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CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNS – Conselho Nacional de Saúde

COAS - Coordenação de Assistência a Saúde
COMSET – Comunicação Setorial
CONECTA SUS - Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde
COSEMS - Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Goiás
CRAS – Centro de Referência em Atenção à Saúde
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
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GERCRAS – Gerencia de Regionalização e Conformação de Redes de Atenção à Saúde
GERNACE - Gerências das Regionais de Saúde e Núcleos de Apoio ao Controle de Endemias
GEROF - Gerência Orçamentária e Financeira
GESAP: Gerencia da Escola Estadual de Saúde Pública “Cândido Santiago”
GGP – Gerência de Gestão de Pessoas
GIRF – Gerência de Imunização e Rede de Frios
GISSAUDE – Sistema de Informação Georeferenciadas em Saúde
GLCC – Gerência de Licitações, Contratos e Convênios
GPE - Gerência de Programas Especiais
GRCRAS - Gerência de Regionalização e Conformação de Redes de Atenção à Saúde
GSM - Gerencia de Saúde Mental
GSMCA - Gerência de Saúde da Mulher Criança e Adolescente
GT – Grupo Técnico
GTI - Gerência de Tecnologia da Informação
GTIE - Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual
GVE – Gerência de Vigilância Epidemiológica
GVSAST – Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador
GVSP - Gerencia de Vigilância Sanitária de Produtos
GVSSS – Gerencia de Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde
HC – Hospital das Clínicas
HDT/ HAA – Hospital de Doenças Tropicais – Dr. Anuar Auad
HGG – Hospital Alberto Rassi
HIPERDIA – Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
HIV - Human Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência Humana)
HMI – Hospital Materno Infantil
HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica
HPV - Human Papiloma Virus (Papiloma vírus humano)
HTLV - Human T-cell Lymphotropic Virus (Vírus Linfotrópico da Célula T Humana)
HUANA – Hospital de Urgência de Anápolis
HUGO – Hospital de Urgências de Goiânia
HUGOL – Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira
IAM – Infarto Agudo do Miocárdio
ICSAB - Internação por Causas Sensíveis à Atenção Básica
IES – Instituições de Ensino Superior
IET – Instituições de Ensino Técnico
IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
INCA - Instituto Nacional do Câncer
Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
IPASGO – Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás
LACEN – Laboratório Central
LC – Lei Complementar
LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros
LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária
LT - Leishmaniose Tegumentar
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MEC – Ministério da Educação
MP – Ministério Público
MPE – Ministério Público Estadual
MS – Ministério da Saúde
NASF - Núcleos de Apoio a Saúde da Família
NPA - Núcleo de Produção Audiovisual
NV – Nascidos Vivos
NVEH – Núcleo Hospitalar de Epidemiologia
ONG – Organização Não Governamental
OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde
OPO - Organização de Procura de Órgãos e Tecidos
OS - Organização Social
OSS - Organização Social de Saúde
OVG – Organização das Voluntárias de Goiás
PAILI - Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator
PAREPS: Plano de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde
PAS – Programação Anual de Saúde
PCEP - Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos

PEQH - Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede
PES – Plano Estadual de Saúde
PFVISA – Piso Fixo de Vigilância Sanitária
PFVS – Piso Fixo de Vigilância em Saúde
PNAB – Politica Nacional da Atenção Básica
PNAISARI - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Regime de Internação e em Situação
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PNH - Política Nacional Humanização
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PPA – Plano Plurianual
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PUC – Pontifícia Universidade Católica
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Estadual de Saúde apresenta o Relatório Anual de Gestão - RAG / 2017
considerando o disposto na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012 e da Portaria N.º 2.135
de setembro de 2013. O RAG é contemplado pelos seguintes itens: diretrizes, objetivos e indicadores
do Plano de Saúde (PS); as metas da Programação Anual de Saúdes (PAS) previstas e executadas; a
análise da execução orçamentária; recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos
do Plano de Saúde e conclusão de cada meta proposta.
O documento visa atender o poder discricionário da gestão, na prestação de contas, de
monitoramento das ações propostas e de controle. Apresenta os resultados alcançados com a execução
da PAS 2017 e indica, inclusive, as eventuais necessidades de ajustes e recomendações para a PAS do
ano 2018, orientando também eventuais necessidades de ajustes no Plano Estadual de Saúde
2016/2019.
O RAG 2017 traz algumas inclusões a fim de melhorar a didática do documento como: a
descrição de ações que foram necessárias para o alcance das metas com sua previsão e execução
orçamentária e o campo conclusão, inserido em cada quadro de metas, com o objetivo de concluir o
êxito da meta anual proposta. Apresenta ainda, ações que não foram programadas na PAS 2017, porém
foram necessárias para alcançar as metas propostas.
No que diz respeito à execução orçamentária do RAG, cabe ressaltar que no campo “Recurso
Orçamentário Executado” se considerou o valor empenhado para a realização da ação prevista, ou
seja, valor que o estado reservou para efetuar os pagamentos planejados.
Cabe ressaltar que o RAG é um instrumento de Planejamento do SUS e é construído de forma
participativa e a Gerência de Planejamento do SUS – GEPSUS consolida o documento levando em
consideração a necessidade de disseminação da cultura do planejamento; da integração entre o
planejamento e a ação; da integração entre os diversos segmentos e setores da Secretaria Estadual de
Saúde (SES) no processo de planejamento; da compatibilização entre os instrumentos de planejamento
do SUS e os instrumentos do governo; os indicadores de saúde; a avaliação e o monitoramento.
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QUADROS SINTÉTICOS DO ORÇAMENTO 2017
Quadro 1 – Resumo da Execução Orçamentaria Recursos do Tesouro
TOTAL RECEITA PREVISTA BASE DE CÁLCULO SAÚDE
Valor Empenhado E.C. 29/2000 (12,00%)

16.082.013.228,88
1.941.889.534,93

Valor Empenhado para recompor (Restos a Pagar - cancelados)

235.940.804,26

Valor Total Empenhado na Função Saúde

2.177.830.339,19

Valor Liquidado na Função Saúde

2.051.984.059,83

Valor Pago na Função Saúde

1.908.480.942,72

Despesas com Pessoal - Realizada

640.552.729,35

Saldo a Liquidar

125.846.279,36

Saldo a Pagar

143.503.117,11

% Empenhado em Saúde

12,07%

% Liquidado em Saúde

11,29%

% Pago em Saúde

10,40%

Fonte: Planilha SEFAZ dia 29-12-2017 e SIOFINET 03-01-2018

Investimentos da Saúde 2017
0,24%
0,001%

8,77%

TESOURO ESTADUAL - RECEITAS
ORDINARIAS 90,99%
RECURSOS PROPRIOS (
DIRETAMENTE ARRECADADOS)
0,001

90,99%

TRANSFERENCIAS DA UNIAO
8,77%
CONVENIOS COM ORGAOS
FEDERAIS 0,24%
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Quadro 2 – Despesas com Saúde por Grupo Natureza de Despesas
Grupo

Desc. Fonte

GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS

GRUPO 3-OUTRAS DESPESAS
CORRESNTES

GRUPO 4 - INVESTIMENTO

TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TOTAL PESSOAL
CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS
COM ORGAOS FEDERAIS
PROPRIOS - RECURSOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
TOTAL OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS
COM ORGAOS FEDERAIS
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(UNIAO)
Total INVESTIMENTO

TOTAL TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TOTAL PROPRIOS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES E CAPITAL (UNIAO)
TOTAL CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS
Total Geral

Soma de Saldo
Empenhado
640.552.729,35

Soma de Saldo
Liquidado
640.545.000,31

640.552.729,35

640.545.000,31

622.627.129,34

119.821,34

-

-

25.392,00

25.392,00

25.392,00

1.353.380.895,06

1.288.056.733,18

1.187.127.180,86

171.795.913,51

139.903.340,48

128.985.067,36

1.525.322.021,91

1.427.985.465,66

1.316.137.640,22

5.667.303,31

3.685.537,42

3.430.679,37

183.896.714,78

123.382.326,34

98.726.632,52

37.995.877,29

26.639.707,76

19.374.366,29

227.559.895,38

153.707.571,52

121.531.678,18

2.177.830.339,19

2.051.984.059,83

1.908.480.942,72

25.392,00

25.392,00

25.392,00

209.817.182,80

166.568.440,24

148.384.825,65

5.787.124,65

3.685.537,42

3.430.679,37

2.393.434.646,64

2.222.238.037,49

2.060.296.447,74

Soma de Saldo Pago
622.627.129,34

Fonte: Fonte: SIOFINET 03-01-2018
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Quadro 3 – Despesas Com Saúde por Subfunção

Desc. Sub Função
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL

ATENÇÃO BÁSICA

CONTROLE EXTERNO

Desc. Fonte
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Total
PROPRIOS - RECURSOS DIRETAMENTE
ARRECADADOS
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(UNIAO)
ADMINISTRAÇÃO GERAL Total
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Total
CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS
COM ORGAOS FEDERAIS
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(UNIAO)
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL Total
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(UNIAO)
ATENÇÃO BÁSICA Total
CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS
COM ORGAOS FEDERAIS

Soma de Saldo
Empenhado

Soma de Saldo
Liquidado

Soma de
Saldo Pago

20.000,00

16.000,00

15.920,00

20.000,00

16.000,00

15.920,00

25.392,00

25.392,00

25.392,00

695.745.669,19
13.694.309,03

680.606.224,35
10.639.915,76

660.769.174,26
10.402.877,38

281.674,34

230.513,86

230.513,86

709.747.044,56
55.499,56

691.502.045,97
27.750,00

671.427.957,50
27.750,00

55.499,56
5.681.821,68

27.750,00
3.607.284,43

27.750,00
3.430.679,37

1.283.223.450,30
94.015.388,54

1.197.142.346,49
83.225.114,90

1.084.829.860,03
79.352.521,05

34.533.106,61

23.374.047,56

16.108.706,09

1.417.453.767,13

1.307.348.793,38

1.183.721.766,54

63.460.563,56
995.956,00

62.234.278,56
950.956,00

52.757.632,73
949.820,55

569.814,60

554.148,60

554.148,60

65.026.334,16
78.252,99

63.739.383,16
78.252,99

54.261.601,88
4

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
ENGENHARIA

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
CONTROLE EXTERNO Total
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(UNIAO)
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
E ENGENHARIA Total
CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS
COM ORGAOS FEDERAIS
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
FORMAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS Total
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
SUPORTE PROFILATICO E
TERAPEUTICO Total
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
(UNIAO)
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Total
TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
(UNIAO)
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Total

TOTAL TESOURO - RECEITAS ORDINARIAS
TOTAL PROPRIOS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES E CAPITAL (UNIAO)
TOTAL CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS

