integral de Saúde Mental em Hospitais Gerais nas 4 Regiões de Saúde 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implementar 110 leitos de saúde mental em hospitais gerais 110 Leitos implementados R$ 7.405.345,20 Recurso Estadual 

META: Implementar e fortalecer, em conjunto com os municípios, os pontos de atenção da RAPS de acordo com o planejamento regional conforme disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Finalizar e validar instrumento de monitoramento e 
avaliação dos CAPS (em andamento) 

Instrumento finalizado - - 

Elaborar instrumento de monitoramento e avaliação dos Instrumento finalizado - - 
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leitos de saúde mental em Hospitais Gerais 

Aplicar instrumento de monitoramento e avaliação dos 
CAPS 

% dos CAPS monitorados pelo menos uma 
vez ao ano 

- - 

Aplicar instrumento de monitoramento e avaliação dos 
leitos de saúde mental implementados 

% dos leitos monitorados pelo menos uma 
vez ao ano 

- - 

Participar das reuniões do Grupo Condutor Regional 
Temático da RAPS na Região Norte, Central, Metropolitana 
e Sul 

% de participação da Área Técnica de Saúde 
Mental no Grupo Condutor Regional 
Temático da RAPS na Região Norte 

R$ 2.688,00 Recurso Estadual 

DIRETRIZ : Implementação da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

META: Implantar estratégias para uso o racional de medicamentos especializados e de fórmulas nutricionais. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Apoiar a GEAF na construção de protocolos de acesso aos 
medicamentos psicotrópicos 

Protocolo elaborado e divulgado na página 
da Secretaria de Saúde 

- - 

DIRETRIZ: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e prevenção buscando a articulação intersetorial considerando os 
determinantes e condicionantes de saúde com base nas necessidades sociais identificadas e a intervenção no risco sanitário. 

META: Ampliar e qualificar as notificações e agravos de notificação compulsória e das demais de relevância para a saúde pública em 100% dos serviços de saúde em 
todos os municípios. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Divulgar tele aula de notificação ao suicídio para os 
municípios 

Nº de acessos à tele aula - - 

Sensibilizar e qualificar os pontos de atenção da RAPS para 
a importância da notificação de situações de violência e 
auto agressão 

Nº de CAPS que notificam situações de 
violência e auto agressão 

- - 

META: Reduzir em 2% ao ano a mortalidade e em 5% a morbidade por causas externas na população do ES, considerando ano base de 2014. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Participação do Grupo de Trabalho Intersetorial de 
Prevenção ao Suicídio no Espírito Santo 

Nº de reuniões realizadas 
Ações planejadas e executadas 

- - 
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DIRETRIZ: Gestão, formação e desenvolvimento dos trabalhadores da SESA e do sistema estadual de saúde - SUS em consonância com os princípios e diretrizes das 
políticas nacionais de educação permanente e de humanização. 

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. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Seminário de Atenção a pessoas com deficiência mental e 
intelectual: Interfaces entre RAPS e Rede de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência 

Seminário realizado R$ 10.000,00 

Recurso Estadual 

II Seminário de Saúde Mental do Espírito Santo Seminário realizado R$ 10.000,00 

Organizar o V Seminário de Prevenção ao Suicídio no 
Espírito Santo 

Seminário realizado R$ 10.000,00 

Contratação de instituição de ensino para realizar Curso de 
Especialização em Psiquiatria para profissionais médicos 
com interesse em Saúde Mental 

Instituição de ensino contratada 
Nº de profissionais formados 

Nº de profissionais aptos para prestar prova 
de títulos para Associação Brasileira de 

Psiquiatria 

R$ 800.000,00 

Capacitar operadores do direito (Ministério Público, 
Defensoria Pública, Juizados e Procuradores estaduais) 
para aplicação dos princípios da Política Nacional de Saúde 
Mental 

Nº de operadores do direito capacitados R$ 10.000,00 

Curso EAD de Aperfeiçoamento em Saúde Mental para 
profissionais da Atenção Primária à Saúde 

Curso realizado 
Nº de profissionais da APS inscritos 

% dos inscritos com aprovação no Curso 
 

 

SETOR: SAÚDE BUCAL 

META : Implementar e/ou implantar as redes temáticas prioritárias nacionais e as estratégicas Estaduais e Regionais, conforme o perfil de necessidade do território 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Modelagem da Rede Estratégica Estadual de Saúde Bucal -  Nas 4 
Regiões de Saúde 

Etapas das Oficinas da PGASS realizadas nas 4 
regiões 

R$5.000,00 Estadual 

Implantação da Rede Estratégica Estadual de Saúde Bucal -  
Todos os municípios 

Indicadores do SISPACTO: Escovação Dental 
Supervisionada; Cobertura das Equipes de 

Saúde Bucal; Proporção de Exodontia x 
Quantidade de Procedimentos 

R$5.000,00 Estadual 
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Realizar 4 reuniões através de webconferências  (uma em cada 
quadrimestre) com os Coodenadores Municipais de Saúde Bucal -  
Todos os 78 municípios 

- 
 
                      - 

- 

Incluir na contratualização da SESA metas de Atendimento 
Hospitalar aos Pacientes com necessidades especiais acima dos 18 
anos na rede própria -  Nas 4 Regiões de Saúde 

- R$3.000,00 Estadual 

Estimular a implantação de Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO), segundo critérios de necessidades 
regionais e territoriais - No mínimo 2 CEO para cada região, 
segundo critérios de necessidades regionais e territoriais 

- R$4.000,00 Estadual 

Implantação do Serviço Ambulatorial e Clínico para Tratamento 
das Dores Orofaciais e Disfunções Temporomandibulares no 
Hospital Santa Casa de Misericórdia - Vitória 

% Pacientes  das 4   Regiões de Saúde atendidos - - 

Implantação e monitoramento do Serviço de TELESSAÚDE BUCAL 
junto ao Núcleo do TELESSAÚDE/HUCAM – todos os municípios 

% Municípios atendidos - - 

Incluir contratualização da SESA em parceria com IOUFES/HUCAM 
para Diagnóstico Precoce de Câncer de Boca - Vitória 

Pacientes atendidos de todas as 4 Regiões de 
Saúde 

R$2.000,00 Estadual 

Curso de Capacitação para os Cirurgiões dentistas da Rede 
Saúde Bucal em Anemia Falciforme – para as 04 regiões de 
saúde 

Cirurgiões dentistas capacitados  R$3.000,00 Estadual 

Participação em Congressos,Fóruns, Simpósios e Reuniões 
da Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Três a quatro 
eventos/ano 

 R$5.000,00 Estadual 
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SETOR: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

DIRETRIZ: Organizar o sistema de serviços em uma Rede de Atenção Estadual de Saúde composta por redes temáticas para garantir o atendimento oportuno do 
usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde dos espaços regionais. 

META: Implementar os Planos de Ação das Redes Temáticas: RUE, Rede Cegonha e RAPS. 

Estabelecer instrumento de monitoramento e avaliação dos Planos de Ação das Redes Temáticas nas 4 Regiões de Saúde 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

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. 

% dos hospitais que receberam a visita 
técnica para organização dos processos 

internos para a RUE 

Diárias 

Recurso estadual R$ 2.000,00 

- 

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 

Recurso estadual R$ 3.000,00 

- 

Implantação das Linhas de Cuidados Prioritárias da RUE 
(IAM, AVC e Trauma)  e os fluxos de atendimento (referência 
e contrareferência) nas 4 regiões de saúde. 

 100% dos projetos elaborados e pactuados 
na Região Metropolitana.  

R$ 600,00 

 Redução do índice de mortalidade por IAM, 
AVC e Trauma na Região Metropolitana.  

 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. 

 % dos pontos de atenção que foram 
capacitados nas três linhas Guia de 

Cuidados Prioritários na Região 
Metropolitana. 

- 
 

 - 

Operacionalização da Sede Administrativa e Central de 
Regulação de Urgências do SAMU 192(Monitorar o convênio 
ou contrato que gerencia o Serviço). 

 Manter em 100% o funcionamento do SAMU  
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$ 42.387.301,51 
Recurso Estadual 34.812.601,52 

 
Recurso Federal  7.574.700,00 

Expandir o SAMU 192 para 5 municípios da Região 
Metropolitana (Santa Leopoldina, Itarana, Ibatiba, Conceição 
do Castelo e Laranja da Terra) na Região Metropolitana. 

Frota ampliada para os municípios citados Investimento:  440.964,33  
Recurso Estadual 
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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. 

Capacitação comprovada de 40% dos 
funcionários do operacional do SAMU 192 

em atendimento de urgência e emergência 
pré-hospitalar adulto e infantil 

-  - 

 

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 

SETOR:  Núcleo Especial de Programação de Serviços de Saúde 

DIRETRIZ :  Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração pública. 

META : Elaborar 4 Programações Gerais das Ações e Serviços de Saúde – PGASS, nas Regiões de Saúde e adotá-las como base para a contratualização e regulação do 
acesso regionais.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

I - Manutenção da Programação Pactuada e Interada – PPI (até a finalização da PGASS): 

Realização de atendimentos individualizados por municípios 
para assuntos de Limites Financeiros Globais da PPI - 78 
municípios 

Nº de atendimentos realizados aos 
municípios por Região de Saúde 
% de municípios atendidos por Região de 
Saúde 

Diárias 
2.688,00 

Recurso estadual 
Realização de 1 Oficina de Reprogramação das metas físicas 
e financeiros e dos Fluxos Assistenciais  para implantação/ 
revisão  da Regulação do Acesso (SISREG) por região de 
Saúde e  para a implantação das Unidades de Atenção 
Integral à Saúde Total = 16 oficinas - 78 municípios/4 regiões 
de saúde 

Nº de oficinas realizadas para a 
implantação e/ou revisão dos Fluxos 
Assistenciais para a Regulação do Acesso 
(SISREG)  
Nº de oficinas realizadas para a 
implantação dos CCEE  

Diárias 
5.376,00 

Material Administrativo       
500,00 

Elaboração de  4 Programações Gerais das Ações e Serviços 
de Saúde – PGASS, nas Regiões de Saúde: Etapa I, Etapa II, 
Etapa III e Etapa IV  - Regiões de Saúde e seus municípios 
signatários 
NOTA: diárias para todas as equipes técnicas de todos os 
setores da SESA envolvidos na programação 

Nº de PGASS elaboradas 
% de municípios da Região de saúde que 
participaram da elaboração da PGASS 

Diárias 
35.536,00 

Material Instrucional 
22.000,00 

Material Administrativo       
2.000,00 

Recurso estadual 
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Qualificação da Força de trabalho estadual, regional e municipal que 
atua(rá) na programação assistencial em um curso de especialização 
aplicado à PPI e PGASS - Regiões de Saúde e seus 
municípios signatários, SRS e Nível Central da SESA 