1.490.555,98

1.487.555,98

622.310,09

1.568.808,97
4.467.016,02
3.996.614,98

1.565.808,97
2.160.530,11
2.288.381,41

622.310,09
2.160.530,11
2.278.312,41

1.717.763,74

1.712.423,74

1.712.423,74

10.181.394,74

6.161.335,26

6.151.266,26

27.049,98

-

-

1.618.355,48
8.157.107,56

932.588,08
4.340.023,66

932.588,08
4.308.859,58

9.802.513,02

5.272.611,74

5.241.447,66

115.581.062,52
40.093.823,26

95.810.577,57
29.509.514,69

94.764.115,83
23.917.625,15

155.674.885,78

125.320.092,26

118.681.740,98

13.730.622,12
6.449.634,60

13.097.514,67
5.311.616,92

12.267.041,68
5.013.229,99

893.518,00

768.574,00

768.574,00

21.073.774,72
3.600,00
2.827.024,00

19.177.705,59
2.106.511,16

18.048.845,67
2.095.841,16

2.106.511,16

2.095.841,16

2.830.624,00

2.177.830.339,19

2.051.984.059,83 1.908.480.942,72

25.392,00

25.392,00

25.392,00

209.817.182,80
5.787.124,65

166.568.440,24
3.685.537,42

148.384.825,65
3.430.679,37
5

Total Geral
Fonte: SIOFINET 03-01-2018

2.393.434.646,64

2.222.238.037,49 2.060.296.447,74

Informações referente aos Recursos do Tesouro
Quadro 4 – Despesas com saúde realizada com recursos tesouro no Plano de Aplicação
Plano de Aplicação

Saldo Empenhado

Saldo Liquidado

Saldo Pago

CONTRAPARTIDA AOS MUNICÍPIOS

149.069.903,10

145.417.489,98

123.384.901,70

CONTRATOS E AQUISIÇÕES

101.712.655,29

68.339.267,59

66.089.224,86

3.130.475,02

2.799.141,70

2.539.716,70

14.370.800,89

14.370.800,89

9.304.134,22

122.790.280,45

69.024.631,40

63.859.881,41

MANDADOS DE SEGURANÇA

84.973.666,80

68.229.596,59

68.062.314,49

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

11.477.456,81

8.927.165,07

8.925.930,18

967.175.293,48

955.732.437,65

886.448.435,39

5.484.196,24

5.182.550,97

4.974.074,12

640.552.729,35

640.552.729,35

622.627.129,34

PLANO DE FORTALECIMENTO

27.707.203,28

24.202.570,16

20.058.953,14

REPASSE DE RECURSO PARA FORTALECIMENTO DOS MUNICIPIOS

49.385.678,48

49.205.678,48

32.205.796,69

2.177.830.339,19

2.051.984.059,83

1.908.480.942,72

GOIAS MAIS COMPETITIVO - GMC
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS
INVESTIMENTOS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
PESSOAL

Total Geral

Fonte: SIOFINET 03-01-2018
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Quadro 5 – Despesas com saúde realizada com recursos tesouro nas Ações do Plano Plurianual – PPA
Saldo
Liquidado

Saldo Pago

148.431.104,65

137.068.635,98

103.583.117,68

17.333.707,10

9.200.082,12

9.200.082,12

1.083.649,36

1.032.002,95

944.352,75

687.172.888,19

675.218.641,57

657.174.909,43

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

6.933.656,40

6.813.656,40

3.073.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA
QUÍMICA - CREDEQS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA
SAÚDE
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DA SAÚDE
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

8.297.806,61

8.217.231,87

7.582.569,56

37.916.806,91

27.522.171,01

24.356.889,33

79.358.842,73

39.272.082,11

37.358.325,75

5.500.000,00

2.478.601,96

2.458.440,01

1.152.781,00

1.148.980,82

1.135.824,82

1.618.355,48

932.588,08

932.588,08

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

60.685.638,56

59.459.353,56

50.242.132,73

GESTÃO INTELIGENTE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

983.867.876,54

968.016.484,05

898.731.522,84

GMC - BEBÊ SAUDÁVEL

656.025,00

656.025,00

516.600,00

GMC - CUIDADO DO BEBÊ

678.900,00

678.900,00

678.900,00

10.210.333,32

9.879.000,00

9.463.000,00

GMC - VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL

1.440.000,00

1.440.000,00

1.320.000,00

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE

4.467.016,02

2.160.530,11

2.160.530,11

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PREVENÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, AMBIENTES E SAÚDE DO
TRABALHADOR
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO À
SAÚDE
VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS

1.920.000,00

1.760.000,00

-

3.600,00

-

-

115.581.062,52

95.810.577,57

94.764.115,83

3.520.288,80

3.218.514,67

2.804.041,68

Descrição Ação
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LABORATORIAIS DE INTERESSE DE SAÚDE
PÚBLICA
APOIO ADMINISTRATIVO

FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS

GMC - MAIS SAÚDE PARA GOIÁS

Saldo Empenhado
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Total Geral

2.177.830.339,19

2.051.984.059,83

1.908.480.942,72

Fonte: SIOFINET 03-01-2018

Quadro 6 – Despesas com saúde realizada com recursos tesouro por Natureza de Despesa
Descrição da Natureza de despesa

Saldo Empenhado

Saldo Liquidado

Saldo Pago

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER.ENTRE ORGÃOS,FUNDOS E ENTID.

36.614.768,08

26.117.204,51

25.948.687,52

AUXÍLIOS AOS MUNICIPIOS

55.787.103,33

50.378.137,44

32.762.727,08

AUXÍLIO-TRANSPORTE

553.248,67

278.965,20

278.965,20

186.231.772,60

181.899.392,59

152.948.238,15

5.364.420,46

2.868.567,79

2.868.343,35

16.781.206,22

11.214.264,12

8.314.665,65

656.450,64

646.557,66

637.953,16

560,20

560,20

560,20

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

33.484.080,66

26.433.730,12

26.433.730,12

MATERIAL DE CONSUMO

27.314.150,24

15.864.079,01

15.791.695,42

CONTRIBUIÇÕES AOS MUNICIPIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS

60.810.336,78

51.833.780,00

51.833.780,00

108.929.411,88

59.865.585,33

56.439.185,34

97.923.065,84

97.922.323,50

89.067.837,91

260.803,75

260.577,51

260.577,51

167.113.054,87

167.106.217,32

167.089.796,47

243.111,72

243.111,72

239.239,02

29,83

29,83

29,83

21.398,62

15.398,62

15.398,62

1.000.475.045,22

980.506.742,59

908.067.437,49

1.642.764,41

1.040.628,75

1.040.628,75

27.863,75

27.863,75

27.863,75
8

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

79.530,04

79.530,04

79.530,04

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1.675.200,00

1.540.000,00

1.540.000,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

1.770.800,89

1.770.800,89

1.770.800,89

374.069.410,97

374.069.261,82

365.022.521,73

749,52

749,52

749,52

2.177.830.339,19

2.051.984.059,83

1.908.480.942,72

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
Total Geral

Fonte: SIOFINET 03-01-2018
OBS.: Os valores acima poderão sofrer alteração em sua base de dados.
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Metas do Plano Estadual
redirecionamentos para 2017