Número de participantes por 
módulos da capacitação por Região 
de Saúde 
% de  municípios participantes da 
capacitação por Região de Saúde 
Número de participantes por 
módulos da capacitação por Região 
de Saúde 
% de  municípios participantes da 
capacitação por Região de Saúde 

Diárias 
7.424,00 

Custo Operacional 
528.800,00 

Recurso estadual 

Realização de 4 seminários regionais para a força de trabalho que 
atuar em programação assistencial para a  definição do sistema de 
monitoramento e avaliação da PGASS,  para 176 técnicos. Regiões de 
Saúde e seus municípios signatários, 
SRS e Nível Central da SESA 

Número de participantes no 
seminário por região de saúde 
% de  municípios participantes no 
seminário por região de saúde 
% de  municípios participantes no 
seminário do Estado 

 
 

5.700,00 
 
 

Realização de Visitas Técnicas à Coordenação Nacional da PGASS do 
MS (CGPAS) para elaboração da PGASS num total de 4  Visitas 
Técnicas - Equipe  da SESA/SSAROAS/NEPSS 

Nº de visitas técnicas realizadas à 
Coordenação Nacional da PGASS 12.000,00 

Aquisição de Equipamentos para o desenvolvimento da PGASS 
Equipe  SSAROAS /NEPSS 

- 
 

9.303,89 

Locação de veículo tipo Van para atender ao deslocamento das 
equipes técnicas para a elaboração da PGASS em suas oficinas 
regionais - 4 Regiões de Saúde 

- 12.000,00 
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SETOR: NÚCLEO ESPECIAL DE CADASTRAMENTO, HABILITAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO ASSISTENCIAL 

META: APRIMORAR A CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE COMPLEMENTAR AO SUS, DE FORMA REGIONALIZADA. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS RECURSOS 

Apoio à Gerência de Contratualização de Serviços de Saúde para 
estabelecimento de vínculo formal com os prestadores de 
serviços sob Gestão Estadual cujos pagamentos são realizados 
mediante, apenas, o processamento da produção no SIA/SUS e 
SIHD/SUS. 

 
- 

 
- - 

META : OPERAR, ALIMENTAR E FAZER A GESTÃO DA BASE ESTADUAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIA, SIHD E CNES. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS RECURSOS 

Alimentação mensal da base nacional do SIA, SIHD e CNES com 
os dados dos estabelecimentos e serviços sob Gestão Estadual. 

Percentual de meses com envio da base 
estadual 

- - 

META: Habilitar 100 % dos serviços de alta complexidade ambulatoriais e hospitalares junto ao ministério da saúde, tanto da rede própria quanto da rede 
complementar ao sus estadual. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS RECURSOS 

Acompanhamento sistemático dos processos de habilitação de 
serviços de alta complexidade junto ao Ministério da Saúde, 
orientando os estabelecimentos de saúde, redes de atenção e 
municípios no atendimento às exigências das portarias 
ministeriais. 

- - - 

Oferta de curso de capacitação para técnicos municipais, referências 
regionais e estadual na operação do CNES, SIA e SIHD. 

- - - 
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SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  EESSTTAADDOO  DDAA  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  EEMM  SSAAÚÚDDEE  

GERÊNCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

DIRETRIZ: IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS. 

META : Manter repasse financeiro aos municípios para aquisição de medicamentos básicos de acordo com critérios estaduais e portaria ministerial vigente. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Repasse financeiro de forma complementar aos Municípios por meio do 
incentivo à Assistência Farmacêutica na atenção básica. 78 MUNICÍPIOS 

Monitorar o repasse aos 78 Municípios por 
meio dos processos administrativos junto ao 
FES. 

R$ 10.052.430,06 

Recurso estadual 

 
Promover disponibilidade de atas de medicamentos aos municípios 
participantes 78 MUNICÍPIOS 

Monitoramento da adesão do programa 
(SERP) e acompanhamento da execução das 
ATAS vigentes pelos Municípios. 

Recursos Humanos: Estagiário 
de nível superior em Farmácia 
ou apóio de nível médio (meio 
período) 

Recursos financeiros:  
R$ 4.800 / R$ 8.500,00 

  
  

    Percentual de Municípios Participantes;  

  Índice de abastecimento: (Nº de itens 
disponíveis/nº de itens total x 100 

   Porcentagem de execução das atas: Total 
de medicamentos executados/ total de 
medicamentos programados x 100   

META: Manter com suficiência o elenco de medicamentos especializados e fórmulas nutricionais padronizados de acordo com os protocolos clínicos (MS e do Estado), com índice de 
cobertura mínima de 95%. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

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

Índice de cobertura no mínimo de 95% 

Grupo 1B (ressarcimento de 
APAC) – R$ 

25.000.000,00/anual 
Recurso Federal 

Grupo 2 (aquisição do estado) 
- R$ 65.000.000,00/anual 

Recurso estadual 
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Adquirir e disponibilizar medicamentos solicitados pela via 
administrativa (nominais) ou por decisão judicial. GEAF/SESA 

Manter a continuidade de tratamento sem 
interrupção. 

Total: R$32.000.000,00 

Recurso estadual 

Solicitações administrativas: 

R$ 7.000.000,00 

Decisões judiciais: 

R$ 25.000.000,00 

Adquirir e Disponibilizar por meio de Sistema de Registro de Preços o 
elenco de fórmulas nutricionais padronizados de acordo com a Portaria 
Estadual 054-R. GEAF/SESA 

Índice de Cobertura das Fórmulas 
Nutricionais R$ 12.080.422,83 

  
Recurso estadual 

  Gasto anual com fórmulas nutricionais 
padronizadas (MV Soul) 

Adquirir e disponibilizar fórmulas nutricionais solicitados por via judicial. 
GEAF/SESA 

Gasto Anual com fórmulas Nutricionais por 
via judicial (site sesa) 

R$ 2.044.816,54 Recurso estadual 

Adquirir fórmulas nutricionais para portadores de Fibrose Cística. 
GEAF/SESA Assistir 100% dos portadores de Fibrose 

Cística que necessitam da fórmula. 
R$ 347.553,77 Recurso estadual 

Disponibilizar o elenco de fórmulas nutricionais definidas em Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) para portadores de Fibrose Cística. 

Criar setor Gestão de Contratos de Medicamentos e Fórmulas 
Nutricionais. GEAF/SESA 

Acompanhar o andamento dos processos de 
aquisição. 

Recursos Humanos 

Recurso estadual 

R$ 2.000,00 

META: Manter atualizada a relação estadual de medicamentos – REMEME 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Atualizar arquivo eletrônico da Relação Estadual de Medicamentos 
(REMEME - Portaria n° 028-R, 25/02/2013) em concordância à atualização 
efetuada pelo MS e Lista Estadual Complementar referente ao 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. SESA 

Acompanhar a atualização e publicação dos 
Protocolos Ministeriais. 
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META: Implantar estratégias para o uso racional de medicamentos especializados e de fórmulas nutricionais. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar o Teste de Provocação Oral (TPO) no Hospital Infantil 
de Vila Velha (HIMABA) para a confirmação do diagnóstico de 
pacientes com alergia ao leite de vaca (ALV) atendidos nas 
Farmácias Cidadãs Estaduais. GEAF/SESA 

Número de crianças com ALV atendidas 
no programa; 

Recursos humanos  

Recurso estadual 

Gasto anual com fórmulas específicas 
para o tratamento de ALV; 

(03 médicos especialidade 
gastro pediatra, nutrologia 

pediátrica e alergista, 01 
nutricionistas e 01 técnico de 

enfermagem 

Tempo de Tratamento; 

– R$ 540.000,00/anual 

- Aquisição de mobiliários e afins 
R$ 10.100,00.   - Teste de IgE   

Implementar as ações de Promoção do uso racional de 
medicamentos pelo CEIMES e divulgar o serviço para as 
Farmácias Cidadãs e hospitais da rede estadual. GEAF/SESA 
 
 

 

Produção de material de 
divulgação e eventos internos 

do CEIMES:  
Recurso estadual 

R$ 10.000,00/anual 

Renovação de livros: 

R$ 20.000,00/anual 

Estruturar política de administração de medicamentos 
especializados injetáveis com possibilidade de fracionamento da 
dose com criação do CEAME (Centro Estadual de Administração 
de Medicamentos). 

 

Recursos Humanos 

Recurso estadual 

- 01 farmacêutico;01 enfermeiro; 
02 técnicos de enfermagem; 02 
As. de gestão 

   R$ 16.180,00 

Equipamentos 

- Refrigerador: R$ 21.600,00 

- Capela de Fluxo Laminar: R$ 
30.000,00 

- Impressora: R$  800,00 

- Computador: R$ 1200,00 

Manter estruturados os 12 pólos de aplicação existentes (Crefes, 
4; Hucam, Santa Casa, 2-HISNG, HIMABA, Dório Silva e UIJM) 

 
Recursos Humanos R$ 

383.878,04 
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META: Implantar a central de aquisição e logística integrada de armazenamento e distribuição de medicamentos e insumos de saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Monitorar o andamento do projeto de 
estruturação da Central de aquisição e logística 
integrada de armazenamento e distribuição de 
medicamentos e insumos de saúde. Vila Velha 
anexo ao HIMABA 

Acompanhamento da Obra.  R$ 10.869.638,00/48 meses 

Recurso estadual 

Contratar empresa de logística para 
gerenciamento da Central. Vila Velha anexo ao 
HIMABA 

  R$ 2.040.000,00\anual 

META: Consolidar a rede estadual de Farmácias Cidadãs nas quatro regiões de saúde.  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Manter as Farmácias Cidadãs Estaduais 
existentes.  

Farmácia Cidadã de Vila Velha: R$ 
1.513.228,04 

Recurso estadual 

 (RH:R$ 1.320.073,94,  Cesan:  

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

Farmácia Cidadã de Nova Venécia: RH: 
R$ 55.016,00 

Farmácia Cidadã Venda Nova do 
Imigrante: RH: R$ 55.016,00 

Farmácia de Cachoeiro de Itapemirim: 
RH: R$ 983.884,48 

Farmácia Cidadã de Linhares:  

RH: R$185.914,56 

Farmácia Cidadã de Colatina:  

RH: R$ 388.463,68 
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Farmácia Cidadã da Serra:  

RH: R$ 852.164,32 

Farmácia Cidadã Metropolitana:  

RH: R$ 1.737.591,20 

Farmácia Cidadã de São Mateus: R$ 
290.247,36 

Farmácia Cidadã de Vitória:  

R$ 893.897,44 

Implantar a Farmácia Cidadã Estadual da 
região Sul. Cachoeiro de Itapemirim 

Estruturação da farmácia cidadã, adequação 
da área física, instalação de mobiliários e 
equipamentos e implantação de sistema 
informatizado. 

R$ 450.000,00 

Recurso estadual 

Mobiliários e equipamentos TAS (R$250.000,00) 

Adequação da área física R$ 200.000,00 

Implantar a Farmácia Cidadã Estadual da 
região Micro Sul (Guaçui)  

Recursos humanos: 7 farmacêuticos, 10 
servidores administrativos e 2 médicos.  