de

Saúde

2016-2019

com

os

devidos

EIXO, DIRETRIZES E METAS
Eixo 1 (CNS): Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade.
Diretriz 1: Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada preferencial do SUS, com
maior aporte de recursos estaduais.
1.1 - Coordenar a organização e qualificação da Atenção Primária em Saúde nos 246 municípios goianos,
utilizando a estratégia da Planificação da APS;
1.2 - Garantir o acesso da população dos 246 Municípios goianos aos exames laboratoriais complementares
essenciais à atenção integral à saúde;
1.3 - Garantir o acesso da população dos 246 Municípios goianos aos serviços essenciais à atenção integral à
saúde.
Diretriz 2: Garantia de ampliação e qualificação do acesso às ações e aos serviços de saúde de
qualidade, com equidade, aprimorando a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde e a
assistência farmacêutica no SUS.
2.1 - Implantar, implementar e incrementar a execução das Políticas de Atenção Integral à Saúde nos 246
municípios do Estado;
2.2 - Ampliar a cobertura e o acesso da população às ações e serviços de imunização nos 246 municípios do
Estado com qualidade e segurança;
2.3 - Coordenar e implementar a vigilância, controle e atenção às doenças e agravos não transmissíveis,
agravos e doenças transmissíveis e a ações e serviços de promoção da saúde nos 246 municípios do
Estado;
2.4 - Instituir e implementar a área de vigilância nutricional e alimentar na estrutura da Vigilância em Saúde
do Estado;
2.5 - Instituir e qualificar a Rede de Vigilância do Óbito nos 246 municípios do Estado;
2.6 - Implementar a vigilância e o monitoramento da qualidade de produtos e serviços nos 246 municípios
do Estado;
2.7 - Coordenar a implantação dos protocolos de segurança do paciente em 100% dos serviços de saúde
públicos e privados no Estado;
2.8 - Instituir e implementar o Plano Estadual de Erradicação do Aedes;
2.9 - Implantar a rede estadual de laboratórios de controle de qualidade em saúde pública nas 05
Macrorregiões do Estado;
2.10- Implantar a linha de cuidado das pessoas com intoxicações que evoluírem para cronicidade nos 246
municípios do Estado;
2.11- Implantar/implementar e qualificar 100% das Redes de Atenção a Saúde no SUS do Estado;
2.12- Implementar o sistema de gestão da assistência farmacêutica nos 246 municípios do Estado;
2.13- Garantir o acesso da população a 100% dos medicamentos de responsabilidade do Estado e 100% do
cofinanciamento estadual para a farmácia básica e os insumos pactuados em CIB.
Eixo 5 (CNS): Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde.
Diretriz 3: Desenvolvimento da capacidade institucional de planejamento, monitoramento, regulação,
auditoria e avaliação.
3.1 - Implantar programas estruturantes para o fortalecimento do acesso às ações e serviços de saúde
prioritários nas 18 Regiões de Saúde do Estado;
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3.2 - Incrementar a capacidade institucional das Superintendências e Regionais de Saúde da SES/GO para
coordenar o processo de planejamento e avaliação das ações e serviços de saúde nas 18 Regiões de
Saúde do Estado;
3.3 - Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e auditoria da
qualidade dos serviços de atenção primária e de atenção especializada nos 246 municípios do Estado;
3.4 - Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e auditoria das
ações de Vigilância em Saúde nos 246 municípios do Estado;
3.5 - Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e auditoria das
Políticas de Atenção Integral à Saúde;
3.6 - Reestruturar e pactuar a política de regulação de sistemas de saúde para o Estado;
3.7 - Reestruturar e incrementar sistemas inteligentes de gestão no processo de regulação assistencial;
3.8 - Garantir o apoio administrativo necessário para o desenvolvimento das atividades da SES;
3.9- Fortalecer o processo de gestão estratégica e participativa nos 246 municípios; e
3.10 Fortalecer a relação interfederativa garantindo a governança regional em 100% das Regiões de Saúde.
Eixo 4 (CNS): Financiamento do SUS e Relação Público-Privado.
Diretriz 4: Implantação de estratégias de gestão inteligente na SES para melhorar o desempenho de
competências e maior cooperação com os municípios.
4.1 - Prover de sede própria a SES e as Regionais de Saúde;
4.2 - Adequar infra-estrutura da Sede da SES, das Regionais de Saúde e das Unidades Assistenciais de
Saúde próprias do Estado;
4.3 - Qualificar o gerenciamento do modelo de gestão implantado pela SES para a rede própria de
assistência a saúde;
4.4 - Aperfeiçoar o monitoramento e fiscalização de 100% das Unidades Assistenciais de Saúde próprias do
Estado, sob gestão compartilhada com as Organizações Sociais;
4.5 - Fortalecer a capacidade institucional e operacional das 18 Regionais de Saúde para o desempenho
resolutivo de suas competências na respectiva Região de Saúde;
4.6 - Atender 100% das demandas de ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.
Eixo 2 (CNS): Participação Social.
Diretriz 5:Qualificação dos processos de Participação e Controle Social do SUS no Estado de Goiás.
5.1 - Adequar a estrutura organizacional e operacional do CES-GO ao exercício das suas atribuições até
2019;
5.2 - Instituir e implantar a gestão estratégica para resultados no CES-GO com 100% das ações estratégicas
executadas até 2019;
Meta revisada para:
Instituir e implantar a gestão estratégica para resultados no CES-GO mediante a realização das
etapas de planejamento; execução, controle e avaliação.
5.3 - Implantar a Política Estadual de Educação Permanente para a Participação e o Controle Social até
2019;
Meta revisada para:
Implantar a Política Estadual de Educação Permanente para a Participação e o Controle Social
até 2019 mediante a execução das etapas de planejamento, execução, controle e avaliação.
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5.4 - Instituir e implantar a Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a
Participação e o Controle Social do SUS até 2019;
Meta revisada para:
Instituir e implantar a Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a
Participação e o Controle Social do SUS até 2019 mediante a execução das etapas de
planejamento, execução, controle e avaliação.
(Justificativa do CES: Entendendo a importância que ao final de cada quadriênio as metas tenham
condições de serem aferidas adequadamente dando transparência quanto aos resultados alcançados,
recomenda-se a alteração)
5.5 - Realizar a 9ª Conferência Estadual de Saúde em 2019;
5.6 - Apoiar os 246 CMS na adequação das suas condições legais, técnicas, materiais, tecnológicas e
humanas ao exercício das suas atribuições até 2019;
5.7 - Fortalecer a Ouvidoria da SES/GO para resposta a 100% das demandas dos usuários.
5.8 - Meta sugerida para inclusão:
Realizar duas Conferências Temáticas de Saúde: Saúde das Mulheres e Vigilância em Saúde.
(Justificativa do CES: Considerando a convocação do Ministro da Saúde mediante Portarias
nº1016/2016 e nº1017/2016 para realização das Conferências Nacionais Saúde da Mulher e
Vigilância em Saúde e suas respectivas etapas preparatórias Municipal, Regional e Estadual)
Eixo 3 (CNS): Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde.
Diretriz 6:Formação, aperfeiçoamento e aprimoramento de pessoal para o SUS.
6.1 - Incrementar referência regional para Educação em Saúde nas 18 Regionais de Saúde e em 100% dos
Fóruns de pactuação Regional;
6.2 - Implantar o planejamento ascendente e contínuo da Educação Permanente nas 18 Regiões de Saúde;
6.3 - Incrementar a execução do processo de Educação em Saúde nas 18 Regiões de Saúde, com ênfase na
requalificação dos processos de trabalho dos ACS e ACE ;
6.4 - Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento e avaliação de 100% dos
egressos das ações de Educação Permanente em Saúde no Estado;
6.5 - Instituir e implantar a Política de Ensino e Pesquisa para o SUS em Goiás;
6.6 - Garantir a execução de 100% das demandas dos municípios e da SES para qualificação, formação e
aperfeiçoamento do profissional de saúde;
6.7 - Proporcionar aos profissionais do SUS no âmbito Estadual acesso aos cursos de pós-graduação lato
sensu e scrito sensu.
Eixo 7 (CNS): Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS.
Diretriz 7: Implementação das ações de inovação tecnológica em saúde.
7.1 - Incrementar em 20% a pesquisa de novas tecnologias em saúde de acordo com as necessidades do
SUS no Estado;
7.2 - Instituir e implantar a Política Estadual de Inovação Tecnológica para o SUS;
7.3 - Incrementar a utilização do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS,
por meio da institucionalização do uso de 100% dos sistemas de tecnologia da informação e da análise
de dados estatísticos, georreferenciados, em tempo real, para subsidiar a tomada de decisões
estratégicas em saúde;
7.4 - Implantar sistemas de informação do SUS nos 246 municípios de Goiás.
Meta Revisada: Implantar sistemas de informação na SES e nos 246 municípios de Goiás.
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(Inclusão na Meta da palavra SES)
Eixo 6 (CNS): Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS.
Diretriz 8: Fortalecer a comunicação em saúde no Estado para consolidação das políticas públicas de
saúde.
8.1 - Promover o uso mais adequado das ferramentas de comunicação, por parte dos profissionais do SUS,
para maior efetividade e abrangência de ações e serviços de saúde junto à população, nas 18 Regiões
de Saúde;
8.2 - Implantar a rede de mobilização social da SES;
8.3 - Implantar o Núcleo de Produção Audiovisual da SES.
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RELATÓRIO ANUAL DE SAÚDE - 2017
Plano Estadual de Saúde: 2016-2019 – Resolução 009, de 06/09/2016

Diretriz 1: Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada preferencial do SUS, com maior aporte de recursos estaduais.
1.1 - Meta PES 2016-2019 - Coordenar a organização e qualificação da Atenção Primária em Saúde (APS) nos 246 municípios goianos, utilizando a estratégia da
Planificação da APS.
1.1.1 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de 245 equipes de saúde da família.
1.1.1.1 - Indicador – Número de equipes implantadas/Proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF).
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
Ação 2136 A - Coordenar o processo de
Ação
realizada,
coordenação
da Fortalecimento das
Tesouro
implantação de 245 equipes de saúde
GAS/SPAIS
R$ 19.600,00
R$ 4.300,00
implantação de 43 Equipes
ações de Atenção
Estadual
da família nos municípios
Primária à Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O credenciamento das equipes depende da disponibilidade de recurso orçamentário federal, de acordo com a série histórica de 2017 foram implantadas um total de 43 eSF. (Fonte:
MS/SAS/DAB e IBGE; 2017). Os recursos financeiros foram aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da Meta para o ano de 2018.
Conclusões:
As ações de apoio técnico aos Municípios e de permanente acompanhamento da implantação de novas ESF junto ao Ministério da Saúde resultou no cumprimento parcial da Meta Anual. A
implantação de 43 equipes de saúde da família correspondeu a 17,55 % da Meta anual, até a competência de dezembro/2017. Após a publicação da Nova Política Nacional da Atenção
Básica (PNAB), através da Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017 a SES está em processo de articulação com os municípios para incrementar a implantação de novas equipes habilitadas.
Somando a Portaria 3.830 do dia 28 de Dezembro 2017 de Credenciamento de 122 Novas ESF por parte do Ministério da Saúde restando implantação pelos Municípios.
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1.1.2 - Meta PAS 2017 – Realizar a Tutoria em 04 Regionais de Saúde.
1.1.2.1 - Indicador – Número de Tutorias Realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA

A - Organizar os processos e fluxos de
trabalho nas Unidades Básicas de
Saúde

AÇÕES PPA

Ação realizada. Realizada Tutoria em
Ação 2136 10 Regiões de Saúde com organização
Fortalecimento das
dos processos e fluxos de trabalho nas
ações de Atenção
Unidades Básicas de Saúde e iniciada a
Primária à Saúde
Tutoria nas demais (08 restantes)

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO

R$ 138.240,00

R$ 140.843,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Em 2017 o processo de Tutoria foi iniciado e realizado nas Regiões Entorno Sul, Pirineus, Sudoeste I, Central, Centro Sul, Norte, Oeste II, Rio Vermelho, Nordeste I e Nordeste II. Nas
demais Regiões, em número de 08, foi iniciada a implantação do processo, com pactuação e homologação em Comissão Intergestores Regionais (CIR). Os recursos financeiros foram
aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios. O recurso orçamentário divergente deve-se a superação da meta em 150%.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se a manutenção da Meta e continuidade das atividades nas 18 Regiões de Saúde do Estado.
Conclusões:
Cumprimento acima de 100% da Meta programada para ano 2017.
1.1.3 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de 10 equipes de NASF.
1.1.3.1 - Indicador – Número de NASF implantados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
A - Coordenar o processo de
implantação de 10 equipes de Núcleo
de Apoio a Saúde da Família NASF
nos municípios.

REALIZADA
Ação realizada. Coordenação da
implantação de 23 Equipes de Núcleo
de Apoio a Saúde da Família NASF.

AÇÕES PPA
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

R$ 5.000,00

R$5.000,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro
Estadual

GAS/SPAIS
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Saúde

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Até outubro de 2017 foram implantadas 23 novas equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) (Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE; jan 2017 a out 2017). Os recursos financeiros
foram aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da Meta para 2018, com a implantação de novas equipes de NASF, conforme preconiza a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB).
Conclusões:
Cumprimento acima de 100% da Meta programada para ano 2017.
1.1.4 - Meta PAS 2017 – Realizar 02 oficinas da planificação da APS (Organização das UBS e do Processo de Trabalho em Saúde; Sistemas de Informação, Monitoramento e Análise da Situação
de Saúde).
1.1.4.1 - Indicador – Número de municípios avaliados /monitorados no processo de Planificação da Atenção Primária à Saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

A - Coordenar o processo
planificação nos municípios.

Ação 2126 –
Formação,
Ação realizada. Coordenação do processo
de
aperfeiçoamento e
com a realização de 02 Oficinas de
R$ 1.760.000,00
aprimoramento de
Planificação da APS em 242 Municípios.
pessoal para o
SUS

R$ 478.247,00

Tesouro
Estadual

GAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os recursos financeiros foram aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios. A divergência entre o valor previsto e o executado se deve à otimização de
recursos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Manutenção das ações para cumprimento de 100% da Meta em 2018.
Conclusões:
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As metas foram parcialmente cumpridas. A Oficina 5 foi realizada por 243 municípios, correspondendo a 98,78 % da Meta; a Oficina 6 foi realizada por 244 municípios, correspondendo a
99,18 % da Meta, até dezembro de 2017.
1.1.5 - Meta PAS 2017 – Financiar a Atenção Primaria em 100% dos municípios e de forma tempestiva.
1.1.5.1 - Indicador – Percentual de municípios recebendo financiamento da APS pelo Estado.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

AÇÕES PPA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Ação 2136 Ação realizada. 246 municípios
R$
Tesouro
Fortalecimento das
R$ 55.231.438,56 54.878.605,56
GAS/SPAIS
receberam Pagamento competência de
ações de Atenção
Estadual
Janeiro a Novembro.
Primária à Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O financiamento da APS pelo Estado a c o n t e c e na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde dos municípios. É definido como
contrapartida estadual o repasse correspondente a 25% da fração do Piso de Atenção Básica (PAB) variável repassado pelo Ministério da Saúde aos Municípios, efetuada em repasses mensais.
A contrapartida estadual foi paga para os 245 municípios nas competências de janeiro à dezembro de 2017. Apenas o município de Goiânia que recebeu a contrapartida no mês de janeiro,
fevereiro e outubro de 2017, faltando o repasse correspondente ao montante de R$ 4.327.619.50. A meta foi cumprida em 99,59%.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade e regularidade dos repasses financeiros da contrapartida estadual em 2018 para custeio da Atenção Primária à Saúde nos Municípios.
A - Elaborar e implementar proposta de
financiamento da APS pelo Estado
para municípios.