  
Equipamentos e mobiliários: R$ 
250.000,00. 

Recurso estadual- TAS 

Readequar a estrutura física da Farmácia 
Cidadã de Vila Velha.  

                    260.400,00 Recurso estadual 

Descentralizar a avaliação dos processos de 
fórmulas nutricionais para as quatro regiões 
de saúde, com a contratação de nutricionistas 
para esses locais. 

 
Recursos Humanos 

Recurso estadual 

 
R$ 218.856,00/anual 

META: Implantar sistemas informatizados integrados de gestão de estoque nas farmácias cidadãs estaduais até 2017. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Coordenar a capacitação do sistema MV junto aos 
profissionais envolvidos no processo de integração 
de estoque. Farmácia Cidadã Metropolitana 

Monitorar a implantação da integração. 
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META: Implementar o projeto de digitalização dos processos de medicamentos e fórmulas nutricionais em todas as Farmácias Cidadãs Estaduais até 2017. 

AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Implantar digitalização de processos nas farmácias 
estaduais: Metropolitana, Serra, Vitória, Linhares, São 
Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina 
e Venda Nova do Imigrante em parceria com a GTI 

Farmácias implantadas/farmácias 
planejadas 

- Recurso estadual  

META : Estruturar estratégias para gestão da judicialização de medicamentos por meio de monitoramento intensivo. 

AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Pactuar entre o Estado e os Municípios a competência de 
fornecimento dos medicamentos judicializados.Todos os 
municípios 

Adesão dos municípios à 
pactuação 

- - 

Aperfeiçoar e expandir o acesso ao painel de Indicadores 
da judicialização e complementar informações e 
subsídios dos medicamentos para o Ministério Público, 
Defensoria e Procuradoria Geral do Estado, além dos 
Magistrados já cadastrados. Todos os municípios 

Feedback dos usuários do painel - - 

Padronizar os documentos necessários para aquisição e 
dispensação dos medicamentos fornecidos por força de 
Mandado Judicial. (Padronização de laudos médicos para 
solicitação de medicamentos, padronização de fluxos de 
dispensação dos medicamentos e outros) Todos os 
municípios 

Monitorar os processos recebidos 
no modelo proposto 

- - 
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AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

              Promover a divulgação da Padronização 
proposta (Padronização de laudos médicos para 
solicitação de medicamentos, padronização de 

fluxos de dispensação dos medicamentos e outros) 
para as instituições parceiras como OAB, CRM, 

diretores de hospitais e outros. Todos os municípios 

Monitorar a adesão à 
padronização proposta 

- - 

META: Estruturar o serviço de Farmácia Hospitalar da Rede Estadual   

AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Padronizar o fluxo de trabalho dos almoxarifados 
das farmácias hospitalares a partir do mapeamento 
já realizado. 

  -  - 
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GERÊNCIA DE CONTROLE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – GCMASS 

DIRETRIZ: Desenvolver mecanismos de regulação que fortaleçam a governança da gestão estadual sobre a prestação de serviço no SUS do ES 

META : Monitorar os Contratos de Gestão (CG) celebrado com as OSS, os convênios com os hospitais filantrópicos, os termos de fomento com os  hospitais 
conveniados  e os contratos com  as  unidades da rede estadual de saúde  visando o alcance no mínimo de 85% das metas quantitativas e qualitativas, no que couber. 

AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar  treinamento de RH das equipes de 
monitoramento em Vitória 

Nº  de treinamentos realizados - - 

Monitoramento dos programas de trabalho e metas 
estabelecidas nos contratos e convênios - Vitória, 
Serra, V. Velha,Cariacica,  Guarapari, Sta. Tereza, D. 
Martins,N. Venécia S. Mateus, Linhares, 
Colatina,Aracruz,  V. Nova do Imigrante, M. do Sul e 
Castelo C. de Itapemirim, Guaçui,Iúna 

Metas e Indicadores definidos nos 
contrato e convênios 

4.000,00 Recurso Estadual 

Realizar visitas mensais as unidades contratadas e 
conveniadas 

Nº  de visitas realizadas 4.000,00 Recurso Estadual 
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GERÊNCIA DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/NÚCLEO ESPECIAL DE CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

META: Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETO MUNICIPIOS 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Manter Credenciamento de Serviços de Litotripsia Extra Corpórea - 
Região Metropolitana (*) 

Vitória, Vila Velha - 
188.000,00 
188.000,00 

Recurso Federal e 
Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Ressonância Magnética - 
Região Metropolitana (*) 

Vitória, Vila Velha - 774.000,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Ressonância Magnética - 
Região Central (*) 

Colatina, Linhares - 670.800,00 Recurso Estadual 

(*) Serviços, cujos Recursos orçamentários/financeiros serão disponibilizados pelas respectivas Superintendências Regionais de Saúde 

Manter Credenciamento de Serviços de Medicina Intensiva Neonatal 
(UTI – Neonatal) - Região Metropolitana 

Serra, Vila Velha, Vitória - 2.345.760,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Densitometria Óssea - 
Região Norte (*) 

São Mateus - 26.448,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Densitometria Óssea -  
Região Central (*) 

Colatina,Linhares, 
Aracruz, 

- 572.772,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Densitometria Óssea -   
Região Metropolitana (*) 

Vila Velha,Vitória, - 2.478.000,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Densitometria Óssea - 
Região Sul (*) 

Guaçuí - 52.896,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Uti– Adulto/Enfermaria - 
Região Central. 

Colatina - 2.190.240,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento de Serviços de Cirurgia Cardíaca - Região 
Central. 

Colatina - 100.000,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços 
Cintilografia - Região Norte e Central. (*) 

Colatina e São Mateus. - 1.035.552,00 Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços 
Cintilografia - Região Metropolitana. (*) 

Vitória, Serra e Vila Velha. - 540.960,00 Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços 
Oxigenoterapia Hiperbárica - Região Norte. (*) 

São Mateus - 477.984,00 Recurso Estadual 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços 
Oxigenoterapia Hiperbárica - Região Central. (*) 

Linhares e Colatina. - 183.840,00 
Recurso Estadual 
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Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços 
Oxigenoterapia Hiperbárica - Região Metropolitana. (*) 

Vitória e Serra. - 1.953.300,00 
Recurso Estadual 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços 
Oxigenoterapia Hiperbárica - Região Sul. (*) 

Vitória e Serra. - 735.360,00 
Recurso Estadual 

Credenciar Prestação de Serviços Nefrologia (Terapia Renal 
Substitutiva - TRS) - Região Norte. 

São Mateus - 5.592.452,18 
Recurso Federal 

Credenciar Prestação de Serviços Nefrologia (Terapia Renal 
Substitutiva - TRS) - Região Central. 

Colatina e Linhares. - 15.867.986,83 
Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contrato de Prestação de Serviços 
Nefrologia (Terapia Renal Substitutiva - TRS) - Região 
Metropolitana. 

Vitória, Cariacica, 
Guarapari, Serra e Vila 

Velha 
- 

1.822.167,72 Recurso Estadual 

24.265.850,54 
Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços de 
Tomografia PET CT.-  Região Norte (*) 

Vitória - 115.897,10 
Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços de 
Tomografia PET CT. - Região Central. (*) 

Vitória - 170.684,82 
Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços de 
Tomografia PET CT - Região Metropolitana. (*) 

Vitória - 581.592,72 
Recurso Federal 

Manter Credenciamento/Contratação de Prestação de Serviços de 
Tomografia PET CT - Região Sul. (*) 

Vitória - 185.435,36 
Recurso Federal 

Credenciar Prestação de Serviços de Radiodoterapia - Região Norte. 
(*) 

São Mateus - 22.239,10 
Recurso Federal 

Credenciar Prestação de Serviços de Radiodoterapia - Região 
Central. (*) 

Colatina - 22.239,10 
Recurso Federal 

Credenciar Prestação de Serviços de Radiodoterapia - Região 
Metropolitana. (*) 

Serra - 44.478,20 
Recurso Federal 

Credenciar Prestação de Serviços de Radiodoterapia - Região Sul. (*) Cachoeiro de Itapemirim. - 22.239,10 
Recurso Federal 

Credenciar Prestação de Serviços de Aantomia Patolígica.- Região 
Sul. (*) 

Cachoeiro de Itapemirim - 115.242,54 Recurso Estadual 

Contratar dois técnicos de nível superior para compor a equipe do 
Núcleo de Credenciamento de Serviços Hospitalar e Ambulatorial 

Vitória - 137.680,56 Recurso Estadual 

Participar em reuniões de Câmaras Técnicas Regionais, CIR e visitas 
técnicas às Instituições que manifestam interesse em credenciar 

serviços junto à SESA. 
78 municípios - 1.000,00 Recurso Estadual 
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SETOR: NÚCLEO ESPECIAL DE CONTRATUALIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

META: Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETO MUNICIPIOS 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Contratualizar serviços ambulatoriais e hospitalares no modelo de 
Gestão sob a forma de organização social -  
Contrato de Gestão Nº 331/11 Operacionalização do Hospital Estadual 
Central 

Vitória - 

Custeio 
R$ 75.029.634,12 

Federal: R$ 2.474.988,00 
Estadual: R$ 

72.554.646,12                        

Investimento  
R$ 200.000,00 

Estadual:  
R$ 200.000,00 

Contratualizar serviços ambulatoriais e hospitalares no modelo de 
Gestão sob a forma de organização social - Contrato de Gestão Nº 
001/2015 Operacionalização do Hospital Estadual de Urgência e 
Emergência  

Vitória - 

Custeio 
R$ 89.001.741,48 

Federal: R$ 
23.598.000,00 

Estadual: R$ 
65.403.741,48                       

Investimento 
R$ 200.000,00 

Estadual: 
R$200.000,00 

Contratualizar serviços ambulatoriais e hospitalares no modelo de 
Gestão sob a forma de organização social - Contrato de Gestão Nº 
001/2012 Operacionalização do Hospital Estadual Jayme dos Santos 
Neves 

Serra  

R$ 185.840.411,76 

Federal: R$ 
58.020.000,00 

Estadual: R$ 
127.820.411,76                    

Investimento 
R$ 200.000,00 

Estadual: 
R$200.000,00 

Contratualizar serviços de atendimento móvel no modelo de Gestão sob 
a forma de Organização Social 

Região Metropolitana, 
Anchieta e Piúma 

- 

Custeio 
R$ 42.387.301,51 

Federal: 
R$ 7.574.700,00 

Estadual: 
R$ 34.812.601,52 

Investimento 
R$ 440.964,33 

Estadual: 
R$ 440.964,33 

Contratar dois técnicos de nível superior para compor a equipe do 
Núcleo 

Vitória - R$ 137.680,56 
Estadual 

R$ 137.680,56 
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META : Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETO MUNICÍPIO/HOSPITAIS 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Contratualizar serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Estadual na Região Sul: 

Cachoeiro de Itapemirim 
- Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim 
- Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim 
- Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim 

89.000.890,80 Recurso Federal 

42.468.490,68 Recurso Estadual 

Guaçui 
- Santa Casa de Misericórdia de Guaçui 

5.477.185,20 Recurso Federal 

6.688.134,96 Recurso Estadual 

Itapemirim 
- Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – 
Filial Itapemirim 

2.546.885,52 Recurso Federal 

Iúna 
- Santa Casa de Iúna 

2.525.103,24 Recurso Federal 

753.638,64 
Recurso Estadual 

                   

META: Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETO Município 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Contratualizar serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Estadual da Região Metropolitana: 

Guarapari 
- Hospital Infantil Francisco de Assis – Flial Guarapari 

1.707.383,76 Recurso Federal 

11.988.204,00  Recurso Estadual 

Cariacica 
- Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense 
– HEVV / Maternidade Municipal de Cariacica 

2.701.445,76 Recurso Federal 

9.320.443,32  Recurso Estadual 

Vila Velha 
- Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense 
– HEVV 

65.596.098,96 Recurso Federal 

21.844.577,04  Recurso Estadual 

Vitória 
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória 

152.857.403,16 Recurso Federal 
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- AFECC Associação Feminina de Educação e Combate 
ao Câncer 
- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – 
Unidade Promatre 
- Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes - 
HUCAM 

30.950.922,36  Recurso Estadual 

 META: Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETO Município 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Contratualizar serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Estadual da Região Norte: 

São Mateus 
- Casa de Nossa Senhora Aparecida – Hospital 
Maternidade São Mateus 
 
 

2.656.104,72 Recurso Federal 

660.000,00  Recurso Estadual 

META : Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada 

AÇÕES/PROJETO 
 

Município/Hospitais 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Elaborar convênio (Termo de Fomento) referente incentivo para 
os serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Municipal na Região Norte 

Nova Venécia 
- Hospital São Marcos 

1.599.636,84  Recurso Estadual 

Elaborar convênio (Termo de Fomento) referente incentivo para 
os serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Municipal na Região Sul 

Castelo 
- Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim –Filial Castelo 

2.616.750,96  Recurso Estadual 

Mimoso do Sul 
- Hospital Apóstolo Pedro 

1.469.285,28  Recurso Estadual 
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META : Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada 

AÇÕES/PROJETO Município/Hospitais 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Elaborar convênio (Termo de Fomento) referente incentivo para 
os serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Municipal na Região Central 

Colatina 
- Hospital São José 

24.272.213,28  Recurso Estadual 

Aracruz 
- Hospital São Camilo 

1.621.062,72  Recurso Estadual 

Linhares 
- Hospital Rio Doce 

10.754.869,92  Recurso Estadual 

META : Aprimorar a contratualização dos serviços de saúde da rede complementar ao SUS, de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETO 
 

Município 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Elaborar convênio (Termo de Fomento) referente incentivo para 
os serviços ambulatoriais e hospitalares dos hospitais 
filantrópicos sob Gestão Municipal na Região Metropolitana 

Santa Tereza 
- Hospital Madre Regina Protmann 

4.475.820,24 
Recurso Estadual 

Venda Nova do Imigrante 
- Hospital Padre Máximo 

1.469.285,28 
Recurso Estadual 

Domingo Martins 
- FHASDOMAR 

1.854.346,68 
Recurso Estadual 

Participar em reuniões de Câmaras Técnicas Regionais, CIR e 
visitas em Hospitais contratualizados. 

78 municípios 2.000,00 
Recurso Estadual 
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GERÊNCIA DE GESTÃO HOSPITALAR 

DIRETRIZ: GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

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

AÇÃO/PROJETO META PROGRAMADA  RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DO RECURSO 

Contratar empresa para manutenção de 
equipamento médico hospitalar da rede estadual 

Empresa contratada R$ 300.000,00 

Recurso Estadual Adequar à estrutura física das unidades 
hospitalares em relação aos requisitos legais e ao 
processo de trabalho 

50% das unidades hospitalares com estrutura 
física adequada – NR24 

Incluso no contrato de 
manutenção hospitalar. 

Mudança do Modelo de Gestão dos Hospitais da 
Rede Pública Estadual (O.S) 

Mudança do Modelo de Gestão do HIMABA  - - 

Manter os serviços de residência terapêutica 
Manutenção dos serviços em 18 Residências 

Terapêuticas 
R$ 28.695,38 por RT 

TOTAL ANUAL R$ 6.198.203,28 
Recurso Estadual 

 e Federal 

Realizar despesas de Investimento para o 
atendimento às Residências Terapêuticas. 

Elaboração de Projeto Especial para aquisição de 
Mobiliário para as Residências Terapêuticas, 
conforme parceria SESA x CONTRATADA. 
Aquisição de mobiliário para as Residências 
Terapêuticas em atenção a Portaria nº 106/MS, de 
11 de fevereiro de 2000. 

Valor: R$ 28.000,00  

Capacitar equipe de Cuidadores de acordo com as 
Diretrizes da Reforma Psiquiátrica e Lei 
10.216/2001 para o atendimento às Residências 
Terapêuticas. 

Elaboração de projeto de capacitação 
considerando a parceria entre área Técnica em 
Saúde Mental e a CONTRATADA para 
operacionalização dos SRT. 

- - 

Cadastrar e habilitar as Residências Terapêuticas, 
através dos Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS, junto ao Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES. 

Encaminhamento dos dados cadastrais das 
Residências Terapêuticas operacionalizados pela 
CONTRATADA para a Referência Técnica em 
Saúde Mental municipal- CAPS  do território de 
abrangência da RT. 
Cadastramento das Residências junto ao CAPS do 
território de abrangência da SRT. 

---  



 
 

74 
 

Realizar chamada pública para novo edital de 
projetos para gestão e operacionalização dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos no Estado do 
Espírito Santo. 

Elaboração de Termo de Referência para 
atendimento dos SRT. 
Elaboração de Edital de Projeto para os SRT. 
Publicização do Edital de projetos; 
Seleção de Organização Social em Saúde para 
atendimento as SRT. 

---  

Monitorar, avaliar e fiscalizar os Serviços Residenciais 
Terapêuticos operacionalizados OSCIP INVISA, sob 
Termo de Parceria celebrado entre SESA e INVISA, para 
atendimento de 18 moradias na região metropolitana. 
 
Término da Vigência: 22/11/2017 

 
Avaliação e monitoramento dos SRT pactuados entre 
SESA e a CONTRATADA; 
Fiscalização das Residências terapêuticas in loco: 
        Quanto às condições de moradia; 

Quanto à evolução do plano terapêutico singular 
para processo de reabilitação; 
Quanto ao processo de inserção social e 
comunidade dos moradores; 

Realização de reuniões periódicas da comissão de 
avaliação e fiscalização; 
Análise dos relatórios mensais e bimestrais 
encaminhados pela CONTRATADA, considerando sua 
habilitação técnica para a continuidade do 
atendimento dos SRT. 

Valor Mensal: R$ 516.516,94 RECURSO ESTADUAL 

Manter os serviços de Acolhimento com 
Classificação de Risco em 6 hospitais estaduais 

Manutenção dos Serviços de Acolhimento com 
Classificação de Risco 

HABF, HINSG, HIMABA, HRAS, 
HMSA E CAPAAC– R$ 

104.117,38 
  

Recurso Estadual 

Modernizar a Gestão Hospitalar em parceria com a 
SEGER  

Estudo para definição/implementação de novos 
modelos de gestão para as unidades da rede 

própria 
- - 

Reforma e adequação estrutural do HINSG com 
ampliação de leitos de UTIP 

Hospital reformado com ampliação de leitos de 
UTIP. 

Transferência do PS do HINSG para HPM com 
ampliação de 98 leitos  

R$ 813.221,56  

Abertura de novos leitos 

HIMABA – 28  
HABF – 62  
HMSA – 11 
HEUE – 59 
HDS – 177 
MATERNIDADE SÃO MATEUS – 55 
MATERNIDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 110 

 Recurso Estadual 
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Modernização e melhoria da eficiência da gestão 
em saúde  

Conclusão do Plano Diretor dos Hospitais do 
Espírito Santo  

Parceria com o HCOR/MS 
Conclusão em Novembro 

- 

Reestruturação do contrato de gestão em 04 
unidades da rede própria e contratualização de 
mais 10 unidades.  

Previsão de finalização em 
03.2018 

- 

Ampliação e modernização da rede de serviços de 
saúde no estado  

 

Mapeamento do processo de trabalho para 
definição de padrão e rotina de gestão do parque 
tecnológico, através de contratação de empresa 

especializada em engenharia clínica 

R$ 8.400.000,00 104 

Realizar o diagnóstico da estrutura tecnológica 
(materiais permanentes e equipamentos) 
levantando a necessidade de substituição da 
rede hospitalar e ambulatorial própria, 
mapeamento o processo de trabalho para a 
definição de padrão e rotina de gestão do parque 
tecnológico 

Em fase de estudo - 

Definir padrão/normatização com objetivo de 
comprar de forma centralizada de equipamentos 
e materiais permanentes - parque tecnológico 
otimizando recursos  

- - 

Manutenção da Rede Hospitalar  

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

R$ 341.945.000,00  
0104(Estadual) 

/135  

Manutenção da Rede de Sangue e Hemoderivados  
Garantir a manutenção do HEMOES Central e os 
04 Hemonúcleos. 