Conclusões:
Meta parcialmente cumprida (99,59% do programado).

1.1.6 - Meta PAS 2017 – Garantir a contrapartida Estadual do financiamento da Atenção Primaria, para as 245 novas equipes ESF a serem implantadas.
1.1.6.1 - Indicador – Percentual de municípios recebendo financiamento da APS pelo Estado.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

A - Elaborar e implementar proposta de
financiamento da APS pelo Estado para
municípios

Ação parcialmente realizada.
Implantadas 43 eSF.

AÇÕES PPA
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO
R$
10.942.567,43

R$409.975,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
GAS/SPAIS
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Primária à
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Do total de 43 eSF implantadas em 2017, apenas Goiânia que teve 02 eSF implantadas em novembro de 2017 ainda não recebeu a contrapartida estadual.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade e regularidade dos repasses financeiros da contrapartida estadual em 2018 para custeio das novas Equipes de Atenção Primária à Saúde nos Municípios.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida. Da meta de 245 novas equipes que foram planejadas, apenas 43 foram implantadas representando um total de 7,55 % do programado).
1.1.7 - Meta PAS 2017 – Equipar as 1.408 Equipes Saúde da Família - eSF com equipamentos para mensuração da Pressão Arterial e Glicemia.
1.1.7.1 - Indicador – Número de Equipes Saúde da Família na Visita Domiciliar equipadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Reduzir as Internações por
Ação 2136 Condições Sensíveis à Atenção Básica
Fortalecimento
- ICSAB com a qualificação das visitas Ação parcialmente realizada, 1.375
das ações de
Tesouro
R$ 844.800,00
R$ 1.180.407,40
GAS/SPAIS
domiciliares, através da cessão de eSF equipadas.
Atenção
Estadual
equipamentos para mensuração da
Primária à
Pressão Arterial e Glicemia.
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
De 1.408 equipes programadas, 1.375 equipes de saúde da família (97,76% da meta programada) foram contempladas com os KITS de visita domiciliar, com repasse fundo a fundo de
recurso financeiro do Estado aos 246 Municípios, considerando que até fevereiro de 2018, 228 municípios (92,68% da meta programada) apresentaram a nota fiscal comprovando a
aquisição dos Kits de visita domiciliar. O recurso financeiro executado corresponde ao repasse relativo às metas dos exercícios de 2016 e 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Realizar o monitoramento dos 32 municípios que ainda não prestaram conta quanto a aquisição dos kits de visita domiciliar.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida, em 97,76%.
1.1.8 - Meta PAS 2017 – Qualificar 1.599 ACSs e 499 ACEs (Projeto SES/UNB).
1.1.8.1 - Indicador – Número de Agentes Comunitários de Saúde- ACSs e Agentes Combate a Endemias- ACEs qualificados.
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AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Produção e disseminação do
Realizada parcialmente,
conhecimento na APS (Atenção 3.250 Agentes Comunitários de Saúde
Primária de Saúde) para os ACS e e Agentes de Combate as Endemias em
ACE.
processo qualificação.

AÇÕES PPA
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento
e
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO
R$ 2.904.549,47 R$ 1.158.619,04 Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
GAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Inicialmente foi programado para o ano de 2017 a qualificação de 1599 ACSs e 499 ACEs totalizando 2.098 agentes. Porem no decorrer das atividades foram incluídas novas turmas
ainda em 2017 ampliando para 3.250 agentes em processo de qualificação. Foi iniciada a 5º turma das 14 turmas estabelecidas no projeto de Qualificação. Foram realizadas 06 Oficinas de
Inclusão digital para melhoria do conhecimento em ferramentas de informática pelos Agentes nas Regiões Centro Sul, Entorno Sul, Pirineus, São Patrício II, Nordeste I, Nordeste II. O
recurso financeiro executado refere-se a 39% do previsto.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da execução do projeto e da parceria com a UnB, com a realização de qualificação para 09 turmas em 2018.
Conclusões:
Meta cumprida. Qualificação em andamento.
1.1.9 - Meta PAS 2017 – Implementar a promoção e educação em saúde bucal no Estado de Goiás.
1.1.9.1 - Indicador – Número de Processos de compra para Kit de saúde bucal abertos.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

A - Acompanhamento de processo para
efetivar compra de 1.250.000 kits de
saúde bucal. (Recurso para 2017, para
inclusão no orçamento).

Ação parcialmente realizada,
acompanhamento do processo com
homologação do Pregão Eletrônico
SRP nº 141/2017

AÇÕES PPA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

Ação 2136 Fortalecimento das R$ 11.000.000,00
ações de Atenção
Primária à Saúde

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os Processos nº 201700010002717 e nº 201700010002716, de compra dos kits de saúde bucal, continuam em tramitação. Em 29 de novembro de 2017 houve a homologação do Pregão
Eletrônico SRP nº 141/2017. Aguardando parecer da PGE para autorização e publicação da Ata de Registro de Preço.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Manutenção da meta para 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente realizada, iniciada e não concluída.
1.2 - Meta PES 2016-2019 – Garantir o acesso da população dos 246 municípios goianos aos exames laboratoriais complementares essenciais à atenção integral à saúde.
1.2.1 - Meta PAS 2017 – Equipar laboratórios de análises clínicas em 70 municípios.
1.2.1.1 - Indicador – N° de municípios contemplados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

A - Aquisição e cessão de
equipamentos de análises clínicas aos
municípios.

Realizada

C - Participar
Planificação

Realizado

oficinas

de

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

Ação 2136 –
Fortaleciment
R$ 13.510.087,50
o das Ações de
Total de Recursos
Atenção
27 Municípios receberam os
do GMCI
Primária à
equipamentos em 2017.
referente aos anos
Saúde/GOIAS
de 2016, 2017 e
MAIS
2018
COMPETITI
VO
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017

B - Assessorar municípios na
elaboração dos projetos para a
aquisição de equipamentos e materiais
permanentes e na elaboração de
Pareceres Técnicos

das

AÇÕES PPA

Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à Saúde

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 3.635.309,72

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

-

R$ 14.820,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

-

R$ 6.240,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Quanto à ação A, os 27 Municípios que receberam o repasse de recurso financeiro para a aquisição de equipamentos de Laboratório, o valor executado refere-se ao saldo de 2016,
correspondendo à primeira fase do Programa Goiás mais Competitivo e Inovador/GMCI, tendo a quitação corrido em Janeiro de 2017 (Portaria 081/2017). Os recursos para a meta de
2017 não foram repassados pela SEFAZ para a referida execução por parte da SES-GO. A divergência entre os recursos previsto e executado se deve à acumulação dos saldos de 2016 ,
2017 e 2018.
Quanto às metas B e C, não programadas na PAS 2017, relativas à assessoria técnica aos municípios e a participação nas oficinas de planificação foram cumpridas em 100%, e os recursos
financeiros executados foram aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomendamos a continuidade da meta em 2018, contemplando os 43 Municípios restantes.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida em 38,57% do programado.
1.3 - Meta PES 2016-2019 – Garantir o acesso da população dos 246 municípios goianos aos serviços essenciais à atenção integral à saúde.
1.3.1 - Meta PAS 2017 – Equipar os serviços com equipamentos de apoio diagnóstico.
1.3.1.1 - Indicador – Nº de municípios contemplados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

A - Aquisição e cessão de
equipamentos de apoio diagnóstico aos
municípios.

REALIZADA

Ação parcialmente realizada. Dos 60
Municípios previstos, 46 foram
contemplados

AÇÕES PPA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

Ação 2136 –
Fortalecimento
das Ações de
Atenção
Primária à
Saúde/GOIAS
MAIS
COMPETITIV
O

R$ 4.703.000,00
Total de
Recursos do
GMCI referente
aos anos de
2016, 2017e
2018

R$ 356.573,49

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GERCRAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O repasse financeiro para a aquisição de equipamentos de apoio diagnóstico aos municípios na programação da meta de 2016, que corresponde à primeira fase do Programa Goiás mais
Competitivo e Inovador/GMCI, deu-se em Janeiro de 2017 (Portaria 081/2017), com o cumprimento de 76,66 % da meta programada. Até novembro de 2017 não houve reestruturação
técnica junto aos Municípios para cumprimento de 23,34% da meta para 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A Meta trianual foi dividida nos três anos e para 2017 a previsão era de 60 municípios a serem contemplados. Recomendamos a continuidade das ações até o atingir de 100% da meta
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planejada.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida, em 76,66 % até novembro de 2017.
1.3.2 - Meta PAS 2017 – Aumentar a cobertura de realização dos exames do Teste do Pezinho de 70,5% em 2014 para 75% em 2017.
1.3.2.1 - Indicador – Taxa de Cobertura de Nascidos Vivos – NV que realizaram Teste do Pezinho.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
A - Monitorar a cobertura do teste do
pezinho por município e intensificar as
ações nos municípios com menor
cobertura.
B - Realizar 08 oficinas para qualificar
os profissionais de saúde das equipes
de Estratégia de Saúde da Família –
ESF dos munícipios que apresentarem
baixa cobertura, e indicadores de
qualidade inadequados (idade do recém
– nascido na data da coleta, índice de
coletas inadequadas, tempo de retenção
da coleta na Unidade de Saúde).
C - Realizar 01 Seminário para 300
pessoas em Comemoração ao Dia
Nacional do Teste do Pezinho, dia 06
de junho de 2017.

REALIZADA

Cobertura até outubro de 2017 de 72,1
% (45.096) dos nascidos vivos.