R$ 8.925.000,00  
0104(Estadual) 
0135 (Federal) 
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HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC) 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

Ampliação de Clinica Médica Abertura de 40 leitos clínicos R$ 338.110,39 Recurso Estadual 

Aquisição de Equipamentos (diversos) Estruturar os 40 leitos R$ 970.724,85 Recurso Estadual 

Aquisição de 11 Monitores de 

Muliparâmetros (2 modelos) 
Atender a demanda geral do hospital. R$ 200.000,00 Recurso Estadual 

HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS (HABF) 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

Renovar e adquirir equipamentos 

médicos hospitalares 

Aquisição de equipamentos 

 
R$3.000.000,00 Recurso Federal 

Renovar e adquirir equipamentos 

médicos hospitalares 
Aquisição de equipamentos R$1.000..000,00 Recurso Estadual 

Readequação da UTI  Ampliação da UTI de 7 para 10 leitos Captação de recursos BNDS 

Adequar estrutura física 

Unificação o atendimento de alto risco 

com o atendimento avançado 
R$600.000,00 Recurso Estadual 

Adequação da Farmácia Hospitalar 

Ampliação de Leitos 
Abertura de 59 leitos (10 UTI e 49 

clínicos) 
R$ 3.036.840,98 Captação de Recursos 
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Implantar Farmácia Satélite Implantação de 02 farmácias satélite  - - 

HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNADINO ALVES (HIMABA)  

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

Aquisição de Equipamentos 
Aquisição dos equipamentos para PS R$3.000.000,00 Ministério da saúde 

Construção do almoxarifado R$1.000.000,00 Recurso Estadual 

Adequação parque tecnológico 

Aquisição de equipamentos para centro cirúrgico 

(novo) 
R$3.000.000,00 

Recurso Estadual Aquisição de equipamentos para enfermarias R$1.000.000,00 

Aquisição de equipamentos e material permanente R$500.000,00 

Reestruturação da Área Física 
Pintura externa R$2.000.000,00 

Recurso Estadual 
MANUTENÇÃO INTERNA R$950.000,00 

Ampliar capacidade assistencial 

- Adequação do centro cirúrgico para centro 

obstétrico 
R$100.000,00 

Recurso Estadual 
- Construção de 04 salas / centro cirúrgico- 

Ampliação do cme 
R$700.000,00 

- Ampliação de 17 enfermarias/ total 50 leitos (15: 

maternidade; 15: psiquiatria; 20 : pediatria) 
Em análise 

 

HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HEVV) 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

ABERTURA E ACOMPANHAMENTO 

DOS PROCESSOS 

Arco cirúrgico (1) R$ 220.000,00 

Recurso Estadual e Federal 

Aparelho de  Anestesia (5) R$350.000,00 

Bomba de seringa (5) R$ 35.000,00 

Respiradores pulmonares (3) R$180.000,00 

Serra óssea c/ perfurador (2) R$ 28.000,00 
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Monitor Cardíaco (10) R$300.000,00 

Desfribilador (3) R$120.000,00 

Eletrocardiógrafo 12 Derivações (02 R$ 22.000,00 

Suporte de soro (80) R$ 20.000,00 

Laringoscópio (10) R$ 20.000,00 

Foco Cirúrgico c/ led (5) R$250.000,00 

ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE 

Mesa semicircular c/tampo inox (5) R$ 40.000,00 

 

Mesa cirúrgica (3) R$ 150.000,00 

Maca hidráulica para transporte  de paciente (4) R$ 12.000,00 

Camas hospitalares elétricas (20) R$150.000,00 

Negatoscópio (5) R$ 2.000,00 

Mocho giratório em aço  inox (4) R$ 24.000,00 

Balança antropométrica (3) R$ 3.300,00 

Frigobar 120 crc12cb branco 110V)  (5) R$ 5.500,00 

Carro de aço inox p/ administração de medicação  

(15) 
R$ 60.000,00 

Mobiliário (Mesas, Cadeiras, Armário) R$ 50.000,00 

Poltrona do papai (40) R$ 50.000,00 

ADEQUAR ESTRUTURA FÍSICA Adequação do almoxarifado 1.500,000,00  

Troca do piso da rampa 300 m2 (gramilite) R$ 55.000,00  
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HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG) 

AÇÃO META PROGRAMADA 
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO 
FONTE DO 
RECURSO 

 
Adequação do Parque Tecnológico 

Aquisição de equipamentos: 

 Proc 63949075 –Foco Cirúrgico 
 Proc 65584015 – Lavadora Ultrassônica 
 Proc 60142430 – Aparelho de ar condicionado central UTI/UTIN 
 Proc 66977517 – Equipamento de Ultrasson Doppler 
 Mesa Cirúrgica Ortopédica (3) 
 Monitor Multiparâmetro(40) 
 Ventilador Pulmonar Mecânico (40) 
 Oximetro de pulso (100) 
 Aparelho de Bipedância Proc. 70840776 
 Câmara Refrigerada Pro. 63962608 
 (40) Impressoras 
 Arco Cirúrgico 

R$ 102.000,00 

R$ 45.000,00 
R$500.000,00 
R$210.000,00 
R$250.000,00 

R$ 1.400.000,00 
R$1.960.000,00 
R$ 352.440,00 
R$ 30.090,40 
R$ 107.483,63 
R$ 22.274,80 
R$ 200.000,00 
(estimamos, temos 
que pesquisar) 

Recurso Estadual 

Adequação estrutura física 

Construção de área e aquisição de equipamentos para o Pólo de Genética R$ 4.500.000,00 Recurso Estadual 

Construção e adequação da área física do ambulatório para o Programa de Fibrose Cística R$ 850.000,00 Recurso Estadual 

Reforma da Oncologia  R$ 1.500.000,00 ACACCI 

Reforma do Pronto Socorro R$  600.000,00  

Construção do depósito de resíduos (RDC 50) R$ 200.000,00 Recurso Estadual 

Manutenção da estrutura física: Rampas do Hospital, Pintura externa e interna, Melhorias nas 
enfermarias (pintura, troca de portas, gesso e outros) Armários para enfermarias. 

Instalação do estacionamento 

 
R$ 960.000,00 
 
 

R$200.000,00 

Recurso Estadual 

 
Ampliação da Capacidade 
Assistencial 

Abertura de 43 novos leitos – Processo em Fase de Elaboração de Projeto 

Leitos Atual Proposto 

Obra - R$ 8.833.000,00 
 
 
Equipamentos –R$ 

Recurso Estadual 
e Federal 
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UTI 6 18 

Pneumo 12 14 

UADC 0 12 

Pediatria 0 9 

Ortopedia 11 12 

Oncologia 19 21 

1ª Enfermaria 6 11 

Total 130 173 
 

6.500.000,00 
 
 
Custeio – R$ 
7.250.000,00 

HOSPITAL ESTADUAL DR. ROBERTO ARNIZAULT SILVARES - HRAS 

AÇÃO META PROGRAMADA 
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO 

FONTE DO 

RECURSO 

Adequar estrutura física 

 

Manutenção e adequação de diversas áreas físicas: Clínica Médica, Clínica Ortopédica, 

Clínica Cirúrgica, Emergência da Pediatria, Patrimônio, Áreas administrativas e de Apoio, 

Áreas de repouso Médico e de Enfermagem; 

Reforma na rede elétrica e Ampliação da Estrutura Física - 18.000 m² - vertical (5 

pavimentos para Saúde Mental, área de apoio Logístico, Unidades  de Internação, Centro 

Cirúrgico, CME e 30 leitos de UTI adulto, Áreas Administrativas e de Apoio) -  18.500m2 de 

área construída (Projeto/Planta já existente) – Abertura de mais 98 leitos (enfermaria) 

Reforma da área de Urgência e Emergência, incluindo Pronto Socorro, Sala de Medicação 

e Observação. 

                

R$2.500.000,00 

 

 

 

 

Previsão (R$ 

28.000.000,00) 

 

 

 

R$ 2.500.000,00 

 

 

Recurso 

Estadual e 

Federal 

Contratar Empresa Especializada 

Contratar empresa especializada para Manutenção Corretiva e Preventiva dos equipamentos da 

unidade ( hidráulica, elétrica). 

Contratar Empresa Especializada em Serviço de Atenção ao Usuário (Ouvidoria/Atenção ao Usuário) 

R$ 800.000,00/ano 

 

Recurso 

Estadual 

Adquirir Equipamentos Médico, 

Hospitalares 
Aquisição de equipamentos 

R$ 2.500.000,00 

R$ 2.500.000,00 

 

Recurso 

Estadual e 

Federal 
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Implantar Protocolos 

Clínicos/Protocolos Assistenciais 

Implantar Protocolos Clínicos, Protocolos de Segurança do Paciente, Protocolos de 

Feridas e Curativos  

Expandir o Programa de Internação Domiciliar 

Implantar Processos, Fluxos de Qualidade e Segurança do Paciente 

 

R$ 850.000,00 

 

Recurso 

Estadual 

CREFES 

AÇÕES META PROGRAMADA 
RECURSO 

FINANCEIRO 
FONTE DO 
RECURSO 

 
 
 
Adequação da Estrutura Física 

 

Adequar ginásio de Fisioterapia; 
Reestruturar Recepção Principal e pintura da Fachada; 
Reforma do Polo de Audiologia, substituindo as divisórias manifestadas por cupim e readequação de 
duas salas.  
Reestruturar área da UTHH; 
Ampliar a via de acesso do estacionamento, aumentando nº de vagas; 
Refazer a estrutura de saneamento básico/esgoto da área clínica.  

Instalação de Comunicação Visual e/ou outras, em toda a estrutural do Hospital, que permitam 

maior acessibilidade. 

  

Aquisição de equipamentos para 
oficina de ortopédica fixa  

Adquirir três equipamentos para compor a oficina ortopédica: Chanfradeira, torno mecânico 
industrial e cabine para pintura eletrostática 

R$ 648.000,00 RECURSO 

ESTADUAL 

Adequar parque tecnológico área 
clínica/área administrativa 

 

Adquirir equipamentos; 
Reabilitação Física: 
Cadeira Flexora sentada- 3; Cadeira Extensora -3; 
Esteira Profissional-3; 
Bicicleta ergométrica horizontal Profissional-4; 
Bicicleta ergométrica vertical Profissional-4; 
Step Elíptico (Transport) Profissional-1; 
Mesa ortostática elétrica (divã ou mesa tubular)-3; 
Escada de canto para reabilitação-4; 
Sistema de Suporte Parcial de Peso-1;  
Aparelho de Ultra som-5; 
Aparelho Tens/Fes-5; 
Aparelho de Biofeedback,EMG e eletroestimulador para fisioterapia-3 
Corrente interferêncial- 2; 

 
 
 
 
 

R$ 1.680.000,00 

 

 

RECURSO 

ESTADUAL 
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Micro-ondas-3; 
Laserpulse com caneta 660NM com óculos-3; 
Mini vibrador terapêutico-4. 

Reabilitação Auditiva: 03 Audiômetros; 03 campo Livre; 02 Imitanciômetro; 
Adquirir relógio de ponto.  

Estruturar rede lógica 
Total informatização da rede e do serviço; 
100% de aceso à internet em toda unidade; 
Todos os serviços equipados em 100%; 

R$ 500.000,00 
RECURSO 

ESTADUAL 

Substituir mobiliário  
Aquisição de Mobiliário para setor assistencial e área administrativa;  R$ 180.000,00 RECURSO 

ESTADUAL 

Implantar atendimento ao paciente 
ostomizado 

Adequação/Construção da área física e recursos humanos  
Em análise 

RECURSO 

ESTADUAL 

Adquirir gerador e adequação  
Aquisição e instalação de grupo Gerador com container; 
Instalação física e adequações para grupo gerador;  

 
R$ 270.000,00 

RECURSO 

ESTADUAL 

Adequar rede elétrica 
Adequação de rede elétrica de toda unidade, considerando que mesma não comporta devidamente 
a utilização dos equipamentos, alem de a possibilidade de novas aquisições. 

R$ 230.000,00 RECURSO 

ESTADUAL 

Ampliar a resolutvidade e cobertura 
da rede primária 

Considerando a resolução 793 de 24 de abril de 2012 do Ministério da Saúde que institui a Rede de 
Atenção a Pessoa com Deficiência e suas atribuições, FOMENTAR a criação dos Grupos Condutores 
Regionais e Municipais da citada rede para a realização de diagnóstico situacional regional e 
municipal para EFETIVAR a implantação da Rede de Atenção a Pessoa com Deficiência; 
QUALIFICAR os profissionais da atenção primária para a CRIAÇÃO das Linhas de Cuidado da Pessoa 
com Deficiência; 

 
Será discutido com 
a GROSS 

- 

Ampliar e facilitar o acesso do 
cidadão aos serviços de saúde 
especializadas e humanizadas  

AMPLIAR Leitos de reabilitação destinados a pessoa com deficiência através da implantação do 
Hospital de Cuidados Prolongados – HCP na Enfermaria do CREFES; 
ESTIMULAR a criação com parceria pública, privada e filantrópica de Centros Especializados em 
Reabilitação nas Regionais de Saúde, normatizados pela portaria 793 de 24 de abril de 2012 do 
Ministério da Saúde; 

 
 
Em fase de análise 

 

Melhorar a gestão do sistema de 
saúde reabilitacional  

ADEQUAR o CREFES em estrutura física, organizacional e de recursos humanos qualificando a gestão 
com indicadores estratégicos de resultados (específicos para a reabilitação), objetivando cumprir 
com a habilitação em CER II, segundo as normas da portaria 793 de 24 de abril de 2012 do Ministério 
da Saúde; 

  

 

Manutenção e operacionalização da 

unidade 

 

Acompanhar os pacientes dentro do perfil da unidade 

 

R$ 19.395.254,00 

 

Recurso 

Estadual 

Reorganização do processo de 

trabalho da unidade 
Redefinir o perfil da unidade Em fase de análise  
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HOSPITAL ESTADUAL  SÃO JOSE DO CALÇADO –(HSJC)   

DIRETRIZ X – GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares; 

AÇÕES META PROGRAMADA 
RECURSO 

FINANCEIRO 
FONTE DO 
RECURSO 

Adequar Parque Tecnológico 
Aquisição de Equipamentos para as Clínicas Cirúrgicas, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria e  

Clínicas Médicas 
R$500.000,00 

Recurso 
Estadual 

Construir depósito de lixo 
hospitalar 

Adequar as normas da Vigilância Sanitária e Meio Ambiente referente à construção de um 
local apropriado para manter lixo hospitalar, até seu destino 

R$150.000,00 
Recurso 
Estadual 

Adquirir 01 (um) elevador para 
transporte de pacientes e 
funcionários 

Aquisição e instalação de 01 (um) elevador R$100.000,00 
Recurso 
Estadual 

Ampliar capacidade assistencial Implementação  de 04 (quatro) leitos da UTI 
Implementação do Pronto Socorro, com equipamentos  e reforma da estrutura física 

 
R$300.000,00 

Recurso 
Estadual 

Adequar  os serviços da Portaria 
–Porta de Entrada 

Implementação  dos serviços da Portaria, visando melhor humanização e atendimento 
aos clientes do SUS 

 
R$90.000,00 

Recurso 
Estadual 

Reformar e adequar a estrutura 
física para implantação dos 
serviços de Saúde Mental 

Implantação dos  leitos para atendimento a clientela da saúde mental, através da 
adequação da estrutura física, anexo ao hospital 

 
R$300.000,00 

Recurso 
Estadual 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS (HMSA) 

AÇÃO META PROGRAMADA  
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO 
FONTE DO 
RECURSO 

 
Adequar área física (reforma e 
manutenção) 

Reformas e Manutenção de diversas áreas físicas: clínica médica, clínica ortopédica, clínica cirúrgica, 
Pronto Socorro Adulto e Pediátrico, áreas administrativas, repouso médico e de enfermagem, piso 
da área do estacionamento e circulação entre os prédios. 
Reforma na rede elétrica e de água/esgoto do HMSA. 
Reforma e adequação do Depósito de Resíduos conforme RDC 50 

R$1.500.000,00 
 
 

R$300.000,00 
 

R$200.000,00 

 
 

Recurso 
Estadual 
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Ampliar área física (construção 
total de 2.124,61m²) 

Ampliação da área da UTI/Centro cirúrgico, com a construção de mais um andar com 1.794m², para 
instalação da CME, área de estar médico, UADC. 
Ampliação com construção de um andar sobre o bloco ortopédico, com 330,61m² para adequação 
das enfermarias, área de SADT, administrativo e necrotério. 

R$4.000.000,00 
Recurso 

Estadual e 
Federal 

Contratar empresa especializada 
para manutenção predial 

Realizar manutenção preventiva e corretiva nas áreas hidráulica e elétrica. R$360.000,00 
Recurso 
Estadual 

Contratar empresa especializada 
para atendimento à Portaria Nº.: 
1.663 de 06 de agosto de 2012 /Rede 
de Urgência e Emergência- RUE 

Implantar Protocolos Clínicos, Protocolos de Segurança do Paciente, Protocolo de Feridas e 
Curativos 
Implantar processos, fluxos de qualidade e Segurança do Paciente, gestão de leitos, regulação e 
articulação com o sistema de saúde 
Implantar Serviço de Atenção ao Usuário (ouvidoria/Atenção ao usuário) 

R$3.000.000,00  
Recurso 

Estadual e 
Federal 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares 

AÇÃO META PROGRAMADA  
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO 
FONTE DO 
RECURSO 

 
Adquirir equipamentos médico-
hospitalares 

Adequar o Pronto Socorro, UTI e Centro Cirúrgico com novos equipamentos para atendimento à 
RUE 
Aquisição de: 02 arcos cirúrgicos;01 RX fixo digital;01 CR;02 RX portáteis;01 Ultrassom portátil;01 
sistema de videolaparoscopia;01 marca-passo;04 cardioversores;15 ventiladores pulmonares 
microprocessado;02 aparelhos de anestesia;20 monitores multiparamétrico;04 eletrocardiógrafos 
de 12 derivações;01 perfurador elétrico canulado;03 bisturis elétricos;03 BIPAP;04 camas fawler 
elétrica para obeso;12 camas fawler elétrica;02 mesas cirúrgicas;03 mesas cirúrgicas ortopédicas;05 
focos cirúrgicos de teto com led;07 focos cirúrgicos auxiliares;04 carros de emergência;04 carros de 
transportes de roupa;10 carros de curativo;10 cadeiras de rodas;10 laringoscópios;50 camas fawler 
manual;100 mesas de cabeceira;20 carros maca com elevação de altura;15 macas fixas;10 cadeiras 
de roda para banho;10 otoscópios;20 negatoscópios de 01 corpo;50 poltronas reclináveis;01 maca 
ortostática;50 cadeiras giratórias tipo secretária executiva;03 cadeiras modelo diretor;10 cadeiras 
tipo fixa;10 mesas para escritório  

R$2.600.000,00 

 
 
 
0104 (Estadual) 
0135 (Federal) 

 
 

Contratar empresa especializada 
em prestação de serviços em 
Central de Material Esterilizado - 
CME 

Terceirização do serviço de esterilização do HMSA R$500.000,00 
RECURSO 
ESTADUAL 
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HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES 

DIRETRIZ – GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares; 

AÇÃO META PROGRAMADA  
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO 
FONTE DO 
RECURSO 

Certificar o HEJSN com a 
Acreditação Hospitalar nível III 
Excelência 

Março/17 
R$ 40.000,00 

(estimado) 
Contrato de 

Gestão 001/2012 

Interligar o Hospital à rede de 
esgoto da CESAN, por meio de 
uma estação elevatória 

Junho/17 R$ 69.679,48 
Projeto de 

Investimento 
03/2016 

Operar plenamente a Estação de 
Tratamento de Esgoto 

Junho/17 R$150.765,00 
Projeto de 

Investimento 
03/2016 

HOSPITAL DÓRIO SILVA 

AÇÃO META PROGRAMADA  
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO 
FONTE DO 
RECURSO 

Implantação de novos serviços 

- Reversão de Ostomizados; 
- Ambulatório de Lesões Crônicas; 
- PROREUMA – Programa de Reumatologia; 
- Ambulatório doenças inflamatórias intestinais; 
- Centro de infusão de medicamentos; 

R$ 220.000,00 
R$ 400.000,00 
R$  
R$  
R$ 50.000,00 

Estadual 

Adquirir equipamentos 
- Substituição de equipamentos obsoletos e de difícil manutenção preventiva e corretiva; 
- Suporte tecnológico para abertura de serviços. 
- Climatização das enfermarias. 

R$ 2.500.000,00 

Estadual e 

Federal 
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ADEQUAÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA – Reforma e 

Ampliação 

- Reforma do telhado do ambulatório 
- Reforma de Clínica Médica (Aumento de 30 para 33 leitos); 
- Reforma de Clínica Cirúrgica (Aumento de 32 para 40 leitos); 
- Reforma de Clínica Cirúrgica Especializada (34leitos); 
- Reforma de UADC (Aumento de 07 para 15 leitos); 
- Reforma do espaço físico do antigo CTQ (abertura de 10 leitos de CTI); 
- Reforma do espaço físico da Pediatria (abertura de 15 leitos cirúrgicos); 
- Reforma do espaço físico da antiga UTIN (abertura de 30 leitos clínicos); 
- Ampliação do Centro Ginecológico (Aumento de 09 para 20 leitos); 
- Projeto de adequação da rede Elétrica. 

R$ 100.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 230.000,00 
R$ 210.000,00 
R$ 390.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 300.000,00 

Estadual e 

Federal 

Conclusão de 

Prédio anexo 
- Conclusão do Prédio anexo - 2°andar  (Abertura de 20 Leitos CTI); 
- Conclusão do Prédio Anexo – 1°andar (Centro cirúrgico – 06 salas) 

R$ 4.000.000,00 
(obra) 
R$ 3.000.000,00 
(equipamento) 

 

HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA (HDRC) 

AÇÃO META PROGRAMADA  
RECURSO 

ORÇAMENTÁRIO  

FONTE DO 

RECURSO 

Reformar área externa e interna 
do prédio do Pronto Socorro. 

Adequar, Revitalizar e Humanizar esta área hospitalar. R$ 500.000,00 
Recurso 
Estadual 

Implantar Sistema de 
Gerenciamento Informatizado 
Integrado no Hospital 

Aquisição de software integrado, computadores e periféricos. R$ 400.000,00 
Recurso 
Estadual 

Aquisição de equipamentos 
Renovar equipamentos dos leitos semi-intensivos do Pronto Socorro. 
Adquirir equipamentos médicos hospitalares 

R$ 400.000,00 
Recurso 
Estadual 

Ampliar e adequar CME 
Reestruturação da Estrutura física  
Aquisição de equipamentos 

R$ 450.000,00 
Recurso 
Estadual 

Implantar sala de recuperação 
pós anestésica no centro 
cirúrgico 

Aquisição de equipamentos para adequação da sala de recuperação.  R$ 300.000,00 
Recurso 
Estadual 

Contratar empresas especializadas 
para Manutenções Corretivas e 
Preventivas dos equipamentos dos 
diversos setores da unidade. 