AÇÕES PPA
Ação 2136 Fortalecimento
das Ações de
Atenção
Primária à
Saúde

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

Sem impacto
financeiro

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SPAIS/GSMCA

SPAIS/GSMCA

Realizada

Não realizada

Ação 2126 –
Formação,
Aperfeiçoament
oe
Aprimoramento
de Pessoal para
o SUS
Ação 2126 –
Formação,
Aperfeiçoament
oe
Aprimoramento
de Pessoal para
o SUS

R$ 64.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SPAIS/GSMCA
R$ 60.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As duas primeiras ações previstas foram atingidas e alcançaram bom desempenho, não havendo execução dos recursos inicialmente planejados, por terem sido realizadas em parceria.
A ação C “Realizar 01 Seminário para 300 pessoas em Comemoração ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, dia 06 de junho de 2017” não foi realizada por dificuldade de agenda, o que
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comprometeu a finalização do processo para realização do evento em tempo oportuno.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade e reprogramação das ações para 2018.
Conclusões:
Ação A, meta parcialmente cumprida (72,10%); Ação B, meta cumprida em 100 %; Ação C, meta não cumprida e reprogramada para 2018. Quanto à meta anual de aumentar a cobertura
de realização dos exames do Teste do Pezinho de 70,5% em 2014 para 75% em 2017 foi parcialmente alcançada, passando de 70,5% para 72,1% até outubro de 2017.
1.3.3 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de 37 Equipes de Saúde Bucal na ESF.
1.3.3.1 - Indicador – Porcentagem de cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

A - Coordenar o processo de
implantação de 37 equipes de saúde
bucal na Estratégia Saúde da FamíliaESF nos municípios

Ação realizada. Coordenação da
implantação de 83 equipes de saúde
bucal na Estratégia Saúde da FamíliaESF

AÇÕES PPA
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

R$ 15.000,00

R$ 5.000,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Até outubro de 2017 foram implantadas 83 novas equipes de Saúde Bucal na ESF. (Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE; jan 2017 a out 2017). Os recursos financeiros foram aplicados em
despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios. A divergência entre o valor previsto e o executado se deve à otimização dos recursos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Manutenção da meta para 2018, ampliando a cobertura da população por ações de saúde bucal.
Conclusões:
Cumprimento acima de 100% da Meta programada para ano 2017.
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Diretriz 2: Garantia de ampliação e qualificação do acesso às ações e aos serviços de saúde de qualidade, com equidade, aprimorando a atenção
primária e especializada, a vigilância em saúde e a assistência farmacêutica no SUS.
2.1 - Meta PES 2016-2019 - Implantar, implementar e incrementar a execução das Políticas de Atenção Integral à Saúde nos 246 municípios do Estado.
2.1.1 – Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação da Política de Saúde da Pessoa Idosa nos 246 municípios do Estado.
2.1.1.1 - Indicador – Nº de Municípios executando ações de saúde da pessoa idosa.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
Ação 2136 Subcoordenação de
Fortalecimento
A - Acompanhar e monitorar as ações
R$1.280,00
Tesouro
Atenção
à Saúde da
das
ações
de
Realizada
de saúde da pessoa idosa nos
R$ 3.000,00
Atenção
Estadual
Pessoa Idosa / GEPE /
municípios.
SPAIS
Primária à
Saúde
Ação 2136 Subcoordenação de
B
- Instituir
Grupo Técnico
Fortalecimento
Interinstitucional para monitoramento e
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
Atenção à Saúde da
Não realizada
Atenção
financeiro
financeiro
Pessoa Idosa / GEPE /
execução da Política de Saúde da
Primária à
SPAIS
Pessoa Idosa.
Saúde
Ação 2124 –
Subcoordenação de
Realizada parcialmente
Desenvolviment
R$ 2.068,00
C - Realizar uma campanha educativa
Tesouro
Atenção à Saúde da
o das Ações de
R$ 200.000,00
sobre Prevenção de Quedas.
Estadual
Pessoa Idosa / GEPE /
comunicação
SPAIS
institucional
Ação 2136 Subcoordenação de
D - Assessorar a SMS de Itumbiara na
Fortalecimento
R$ 530,00
Tesouro
Atenção à Saúde da
implantação do Centro de Referência
Realizada
das ações de
R$ 2.000,00
Estadual
Pessoa Idosa / GEPE /
Atenção
de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa.
SPAIS
Primária à
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Saúde

E - Realizar 01 (um) evento
comemorativo
ao
Dia
de
Conscientização da Violência Contra a
Pessoa Idosa.
F - Elaborar 11 (onze) Boletins
Informativos de Saúde da Pessoa Idosa.
G - Publicar DVD sobre Orientações
Básicas para a Promoção do
Envelhecimento Saudável para 246
municípios.
H - Elaborar 04 (quatro) Cartazes
Informativos de Saúde da Pessoa Idosa.

I - Reproduzir material gráfico: Folder,
Cartilha e Banner sobre Saúde da
Pessoa Idosa.

Realizado

Realizada

Realizado

Realizado

Não realizado

Ação 2124 –
Desenvolviment
o das Ações de
comunicação
institucional
Ação 2124 –
Desenvolviment
o das Ações de
comunicação
institucional
Ação 2124 –
Desenvolviment
o das Ações de
comunicação
institucional
Ação 2124 –
Desenvolviment
o das Ações de
comunicação
institucional
Ação 2124 –
Desenvolviment
o das Ações de
comunicação
institucional

R$ 4.000,00

R$ 2.010,00

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa / GEPE /
SPAIS

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa / GEPE /
SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa / GEPE /
SPAIS

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa / GEPE /
SPAIS

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa / GEPE /
SPAIS

R$ 2.530,00

R$ 22.000,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Das ações previstas para 2017, não foram realizadas as que se referem à campanha publicitária sobre Prevenção de Quedas em Idoso e a reprodução de material gráfico relacionado à
campanha, não tendo havido a correspondente execução financeira.
As demais ações foram desenvolvidas tendo como objetivo o fomento aos 246 Municípios para que implantem e executem a Política de Saúde da Pessoa Idosa. Entretanto, até novembro
de 2017, 174 Municípios informaram a execução das ações de saúde da pessoa idosa, que corresponde a 70,73% da meta programada.
Em relação às ações não executadas:
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1. Grupo Técnico de monitoramento das ações executadas: foi instituído instrumento de monitoramento pelo FormSUS, preenchido pelo Município e supervisionado pela Regional de
Saúde, tornando desnecessário a instituição de Grupo Técnico de monitoramento.
2. Elaborar cartazes e produzir material gráfico: o material foi elaborado, entretanto, por contenção de despesas, a reprodução gráfica do material educativo e a campanha publicitária na
mídia não foram autorizadas pelo Governo Estadual, conforme informações prestadas pela Comunicação Setorial/SES/GO.
Os recursos financeiros foram aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios.
A divergência entre o valor previsto e o executado se deve à otimização dos recursos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação e continuidade das ações em 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida, em 70,73% do programado.
2.1.2 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem nos 246 municípios do Estado.
2.1.2.1 – Indicador – Nº de Municípios executando ações de saúde do homem.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2136 Fortalecimento
A - Assessorar os 30 municípios
prioritários na implementação da
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
Realizado
Atenção
financeiro
financeiro
Politica Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem -PNAISH
Primária à
Saúde
Ação 2136 Fortalecimento
B
- Instituir
Grupo Técnico
Interinstitucional para monitoramento e
Não realizado
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
Atenção
financeiro
financeiro
execução da Política de Saúde do
Primária à
Homem.
Saúde
Ação 2136 Fortalecimento
C - Realizar 10 (dez) visitas técnicas
das ações de
Tesouro
aos Municípios para orientação sobre a
Realizado parcialmente
R$ 4.800,00
R$ 2.660,00
Atenção
Estadual
implantação do pré-natal do parceiro
Primária à
Saúde

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS
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D - Elaborar 06 (seis) Boletins
Informativos bimestrais de Saúde do
Homem

E - Elaborar Linha de Cuidado para o
Câncer de Próstata

F - Realizar 01 (um) campanha
educativa / informativa anual de
prevenção de agravos na população
masculina do Estado de Goiás
G - Elaborar material gráfico (folders,
cartazes e banners) sobre prevenção de
agravos na população masculina do
Estado de Goiás
H - Confeccionar cartilha de
implantação do Pré Natal do Homem e
cartilha para profissionais. Conteúdo:
promoção da saúde, prevenção e
possíveis agravos à Saúde do Homem.
I - Realização da Semana de Saúde
Homem, 18 a 25/11, em parceira com
Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Esporte, Federação Goiana
de Futebol, METROBUS, UEG,
CEASA e Corpo de Bombeiros.

Ação 2124 Desenvolviment
Sem impacto
Realizado parcialmente
o das Ações de
financeiro
comunicação
institucional
Ação 2134 Conformação,
implantação e
Sem impacto
Realizado
implementação
financeiro
de redes de
atenção à saúde
Ação 2124 Desenvolviment
Não realizado
o das Ações de
R$ 129.851,11
comunicação
institucional
Ação 2124 Desenvolviment
Não realizado
o das Ações de
R$ 1.000,00
comunicação
institucional
Ação 2124 Desenvolviment
Não realizado
o das Ações de
R$ 140.480,00
comunicação
institucional
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Realizada
Atenção
Primária à
Saúde

Sem impacto
financeiro

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

Sem impacto
financeiro

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

R$ 0,00

Recurso
Federal

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

R$ 0,00

Recurso
Federal

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

R$ 0,00

Recurso
Federal

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

R$ 0,00

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS
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J - Participação em 5 eventos
(palestras, e entrevistas) no mês de
novembro em comemoração ao Dia
Internacional de Saúde do Homem.

Realizada

Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde

-

R$ 0,00

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações A, D, E, I e J foram realizadas sem impacto financeiro, conforme previsto na PAS 2017.
Ação B, F, G e H-Ações não executadas e sem impacto financeiro
A ação C foi realizada parcialmente utilizando o recurso proporcional.
1. Grupo Técnico de monitoramento das ações executadas: foi instituído instrumento de monitoramento pelo FormSUS, preenchido pelo Município e supervisionado pela Regional de
Saúde, tornando desnecessário a instituição de Grupo Técnico de monitoramento.
2. Realizar Campanha, elaborar cartazes e produzir material gráfico: por contenção de despesas, a reprodução gráfica do material educativo e a campanha publicitária na mídia não foram
autorizadas pelo Governo Estadual, conforme informações prestadas pela Comunicação Setorial/SES/GO.
Os recursos financeiros foram aplicados em despesas de diárias para viagem dos técnicos em visita aos Municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação e continuidade das ações em 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida, em 63% do programado. As ações foram desenvolvidas tendo como objetivo o fomento aos 246 Municípios para que implantem e executem a Política de
Saúde do Homem. Entretanto, 30 Municípios foram priorizados no Estado para redução da mortalidade infantil, e estes passaram a ser prioritários para a Saúde do Homem, com a
implantação do pré-natal do parceiro. Até novembro de 2017, das 10 visitas programadas, 05 foram realizadas, correspondendo a 50% da meta. Dos 246 Municípios 154 informaram a
execução das ações de saúde do homem, que corresponde a 63% da meta programada.
2.1.3 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional em 36 municípios que
dispõem de unidades prisionais com mais de 100 presos.
2.1.3.1 - Indicador – Nº de Municípios com unidades prisionais executando ações de saúde.
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2124 Subcoordenação de
A - Elaborar e publicar 02 Boletins
Desenvolviment
Sem impacto
Sem impacto
Atenção à Saúde no
Realizado
Informativos.
o das Ações de
financeiro
financeiro
Sistema Penitenciário /
comunicação
GEPE / SPAIS
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institucional

Ação 2136 Fortalecimento
Subcoordenação de
das ações de
R$ 480.000,00
Tesouro
Atenção à Saúde no
Realizada
R$ 340.170,00
Atenção
Estadual
Sistema Penitenciário /
Primária à
GEPE / SPAIS
Saúde
Ação 2136 Subcoordenação de
C - Pactuar o repasse de recursos
Fortalecimento
Tesouro
Atenção à Saúde no
R$ 669.940,00
financeiros aos municípios com
das ações de
Realizado.
R$ 2.000.000,00
Estadual
Sistema Penitenciário /
população carcerária acima de 100
Atenção
GEPE / SPAIS
presos.
Primária à
Saúde
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação 2136 Subcoordenação de
D - Repasse financeiro para Ação realizada, porém não prevista na
Fortalecimento
Tesouro
Atenção à Saúde no
composição de equipes de saúde nas PAS 2017.
das ações de
R$ 5.405.201,00
Estadual
Sistema Penitenciário /
unidades prisionais do Estado.
Atenção Primária
GEPE / SPAIS
à Saúde
Ação 2136 E – Assessorar os municípios para
Subcoordenação de
Fortalecimento
Promover a adesão a contrapartida Ação realizada, porém não prevista na
Tesouro
Atenção à Saúde no
das ações de
R$ 3.355,00
estadual para composição de equipes PAS 2017.
Estadual
Sistema Penitenciário /
Atenção Primária
de saúde nas unidades prisionais do
GEPE / SPAIS
à Saúde
Estado.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A ação B, A diferença de valor desta ação entre previsto e executado está contido no montante da ação D não previstas na PAS. A ação D, “Repasse financeiro para composição de equipes
de saúde nas unidades prisionais do Estado”, não estava prevista na PAS 2017, porém, em março deste ano, foi pactuada em CIB e realizado o repasse de recursos financeiros aos
municípios com unidade prisional em seu território a partir de agosto de 2017.
Ação E O recurso financeiro desta refere-se a diárias para os técnicos que realizaram visita técnica aos municípios que aderiram à contrapartida estadual para composição de equipes de
saúde nas unidades prisionais do Estado.
B - Promover o acesso das pessoas
privadas de liberdade às ações de
atenção básica no Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
-Reprogramação e continuidade das ações em 2018.
-Recomendamos a alteração da meta da PAS 2018 para 127 municípios com unidade prisional.
Conclusões:
Meta cumprida, acima de 100% do programado. As ações foram desenvolvidas tendo como objetivo o fomento aos 78 Municípios para que implantem e executem a Política de Saúde no
Sistema Prisional. Até novembro de 2017.
2.1.4 - Meta PAS 2017 – Ampliar o acesso aos serviços de saúde e qualificar o cuidado às pessoas com deficiência nos 246 municípios do Estado.
2.1.4.1 - Indicador – Nº de Serviços de Atenção à Pessoa com Deficiência implantado, implementado e monitorado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2130 A - Promover a execução do Plano de
Ações
Implantação da Rede de cuidados a
Estratégicas de
Tesouro
Realizada
R$ 3.120,00
R$ 2.340,00
pessoa com deficiência-RCPD, com a
atenção à saúde
Estadual
organização da atenção em reabilitação
de média e alta
no Estado de Goiás.
complexidade
Ação 2130 B - Instituir protocolo assistencial para
atenção às pessoas com deficiência nos
Ações
Sem impacto
Sem impacto
Tesouro
Serviços de Atenção Básica e Atenção
Parcialmente realizada
Estratégicas de
financeiro
financeiro
Estadual
Especializada em Reabilitação no
atenção à saúde
Estado de Goiás.
de média e alta
complexidade
Ação 2130 Ações
C - Ampliar a implantação da estratégia
Não realizada
Estratégicas de
de acolhimento e classificação de risco
R$ 0,00
Tesouro
atenção à saúde
R$ 3.120,00
Estadual
nos serviços da RCPD.
de média e alta
complexidade
D - Planejar, produzir a gravação,
Ação 2136 divulgar e distribuir vídeoaula sobre
Fortalecimento
R$ 0,00
estimulação precoce em crianças com
Não realizada
das ações de
R$ 5.000,00
Tesouro

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
GEPE/SPAIS

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
GEPE/SPAIS

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
GEPE/SPAIS
Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
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Microcefalia e outras alterações do
desenvolvimento Neuropsicomotor.

E - Elaborar e publicar boletim
periódico de Atenção à Saúde das
Pessoas com Deficiência em Goiás.

Realizada

Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2124 Desenvolviment
o das Ações de
comunicação
institucional

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Estadual

GEPE/SPAIS

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
GEPE/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação A -realizada utilizando recursos financeiro a menor em virtude da otimização dos recursos.
A ação B foi parcialmente realizada, e para ela não havia sido previsto recurso.
Com relação às ações parcialmente ou não executadas:
A ação C “Ampliar a implantação da estratégia de acolhimento e classificação de risco nos serviços da Rede de cuidados a pessoa com deficiencia -RCPD” está sendo discutida nas
reuniões de protocolos com os CERs.
A ação D “Planejar, produzir a gravação, divulgar e distribuir vídeo aula sobre estimulação precoce em crianças com Microcefalia e outras alterações do desenvolvimento
Neuropsicomotor” necessita de matriciamento dos Centros Especializados em Reabilitação, para construção compartilhada de proposta de intervenção pedagógico-terapêutica.
O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram visita técnica aos municípios e à realização de eventos de capacitação técnica programados.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação e continuidade das ações para 2018.
Conclusões:
Meta 100 % cumprida em 2017. Em 2017 houve a habilitação de mais 01 Centro Especializado em Reabilitação no Estado de Goiás, ampliando de 11 para 12 o número de serviços
implantados, sendo todos estes monitorados por meio de supervisão técnica, cumprindo 100% da meta programada.
2.1.5 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de ações de Equidade em Saúde para as populações em situação de rua, negros, LGBT, ciganos, indígenas, povos do campo, do cerrado e
das águas nos 246 municípios do Estado.
2.1.5.1 - Indicador – Nº de ações de equidade em saúde executadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Coordenar a implantação e
Ação 2136 Coordenação de
execução dos Planos Estaduais de
Fortalecimento
Tesouro
Promoção da Equidade
Parcialmente realizada
R$ 25.000,00
R$ 0,00
Atenção à Saúde para as Populações
das ações de
Estadual
em Saúde e Comitês
em Situação de Vulnerabilidade (de
Atenção
Técnicos de Saúde /
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Rua,
Negros,
LGBT,
Ciganos,
Quilombolas, Indígenas, Povos do
Campo, do Cerrado e das Águas e
Religiões de Matriz Africana).
B - Coordenar e articular a
implementação das ações e serviços do
Processo Transexualizador em Goiás.

C - Implantar práticas em cuidados de
saúde dos Povos Tradicionais nos
serviços de saúde.

D
Realizar
campanha
de
enfrentamento ao racismo e ao
preconceito institucional nos serviços
de atenção em saúde.

E - Realizar 01 Fórum dos Comitês de
Promoção da Equidade em Saúde.

Primária à
Saúde

Realizada

Não realizada

Não realizada

Reprogramada para 2018.

F - Implantar e acompanhar Comitês
Municipais de Equidade em Saúde nos
municípios maiores de 50 mil
habitantes.

Parcialmente realizada

G - Implementar as ações definidas

Realizado

Ação 2130 Ações
Estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2124 Desenvolviment
o das Ações de
Comunicação
Institucional
Ação 2124 Desenvolviment
o das Ações de
Comunicação
Institucional
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 -

GEPE / SPAIS

Sem impacto
financeiro

R$ 6.000,00

R$ 900.000,00

R$ 25.000,00

R$ 2.100,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

-

Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS

Tesouro
Estadual

Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS

Tesouro
Estadual

Tesouro
Estadual

Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS

R$ 11.000,00

R$ 3.520,00

Tesouro
Estadual

Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS

R$ 20.000,00

R$ 2.100,00

Tesouro

Coordenação de
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pela
Câmara
Assessoramento
Falciformes
hemoglobinopatias

Técnica
de
das
Doenças
e
outras

H - Realizar apoio técnico para ações e
serviços para a saúde indígena.

Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde

Realizado

Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde

Estadual

R$ 5.000,00

R$ 1.740,00

Tesouro
Estadual

Promoção da Equidade
em Saúde
Câmara Técnica de
Assessoramento das
Doenças Falciformes e
outras hemoglobinopatias
/ GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações programadas para o ano de 2017 foram realizadas parcialmente.
A- Apresentaram avanços em algumas populações, como a Negra, cuja atenção e o desenvolvimento de mecanismos para a identificação e o atendimento às pessoas com Anemia
Falciforme foi melhorado por meio de treinamentos específicos e a inclusão do atendimento para informações no CIT;
Ação B foi realizada com R$ 2.100,00, recurso este que não havia sido previsto inicialmente e foi utilizado com pagamento de diárias aos técnicos. Para a população LGBT, a abertura do
Serviço de Processo Transexualizador no HGG e no Município de Itumbiara, a capacitação para uso do nome social, as articulações nos Municípios do interior do Estado, em Anápolis,
Catalão e Jataí, evidenciam uma melhor compreensão nos serviços e nas equipes de saúde da necessidade da superação dos preconceitos, mudanças atitudinais e melhoria na qualidade e
no acesso das populações a estes serviços.
Com relação às campanhas publicitárias, não foram realizadas por contingenciamento de recursos financeiros. O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que
realizaram visita técnica aos municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação das ações para 2018, pois há uma evidente necessidade de rearticulação dos movimentos sociais e das outras áreas da gestão pública para a participação nos Comitês de
Saúde dessas populações, bem como na constituição de outros comitês em nível estadual e em alguns municípios, a partir da ocorrência e contingência dessas populações.
Para a realização de campanhas de sensibilização para as questões da Equidade em Saúde, evidenciando suas populações e a necessidade de adequação dos serviços e da formação
profissional para o atendimento das demandas, é necessário a liberação de recursos financeiros para publicação, divulgação, comunicação e material gráfico. Essas campanhas em muito
auxiliariam no cumprimento das metas relativas à implantação das políticas.
A implantação do plano de ações de saúde indígena está na dependência da autorização expressa da SESAI, já solicitada.
Conclusões:
Metas parcialmente cumpridas em 2017.
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2.1.6 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de ações e serviços de saúde em doenças raras na perspectiva da sistematização da assistência à saúde e da integralidade do cuidado.
2.1.6.1 – Indicador – Nº de pacientes atendidos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2136 –
Fortalecimento
A - Realizar 09 (nove) reuniões do
Coordenação de Redes e
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
Grupo Condutor de Doenças Raras e
Realizada parcialmente
Políticas de
Atenção
financeiro
financeiro
Genética Clínica.
Saúde/GPE/SPAIS
Primária à
Saúde
Ação 2136 –
Fortalecimento
Coordenação de Redes e
B - Realizar 06 (seis) reuniões do
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
Realizada parcialmente
Políticas de
Grupo Técnico de genética clínica.
Atenção
financeiro
financeiro
Saúde/GPE/SPAIS
Primária à
Saúde
Ação 2139 Promoção da
Assistência
C - Elaborar e implantar projeto para
Coordenação de Redes e
Farmacêutica e
inclusão de fármacos para Fibrose
Sem impacto
Sem impacto
Não realizada
Insumos
Políticas de
Cística na relação de dispensação de
financeiro
financeiro
Estratégicos na
Saúde/GPE/SPAIS
medicamentos do Estado de Goiás.