Contratar empresa especializada R$ 350.000,00 
Recurso 
Estadual 
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HOSPITAL PEDRO FONTES 

AÇÃO META PROGRAMADA  RECURSO ORÇAMENTÁRIO  FONTE DO RECURSO 

Renovar e adquirir equipamentos médicos 

hospitalares 
Aquisição de equipamentos 50.000,00 Recurso Estadual 

Ampliar Capacidade instalada 

Abrir 10 novos leitos de retaguarda de 

longa permanência para pacientes 

crônicos com perfil para Instituição de 

Longa Permanência para idoso 

130.000,00 Recurso Estadual 

Reforma da área física 
Reforma de 04 enfermarias e espaço 

da nova sede administrativa 
Em fase de análise - 

Manutenção e operacionalização da 

unidade 

Acompanhar os pacientes dentro do 

perfil da unidade 
R$ 3.560.329,00 Recurso Estadual 

CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIATRICO DR. ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC )  

DIRETRIZ X: Garantir Assistência Integral Especializada Ambulatorial e Hospitalar 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

Aquisição de Equipamentos - Aquisição de computadores e 

impressoras 

 
R$ 20.000,00 

 
Recurso Estadual 

Contratação Serviço terceirizado 
(Instalação e manutenção Programa) 

- Informatização da Recepção e do 
Setor de Farmácia 

 
Em fase de análise 

 
 

Contratação Serviço Terceirizado 
(Reforma Telhado) 

-  Reformar telhado do CAPAAC R$ 200.000,00  
Recurso Estadual 

Contratação serviços Terceirizado 
(Reestruturação Rede Elétrica) 

- Reestruturação da rede elétrica do   
CAPAAC 

R$ 180.000,00  
Recurso Estadual 
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HOSPITAL ESTADUAL DE JERÔNIMO MONTEIRO (HEJM)  

DIRETRIZ : GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares. 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 

Arco cirúrgico (1) R$ 220.000,00 

Recurso Estadual 

Aparelho de  Anestesia com monitor 
multiparametros, analisador de gases e outros 
(1) 

R$140.000,00 

Respirador pulmonar (1) R$60.000,00 

Monitores Multiparametros (04) R$ 90.000,00 

Desfribilador (1) R$ 20.000,00 

Eletrocardiógrafo 12 Derivações (02) R$ 20.000,00 

Foco Cirúrgico de Teto de led (1) R$ 70.000,00 

Mesa cirúrgica radiotransparente e comum(2) 
R$ 60.000,00 

 

Maca hidráulica para transporte de paciente (1) R$ 3.000,00 

Mobiliário (Mesas, Cadeiras, Armário) R$ 20.000,00 

Poltrona do papai (20) R$ 25.000,00 

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 

Adequação de espaço ocioso para abertura de 
10 leitos cirúrgicos e cuidados paleativos, 
repouso de servidores 

R$ 700.000,00  

Adequação sala centro cirúrgico R$ 20.000,00  

Manutenção predial R$ 300.000,00  
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HOSPITAL ESTADUAL JOÃO DOS SANTOS NEVES – BAIXO GUANDU 

DIRETRIZ: GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares; 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

Locação de Leitos de UADC 06 (seis) Leitos R$ 350.000,00 Recurso Estadual 

Ampliação do quantitativo de Cirurgias Eletivas, 
Geral/Obstétrica e Ginecológicas 

1.680/ano 
Em fase de análise 

- 

Abertura de Consultório Oftalmológico, 
ampliações dos atendimentos e procedimentos 
cirúrgicos 

960 – atendimentos/ano 
240 – procedimentos cirúrgicos 

Em fase de análise 

- 

Aberturas de Leitos de Saúde Mental 
 

04 (quatro) Leitos 
Em fase de análise 

- 

Abertura de Serviços de Exames de 
Ultrasonografia 

 
1.200 – exames/ano 

R$ 300.00,00 
Recurso Estadual 

Aquisição de Veículo Ambulância básica para 
remoção de pacientes 

01 (um) veículo R$ 160.000,00 
Recurso Estadual 

 
 
Aquisições de Equipamentos 
médicos/hospitalar 
 
 
 
 
 

04 (quatro) Ventiladores mecânicos 
10 (dez) camas elétricas; 

02 (dois) eletrocardiógrafos; 
02 (dois) desfibriladores; 

01 (hum) aparelho de Raios X digital; 
08 (oito) monitores cardíacos; 
08 (oito) oximetros de pulsos; 

06 (seis) carros macas. 

 
 
 

R$ 1.250.000,00 
Recurso Estadual e Federal 
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HOSPITAL ESTADUAL  CENTRAL - HEC 

DIRETRIZ: GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

META: Ampliação da Capacidade da Rede Hospitalar própria através de adequação e construção de Unidades Hospitalares; 

AÇÃO META PROGRAMADA RECURSO ORÇAMENTÁRIO FONTE DO RECURSO 

Troca das camas das enfermarias Março/2017 Aquisição pela SESA  

Troca das poltronas de acompanhantes Abril/2017 Aquisição pela SESA  

Treinamento continuo das lideranças Ano 2017 Treinamento interno  

Aquisição de analisador de ventilador pulmonar Ano de 2017 Aquisição pela SESA  

Aquisição de sistema de aquecimento solar de 
água 

Ano de 2017/2018 Aquisição pela SESA  
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GERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

DIRETRIZ: Organizar o sistema de serviços em uma Rede de Atenção Estadual de Saúde composta por Redes Temáticas para garantir o atendimento oportuno do 
usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde dos espaços regionais. 

META: Implantar os 5 Centros de Consultas e Exames especializados regionais no Estado do Espírito Santo e reestruturar os 4 CRE’s, articulando o fluxo assistencial 
entre eles para ampliar a integralidade na atenção. 

AÇÕES/ PROJETO MUNICÍPIO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DE RECURSOS 

Realizar o diagnóstico situacional dos 
CRE'S. 

Cariacica, Colatina e 
Cachoeiro 

Diagnóstico 100% realizado. - *** 

Adequar estrutura física. Cariacica Reforma concluída. 450.000,00 Fonte Estadual 339039 

Adquirir equipamentos médicos 
hospitalares e de informática. 

Cariacica Consultórios equipados. 100.000,00 Fonte Estadual e BNDES 

Implantar Prontuário Eletrônico / Chamada 
Eletrônica 

Cariacica  100.000,00 Fonte Estadual 

Implantar Unidade de Oftalmologia. Cariacica 
Diminuição da demanda 
reprimida na especialidade. 

450.000,00 Recurso Estadual 

Realizar regulação das 
consultas no SISREG. 

Cariacica  - - 

Cofinanciamento dos Centros de Consultas 
Especializados  

  9.000.000, Estadual 

DIRETRIZ: Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração pública. 

META: Adotar estratégias para ampliar a transparência, qualificar a comunicação e disseminar o uso de informações de saúde e de gestão entre usuários, 
profissionais, gestores do SUS e sociedade em geral. 

AÇÕES/ PROJETO MUNICÍPIO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DE RECURSOS 

Lançar o Portal da Transparência para os 
usuários, profissionais, sociedade civil e 
gestores do SUS até 2017 

Região Norte, 
Central, 

Metropolitana e Sul. 
 

Nº das cartas de serviços 
contempladas no site  

Total de cartas de serviços 
existentes 

- - 
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DIRETRIZ:  Organizar o sistema de serviços em uma Rede de Atenção Estadual de Saúde composta por redes temáticas para garantir o atendimento oportuno do 
usuário e fortalecer a integralidade na atenção e a equidade no acesso, com foco nas necessidades de saúde dos espaços regionais. 

META : Ampliação do Hospital Estadual de Urgência e Emergência – HEUE (construção dos Blocos 4 e 5). 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Ampliação do HEUE em execução Vitória 40% da obra executada R$ 15.000.000,00 BNDES 

META : Construção do Hospital Estadual Geral de Cariacica - HEGC 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Terraplanagem do terreno Vila Velha 
100% da terraplanagem 

executada 
R$ 9.100.000,00 BNDES 

Construção do HEGC em execução Vila Velha 20% da obra executada R$ 55.000.000,00 BNDES 
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SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  EE  IINNOOVVAAÇÇÃÃOO 

GERÊNCIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

SETOR: Núcleo Especial de Desenvolvimento, Planejamento e Orçamento em Saúde - NUEDPOS 

DIRETRIZ : Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração pública.  

META: Estruturar as Superintendências Regionais de Saúde de forma que responda aos desafios da gestão regional. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DE RECURSOS 

Modelar uma estrutura organizacional compatível com os 
desafios da gestão regional. 

Estrutura organizacional modelada. - Recurso Estadual 

Identificar os lugares, papéis e os processos de trabalho 
envolvidos em cada instância. 

- - - 

Estabelecer cronograma de ações e serviços a serem 
descentralizados. 

% de ações descentralizadas - - 

Contratar consultoria para apoio metodológico no processo de 
modelagem e implantação de nova estrutura organizacional. 

Consultoria contratada 320.000,00 Recurso estadual 

META: Consolidar o processo de planejamento regional sistematizando um planejamento ascendente e integrado. 

Garantir execução das etapas previstas no escopo do projeto 
“Arranjos de Governança e Modelo de Gestão Regional”. SESA 
nível central. 4 superintendências regionais de saúde. 

Etapas do escopo do projeto executadas -  

Aprimorar a atuação dos laboratórios de planejamento regional -  10.000,00 (Diárias) Recurso estadual 

Acompanhar e apoiar o projeto de Planificação da Atenção à 
Saúde incluindo a implantação dos 5 CCEE’s nas 4 regiões de 
saúde como potencial articulador e fortalecedor do processo de 
governança regional. 4 regiões de saúde. 

Participação em reuniões na SESA e nas 
regiões concernentes à implantação dos 

CCEE’s. 
- - 

Elaborar, em conjunto com as CIR’s, quatro Planos Regionais de 
Saúde. 

- - - 

Realizar visita técnica à Região de Saúde de Maringá-PR para 
troca de experiências sobre governança regional e gestão de 
redes. 

Visita técnica realizada 5.000,00 Recurso estadual 
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META: Instituir o processo de monitoramento estratégico do Plano Estadual de Saúde. 

Adotar estratégias para ampliar a transparência, qualificar a comunicação e disseminar o uso de informações de saúde e de gestão entre usuários, profissionais, gestores 
do SUS e sociedade em geral. 

Consolidar o processo de planejamento regional sistematizando um planejamento ascendente e integrado. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DE RECURSOS 

Implementar um comitê estadual de monitoramento do Plano 
Estadual de Saúde. 

Comitê instituído em portaria - - 

Realizar monitoramento quadrimestral das metas e indicadores 
do Plano Estadual de Saúde. 