D - Elaborar e publicar 02 (dois)
Boletins Informativos sobre Doenças
Raras.

Realizado

Atenção à
Saúde
Ação 2124 –
Desenvolviment
o das Ações de
Comunicação
Institucional

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de Redes e
Políticas de
Saúde/GPE/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Até 10/11 foram realizadas 06 reuniões do Grupo Condutor de Doenças Raras e 04 reuniões do Grupo Técnico de genética clínica, correspondendo a 66,66 % da meta programada.
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O projeto para inclusão de fármacos para Fibrose Cística na relação de dispensação de medicamentos do Estado de Goiás foi interrompido devido a aprovação e inclusão do medicamento
Tobramicina na Relação Nacional de Medicamentos – RENAME em 2016.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação das atividades para 2018, com exceção da ação de “Inclusão de fármacos para Fibrose Cística na relação de dispensação de medicamentos do Estado de Goiás”, já
realizada em âmbito nacional.
Conclusões:
Metas parcialmente cumpridas, em 66,66% do programado.
2.1.7 - Meta PAS 2017 – Ampliar em 15% (em relação ao ano anterior, baseado no Sistema de informação ambulatorial -SIA) diagnóstico de HIV e Sífilis (Realizar pelo menos 2 testes
de sífilis por gestante) na atenção básica em 100% dos municípios.
2.1.7.1 - Indicador – Número de testes de sífilis por gestante.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2140 Vigilância,
A - Realizar apoio técnico aos gestores
promoção da
Coordenação de
Recurso
municipais para a implantação do
Realizada
saúde prevenção
R$ 20.000,00
R$ 2.010,00
DST/Aids/GEPE/
Federal
e controle de
SPAIS
serviço de CTA e SAE.
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
B - Implantar 01 unidade móvel
Coordenação de
Não realizada
Recurso
equipada para realização da testagem
saúde prevenção
R$ 295.000,00
R$ 0,00
DST/Aids/GEPE/
Federal
e controle de
SPAIS
itinerante para HIV e Sífilis.
doenças e
agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Implantado um novo Serviço de Atenção Especializada em Infeção Sexualmente Transmisssivel - IST/Aids no Municípios do Iporá, e apoio técnico aos Municípios de Formosa e Novo
Gama para implantação de novos serviços.
A ação não realizada refere-se ao Processo nº 201500010010374, para aquisição da unidade móvel, com licitação em tramitação na SES/GO. O recurso financeiro executado refere-se a
diárias para os técnicos que realizaram visita técnica aos municípios.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar as ações para 2018.
Conclusões:
Metas parcialmente cumpridas.
2.1.8 - Meta PAS 2017 – Implantar 02 Serviço Atenção Especializada (SAE), ampliando a assistência às pessoas que vivem com HIV/Aids no Estado de Goiás.
2.1.8.1 - Indicador – Reduzir em 80% o GAP (GAP = lacuna) de tratamento. (Através do Sistema de monitoramento SIMC (Sistema de Monitoramento Clínico de pessoas com
HIV/Aids).
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2140 Vigilância,
A - Realizar apoio técnico aos gestores
Coordenação de
Recurso
promoção da saúde
municipais para a implantação do
Realizada
R$ 20.000,00
R$ 540,00
DST/Aids/GEPE/
Federal
prevenção e
SPAIS
serviço de SAE.
controle de
doenças e agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Implantado um novo Serviço de Atenção Especializada em IST/Aids, no Municípios do Iporá, e apoio técnico aos Municípios de Formosa e Novo Gama para implantação de novos
serviços. O recurso financeiro executado foi a menor e refere-se a diárias para os técnicos que realizaram visita técnica aos municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar a ação para 2018.
Conclusões:
Meta cumprida.
2.1.9 - Meta PAS 2017 – 1. Manter a taxa de incidência de Aids em menores de 5 anos menor que 0,5 casos para 100.000 habitantes.
2. Reduzir a taxa de incidência de Sífilis congênita em menores de 1 ano, menor que 1,0 casos para cada 1.000 nascidos vivos.
2.1.9.1 - Indicador – 1. Nº de casos novos de Aids em menores de 5 anos.
2. Nº de casos novos de Sífilis congênita em menores de 01 ano de idade.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

36

A - Realizar a Campanha de
prevenção à Infecções Sexualmente
Transmissível IST /Aids no período
do carnaval.

Realizada

B - Realizar a Campanha de
prevenção à IST/Aids no período das
férias de julho.

Realizada

C - Realizar a Campanha de
prevenção à Sífilis no mês de outubro

Realizada

D - Realizar a Campanha de
prevenção ao HIV/Aids no dia 01
dezembro (Dia mundial de luta contra
a Aids).

Parcialmente realizada

E - Adquirir e distribuir insumos de
prevenção para todos os municípios
goianos.

Parcialmente realizada

Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e

R$ 400.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

R$ 400.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

R$ 400.000,00

R$ 790.305,00

Recurso
Estadual

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

R$ 400.000,00

R$ 1.000.000,00

Recurso
Federal

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

R$ 275.000,00

R$ 150.000,00

Recurso
Estadual

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/ SPAIS
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agravos

F - Implementar a Coordenação
Estadual de IST/Aids, a fim de
realizar de ações de vigilância,
controle e prevenção das IST/Aids e
Sífilis.

G - Implementar a Coordenação
Estadual
de
IST/Aids
com
equipamentos para fomentar as ações
de controle e prevenção das DST.

H - Adquirir três veículos para
realização das ações de prevenção,
diagnóstico
e
assistência
em
IST/Aids.

Realizada.

Realizada

Não Executado

Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos

R$ 474.000,00

R$ 400.000,00

Recurso
Federal

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/ SPAIS

R$80.000,00

R$ 80.306,81

Recurso
Federal

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/ SPAIS

R$337.932,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/ SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A- A campanha de carnaval foi realizada sem utilização de recursos financeiros apenas com distribuição de insumos de prevenção.
B- Campanha de férias sem utilização de recursos financeiros apenas com distribuição de insumos de prevenção.
C- Campanha de Prevenção da sífilis foram cumpridas em 100%, e o recurso utilizado foi com mídia, outdoor e cartazes.
D- A campanha do Dia Mundial de Luta contra a Aids foi realizada através de mídia e outdoor (todas).
H - A aquisição de veículos foi autorizado dois veículos por meio de contrato de locação. O valor das Campanhas ultrapassou o limite previsto visto que as campanhas de mídia são mais
dispendiosas e necessitou de complementação de recursos do tesouro estadual. A aquisição de insumos encontra-se em tramitação, por meio dos Processos nº 2016000100113531e nº
201700010008217.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação das ações para 2018.
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Conclusões:
Metas parcialmente cumpridas em 2017.
2.1.10 - Meta PAS 2017 – Beneficiar 08 instituições com recursos para prevenção IST/Aids.
2.1.10.1- Indicador – Nº de instituições beneficiadas com recurso para prevenção Infecção Sexualmente Transmissível/Aids.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar edital de seleção para
Ação 2140 Ação substituída por “Pactuação de
projetos de prevenção, assistência em
Vigilância,
repasse de recursos financeiros aos
IST/Aids para Organizações não
promoção da saúde
Coordenação de
Municípios para fomentar ações de
R$ 299.253,28
R$ 200.000,00 Recurso Federal
governamentais, e custear os repasses
prevenção e
DST/Aids/GEPE/ SPAIS
prevenção de IST/Aids por
as ONG por meio dos Fundo
controle de
Organizações Não Governamentais.”
Municipais de Saúde
doenças e agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Meta e execução orçamentária parcialmente realizada, com pactuação e repasse de recursos financeiros aos Municípios onde as Organizações Não Governamentais estão sediadas.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde
Substituir ação por “Pactuação de repasse de recursos financeiros aos Municípios para fomentar ações de prevenção de IST/Aids por Organizações Não Governamentais.”
Conclusões:
Metas parcialmente cumpridas, em 25% em 2017.
2.1.11 - Meta PAS 2017 – Reduzir em 30% os leitos psiquiátricos credenciados ao Sistema Único de Saúde.
2.1.11.1 - Indicador – Número de leitos psiquiátricos descredenciados do Sistema Único de Saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2135:
Consolidação da
A - Realizar monitoramento da
Realizada: de 160 existentes, 77 leitos
qualidade do atendimento dos hospitais psiquiátricos foram indicados para
Política de
R$ 5.000,00
Tesouro Estadual
GSM/SPAIS
R$ 3.700,00
descredenciados em Jataí e Rio Verde
Saúde Mental,
psiquiátricos (160 leitos
Álcool e outras
descredenciados)
Drogas
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Ação 2135:
Realizada: de 60 Moradores dos Hospitais
Consolidação da
Psiquiátricos de Rio Verde e Jataí, e
Política de
Tesouro Estadual
GSM/SPAIS
Moradores do Asilo de Silvânia
R$ 2.000,00
Saúde Mental,
R$ 5.000,00
31,66%
moradores
foram
Álcool e outras
desinstitucionalizados
Drogas
Ação 2135:
C - Acompanhar e promover a
Consolidação da
Política de
Tesouro Estadual
reinserção social de pessoas em Realizada: 366 pessoas acompanhadas
R$ 13.000,00
R$ 15.000,00
SPAIS/ GSM
Medida de Segurança (350 pessoas
Saúde Mental,
reinseridas socialmente)
Álcool e outras
Drogas
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram ações nos municípios. As execuções A e B foram a menor, devido o contingencionamento de despesas
com a adoção de métodos racionais para realização das ações.
A execução da ação C foi maior, devido ao aumento do número de pessoas acompanhadas.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação das metas e ações para 2018.
Conclusões:
Metas cumpridas acima de 100 % e ações realizadas em 2017. A meta foi cumprida acima de 100%: dos 160 leitos existentes, 77 foram descredenciados, correspondendo a 48%. Com
relação à desospitalização de pessoas asiladas, 31,66% foram desistitucionalizadas em 2017, nos Municípios de Rio Verde, Jataí e Silvânia. 366 pessoas em medida de segurança foram
acompanhadas em 2017.