Monitoramento quadrimestral realizado - - 

Elaborar instrumentos legais de planejamento: Programação 
Anual de Saúde, Prestação de Contas Quadrimestral, Relatório 
Anual de Gestão orçamento anual  em parceria com o FES/GPO.,.  

% de aprovação de instrumentos legais 
aprovados no CES. 

100.000,00 - 

Alimentar Sistemas de Informação oficiais – SIGEFES e SARGSUS 
a partir da articulação e fomento junto as Gerências. 

SIGEFES e SARGSUS alimentados. - - 

Realizar oficinas regionais para capacitação/atualização das 
equipes regionais e municípios dos Instrumentos de 
Planejamento - Plano, PAS e RAG 

Planos de saúde enviados aos conselhos de 
saúde 

100.000,00 

Recurso federal Contratação de serviço para publicação do PES e material gráfico 
pra a capacitação das equipes 

- 50.000,00 

Realizar seminário de alinhamento estratégico para os novos 
gestores municipais. 

Seminário realizado 50.000,00 



 
 

95 
 

    
SETOR:  Núcleo Especial de Informações Estratégicas -  NEIE 

Meta: Organizar processos e prover suporte tecnológico para gestão da informação favorecendo a tomada de decisões baseada em evidências. 

AÇÕES/PROJETOS INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DE RECURSOS 

Estabelecer parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás para compartilhamento de tecnologia com vistas à 

implantação de sistema integrador de informações 
estratégicas nos moldes do CONECTA SUS. 

Parceria formalizada 8.000 

Recurso estadual 

Tecnologia compartilhada 
(visita de profissionais de GO ao 

ES e vice versa) 

Estruturar equipe técnica para operação de sistema integrador 
de informações estratégicas para a gestão capaz de compilar, 

compartilhar e analisar indicadores de saúde. 
Equipe técnica estruturada 

 

Capacitar recursos humanos para operação de sistema 
integrador de informações estratégicas para a gestão capaz de 

compilar, compartilhar e analisar indicadores de saúde. 
Profissionais capacitados 5.000 

Disponibilizar um técnico de TI e um estatístico para integrar 
exclusivamente a equipe do Sistema Integrador de 

Informações Estratégicas. 
Profissionais disponibilizados  

 

META: Avaliar e monitorar os resultados das políticas públicas através dos indicadores de saúde de forma regionalizada. 

AÇÕES/PROJETOS INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSÁRIOS FONTE DE RECURSOS 

Promover o processo de pactuação e monitoramento 
quadrimestral dos indicadores do SISPACTO nas quatro regiões 
de saúde.  

Oficinas estaduais e regionais realizadas 2.000 
  

META: Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, viabilizando e disciplinando a realização de pesquisas no âmbito da SESA  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Participar, no âmbito do PPSUS, do processo de identificação 
de prioridades e seleção de projetos de pesquisa com 
relevância sócio-sanitária para o SUS no ES. 

Oficina de prioridades realizada 
 

 -  - 
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  Participar do monitoramento e avaliação dos resultados das 
pesquisas contempladas bem como dos estudos para 
incorporação dos resultados em benefícios do SUS ES 

Seminário de avaliação realizado 
% de resultados aplicados ao SUS ES 

 -  - 

DIRETRIZ: Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração pública. 

META: Adotar estratégias para ampliar a transparência, qualificar a comunicação e disseminar o uso de informações de saúde e de gestão entre usuários, profissionais, 
gestores do SUS e sociedade em geral. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Lançar o Portal da Transparência para os usuários, profissionais, 
sociedade civil e gestores do SUS na Região Norte, Central, 
Metropolitana e Sul. 

Nº das cartas de serviços contempladas 
no site  

- - 
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GERÊNCIA DE PROJETOS - GEP 

META: Realizar o acompanhamento intensivo de 100% dos projetos estruturantes: definição, execução e monitoramento dos resultados. 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Apoio técnico ao Gerente de Projeto na elaboração, execução e 
monitoramento dos projetos estruturantes. 

 

Percentual de projetos da carteira 
entregues no prazo. 

- - 

Monitoramento e avaliação dos projetos estruturantes junto à 
gestão para tomada de decisões. 

   

Promover a comunicação intersetorial para a execução dos 
projetos. 

   

META: Estender as boas práticas de gestão de projetos (conceitos, técnicas, ferramentas e atitude) para outras iniciativas além da carteira de projetos estruturantes. 

AÇÕES/PROJETO Município 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS 

NECESSARIOS 
FONTE DOS 
RECURSOS 

Apoiar a qualificação de colaboradores da SESA em 
gerenciamento de projetos, por meio de oficinas e bons exemplos. 

 
Quantidade de projetos 

sistematizados 
- - 
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GERÊNCIA DE ECONOMIA DA SAÚDE - GESI 

META : Implantar nas unidades hospitalares monitoramento dos gastos para otimização dos recursos  implantar modelo de gestão pela eficiência e qualificação 
dos gastos (GMD).  

AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Padronização dos critérios de rateio dos centros de custos dos hospitais 
com sistema de Gestão Custo. 

      

Padronização dos preços dos exames e cirurgias na rede própria e OSS.       

META : Desenvolver estudos de análise de viabilidade econômica possibilitando a qualificação e quantificação dos custos de funcionamento e financiamento das 
demandas existentes. 

AÇÕES/PROJETO 
INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 
RECURSOS NECESSARIOS 

FONTE DOS 
RECURSOS 

Estudo: Necessidade, custeio, financiamento do CCEE NOVA VENECIA; do CCEE 
LINHARES; do CCEE SANTA TERESA; do CCEE PEDRA AZUL; do  CCEE GUAÇUÍ; do  
Hospital Maternidade São Mateus; 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Estudo de custeio para ampliação de 25 leitos HEAC; 

Estudo de necessidades, custo e custeio para implantação/ampliação SAMU;  

Análise da viabilidade de terceirização da lavanderia dos hospitais;  

Estudo de custeio para chamamento público de OS para o HEC;  

Analise de custos para viabilidade dos leitos privados: comparativo da rede própria 
x leitos privados; 

Estudo de custeio das Residências Terapêuticas 
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CONSELHO  ESTADUAL  DE  SAÚDE - CES 

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  

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realização de eleições e posse dos 
Conselhos Gestores de Unidades de 
Saúde. 

100% dos hospitais 20.000,00 - Transporte e diárias 
 Recurso estadual 

META: Capacitar 100% dos Conselheiros Municipais de Saúde 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar Cursos de Capacitação de 
Conselheiros nas Regiões de Saúde 

4 Cursos Realizados 
Executar Projeto de capacitação  

80.000 

 Recurso estadual 
  

Realizar Oficinas Regionais sobre 
Ferramentas de Planejamento e Gestão 

4 - Oficinas 
Contratar Espaço Físico, 

alimentação, tecnologia e outros.   
10.000 

META: Capacitar 100% dos Conselheiros Estaduais de Saúde. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar Curso de Capacitação de 
Conselheiros  

Elaborar projeto pedagógico e executar 4 
módulos de 08 horas 50.000,00  Recurso estadual 

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

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar Cursos de Capacitação de 
Conselheiros nas Regiões de Saúde 

Elaborar Projeto pedagógico e executar 10 
turmas 

60.000,00 Recurso estadual  
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META: Realizar a Conferência Estadual, as Plenárias de Conselhos de Saúde e 100% das Conferências Temáticas de Saúde 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Realizar a Etapa Estadual da I Conferência 
Nacional de Vigilância em Saúde  

Contratar Espaço Físico, alimentação, 
tecnologia e outros serão 04 etapas regionais 

e 01 etapa estadual 
250.000.00 Recurso federal 

Realizar a etapa estadual da II Conferência 
Nacional de Saúde da Mulher 

Contratar Espaço Físico, alimentação, 
tecnologia e outros. Serão 04 etapas 

regionais e 01 etapa Estadual 
250.000.00 

Recurso estadual 
 

Realização do III 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 

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

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Manutenção da estrutura do Conselho Estadual 
de Saúde 

Manutenção mensal na estrutura física da 
Sede do Conselho. Contratar Serviços 

Terceiros 
1.000,00 Recurso estadual 

META: Implantar Política de Comunicação para o Controle Social através de informativos, Jornais e Mídias Sociais. 

AÇÕES/PROJETO INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Publicar Jornal Informativo do CES 
Contratar serviços de terceiros - 2 
publicações 

5.000,00 
Recurso estadual 

Construir Site e Funpage do CES 
Contratar serviços de terceiros - 1 site e 1 
funpage 

5.000,00 
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GERÊNCIA DE OUVIDORIA 

DIRETRIZ: AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

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

AÇÕES/PROJETOS INDICADORES DE MONITORAMENTO RECURSOS NECESSARIOS FONTE DOS RECURSOS 

Elaboração de relatórios quadrimestrais e divulgação das 
informações produzidas entre os atores e SUS 

Técnico da ouvidoria 1.000,00 

Recurso estadual 
Realização de 04 oficinas regionais de qualificação e orientação 
aos municípios 

Técnico da ouvidoria 3.000,00 

Realização de 03  oficinas regionais de qualificação e orientações 
aos hospitais da rede SUS no que tange o tema sobre ouvidorias. 

Técnico da ouvidoria 2.000,00 
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GERÊNCIA DE AUDITORIA EM SAÚDE 

DIRETRIZ : Implementar uma política de gestão estratégica e inovadora com foco em resultados para o usuário e sustentada nos princípios da administração 
pública. 
META: Adotar estratégias para ampliar a transparência, qualificar a comunicação e disseminar o uso de informações de saúde e de gestão entre usuários, 
profissionais, gestores do SUS e sociedade em geral.    
Instituir práticas gerenciais relacionadas com a gestão estratégica de custos e com a sustentabilidade em todas as unidades assistenciais e setores da SESA.           

AÇÕES - PROJETOS INDICADORES DE MONITORAMENTO  
CUSTO (2017) 

R$ 

FONTE DOS 

RECURSOS 

Estruturar um componente municipal e regional do 
SNA em cada Região de Saúde realizando 
capacitação  

- Capacitar 100% dos técnicos das regionais e 
dos municípios para realizar às ações de 
auditoria em saúde. 

- - 

 -  SNA estruturado nas 4 Superintendências 
Regionais e nos 78 municípios do ES. 

Realizar auditoria nos serviços de   alta Complexidade, 
contratualizados pela SESA  

Auditar 100% dos  serviços contratualizados 
pela SESA, abaixo relacionados: 
- Ortopedia;  
 - Neurologia;  
- Neurocirurgia; 
- Oncologia;  
- Cardiovascular;  
- Oftalmologia; 
- Saúde Auditiva   

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Realizar auditorias demandadas por setores da SESA  
e órgãos externos 

Atender a 100% das solicitações de 
auditorias demandadas por setores da SESA 
(Ouvidoria, Subsecretarias,...) e por órgãos 
externos (MPE, TCE, PGE,...) 

- - 
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