B - Desospitalizar pessoas com
transtorno mental (60) moradores de
asilos dos hospitais psiquiátricos do
Estado de Goiás

2.1.12 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de ações de redução de danos ao uso de álcool e outras drogas em todas as regiões de saúde.
2.1.12.1 - Indicador – Número de ações de redução de danos ao uso de álcool e outras drogas implementadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2135:
A - Promover e apoiar ações de
Consolidação da
redução de danos ao uso de álcool e
Realizada
Política de Saúde
R$ 10.000,00
R$ 7.350,00
Tesouro Estadual
GSM/SPAIS
outras drogas em todo o Estado de
Mental, Álcool e
Goiás
outras Drogas
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Impacto financeiro vinculado à Meta 2.11.7.l. O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram as atividades nos municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Retirar a Meta 2.1.12 uma vez que estará contemplada como ação na Meta 2.11.7
Conclusões:
Meta 100 % cumprida. Foram realizadas 07 oficinas temáticas nas 18 regiões de saúde, contemplando 70 CAPS, e realizado o Seminário com o tema “políticas sobre drogas”, financiado
pela OPAS e Ministério Público Estadual.
2.1.13 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação da divulgação da promoção de saúde mental na comunidade em 80% dos municípios que possuem Centros de Atenção Psicossocial.
2.1.13.1 - Indicador – Número de municípios que aderiam à realização de Semana de Saúde Mental / municípios possuem CAPS.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação
2135:
Consolidação da
A - Propor ações comemorativas da
Política
de R$ 2.400,00
Semana de Saúde Mental em
Tesouro Estadual GSM/SPAIS
R$ 0,00
Realizada
Saúde Mental,
Comemoração à Luta Antimanicominal
Álcool e outras
Drogas
Ação
2135:
Consolidação da
B - Colaborar com eventos alusivos à
Realizada
Política
de
Saúde Mental no Estado de Goiás
R$ 1.000,00
Saúde Mental, R$ 1.200,00
Tesouro Estadual GSM/SPAIS
Álcool e outras
Drogas
Ação
2135:
Consolidação da
C - Realizar campanha alusiva à
Política
de
Realizada
prevenção de suicídio
Saúde Mental, R$ 600,00
R$ 0,00
Tesouro Estadual GSM/SPAIS
Álcool e outras
Drogas
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A e C- Ações realizadas sem impacto financeiro.
B – Custo diminuído, devido o contingenciamento de despesas para realização das ações.
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O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram as atividades nos municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da meta em 2018.
Alterar a Meta 2.1.13 para: “Colaborar e Incentivar a realização de ações de saúde mental nos municípios que possuem CAPS.”
Alterar indicador 2.1.13.1 para: “número de municípios incentivados para a realização das ações”
Conclusões:
Metas 100 % cumpridas em 2017.Foram realizadas atividades em 13 eventos promovidos por Instituições parceiras e Municípios.
2.1.14 - Meta PAS 2017 – Monitorar e avaliar os 19 hospitais com o título de “Hospital Amigo da Criança”.
2.1.14.1- Indicador – Número de Hospitais Amigo da Criança Avaliados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar a reavaliação de Hospitais
Ação 2136 –
com a Iniciativa Amigo da Criança nos
Fortalecimento
municípios de, Anápolis, Campos
das Ações de
Belos, Catalão, Ceres, Formosa,
Tesouro
Realizada
Atenção
R$ 15.000,00
R$ 11.000,00
Goiânia, Goiás, Itapuranga, Itumbiara,
Estadual
Primária à
Jataí,
Morrinhos,
Paranaiguara,
Saúde
Planaltina de Goiás, e São João
D'aliança.

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SPAIS/GSMCA

B - Realizar monitoramento anual do
Ação 2136 –
ano de 2017 de Hospitais Amigo da
Fortalecimento
Criança nos municípios de Anápolis, Aguardando monitoramento pelas
das Ações de
Campos Belos, Catalão, Ceres, unidades (prazo final 31/12). Até o
Sem impacto
Sem impacto
Tesouro
Atenção
SPAIS/GSMCA
Formosa, Goiânia, Goiás, Itapuranga, momento 65% dos hospitais realizaram
financeiro
financeiro
Estadual
Primária à
Itumbiara,
Jataí,
Morrinhos, este monitoramento.
Saúde
Paranaiguara, Planaltina de Goiás, São
João D'aliança.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A -A reavalição de Hospitais com a Iniciativa Amigo da Criança foi cumprida em 100 % da meta programada.
B-Com relação ao monitoramento anual dos Hospitais, até novembro/2017, 65 % dos Hospitais realizaram o monitoramento anual. O recurso financeiro executado refere-se a diárias para
os técnicos que realizaram as atividades nos municípios.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar as ações e metas para 2018.
Conclusões:
A -realizada em 100%.
B- parcialmente cumprida em 65%.
2.1.15 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de ações de rastreamento dos cânceres do colo do útero e de Mama nas faixas etárias de 25 a 64 e 50 a 69 anos respectivamente.
2.1.15.1 - Indicador - Razão de mamografias de rastreamento e Razão de exames Citopatológicos do colo do útero.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2136 –
A - Apoiar os municípios na divulgação
Fortalecimento
e realização de ações de rastreamento e
das Ações de
Sem impacto
Sem impacto
Tesouro
detecção precoce do câncer de mama
Realizada
SPAIS/GSMCA
Atenção
financeiro
financeiro
Estadual
no mês de Outubro em alusão ao
Primária à
“Outubro rosa”
Saúde
Ação 2136 –
B - Realizar o dia “D” de
Fortalecimento
conscientização da importância do Não realizada (substituída pela
Tesouro
das Ações de
R$ 0,00
SPAIS/GSMCA
R$ 5.100,00
Estadual
rastreamento e da detecção precoce do Campanha Outubro Rosa)
Atenção
câncer de mama.
Primária à
Saúde
C - Divulgar junto as Regionais de
Ação 2136 –
Saúde e Municípios as diretrizes
SPAIS/GSMCA
Fortalecimento
Nacionais de detecção precoce e
das Ações de
Sem impacto
Sem impacto
Tesouro
rastreamento dos cânceres do colo do
Realizada
Atenção
financeiro
financeiro
Estadual
útero e de mama na faixa etária de 25 a
Primária à
64 anos e 50 a 69 anos
Saúde
respectivamente.
AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017
D - Promover capacitação sobre o
Câncer de Mama (06)

Realizada

Ação 2126 –
Formação,
Aperfeiçoament

-

Sem impacto
financeiro

-

SPAIS/GSMCA
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oe
Aprimoramento
de Pessoal para
o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações A, C e D-foram 100 % realizadas e não tiveram impacto financeiro.
B- A segunda ação não foi realizada após análise de sua pertinência, tendo sido substituída pela campanha Outubro Rosa.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde
Reprogramação das ações e metas para 2018.
Conclusões:
Meta cumprida em 100 %.
2.1.16 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente - CSA em 100% (241) municípios aderidos.
2.1.16.1 – Indicador - % dos 241 Municípios com CSA implantada e implementada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2136 –
A - Realizar monitoramento junto as 18
Fortalecimento
SPAIS
Regionais de Saúde e 241 municípios
Tesouro
das Ações de
R$ 8.440,79
Realizada
R$ 34.560,00
/GSMCA/Subcoorde-nação
quanto à implantação/implementação
Estadual
Atenção
de Saúde do Adolescente.
da CSA
Primária à
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações foram 100 % realizadas e a meta integralmente cumprida. O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram as atividades nos municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da ação e meta para 2018.
Conclusões:
Ação realizada e meta cumprida em 100 %.
2.1.17 - Meta PAS 2017 – Assessorar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Regime de Internação –
PNAISARI, em 100 % (09) das Unidades Socioeducativas - USE de Goiás.
2.1.17.1 - Indicador - Número de Unidades Socioeducativas - USE com a PNAISARI implementada e inclusas regularmente no Cadastro Nacional dos estabelecimentos de Saúde -
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CNES.
- Número de USE operacionalizando regularmente as ações estabelecidas conforme os eixos da PNAISARI.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar visitas técnicas para
assessorar, monitorar e avaliar a
operacionalização das ações da Política
Ação 2136 –
Nacional de Atenção Integral à Saúde
Fortalecimento
Tesouro
das Ações de
de Adolescentes em Regime de
R$ 9.600,00
Estadual
Internação PNAISARI e os seus
Realizada
Atenção
R$ 9.600,00
Primária à
indicadores, nos municípios de
Anápolis,
Formosa,
Luziânia,
Saúde
Porangatu e Itumbiara, Goiânia, com
USE e adolescentes em situação de
privação de liberdade.
Ação 2126 –
Formação,
Tesouro
Aperfeiçoament
B - Realizar 01 seminário intersetorial,
R$ 1.600,00
Estadual
Realizada
oe
R$ 8.160,00
para as 100% (09) das USE, de Goiás.
Aprimoramento
de Pessoal para
o SUS
Realizada
C - Coordenar e operacionalizar
Ação 2126 –
regularmente o Grupo de Trabalho
Formação,
Intersetorial Estadual- GTIE, para
Aperfeiçoament
assessorar, monitorar e avaliar a
Tesouro
oe
R$ 8.145,00
R$ 4.621,00
efetividade da Política Nacional de
Estadual
Aprimoramento
Atenção Integral à Saúde de
de Pessoal para
Adolescentes em Regime de Internação
o SUS
PNAISARI, nas USE de Goiás.
D - Assessorar, monitorar e avaliar as
Secretarias Municipais de Saúde -SMS,
com USE na composição, instituição e

Realizada

Ação 2136 –
Fortalecimento
das Ações de

Sem impacto
financeiro

R$ 63.890,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SPAIS
GSMCA/Subcoordenação
de Saúde do Adolescente.

SPAIS/GSMCA/
Subcoordenação de
Saúde do Adolescente

SPAIS /
GSMCA/Subcoordenação
de Saúde do Adolescente

SPAIS/GSMCA/
Subcoordenação de
Saúde do Adolescente
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operacionalização dos Grupos de
Atenção
Primária à
Trabalho
Intersetorial
GTI
municipais, para assessorar, monitorar
Saúde
e avaliar a efetividade da PNAISARI,
na USE do município.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações A, C e D foram 100 % realizadas e a meta integralmente cumprida.
B - O Seminário intersetorial foi realizado. Entretanto não foram atingidos 100% das USE em decorrência da ausência dos Municípios de Porangatu, Anápolis e Itumbiara.
C os gastos nesta ação referem se ao fornecimento de coffee break nas reuniões do GTI.
D-O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram as atividades nos municípios e custeio de despesas para a realização dos eventos, cuja previsão era
não gastar e gastou-se R$ 63.890,00.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação das ações e metas para 2018.
Conclusões:
Ações realizadas e meta cumprida em 100 %
2.1.18 - Meta PAS 2017 – Ampliar a Triagem Neonatal (Teste do Olhinho e Teste da Orelhinha).
2.1.18.1 - Indicador - Número de maternidades com Teste do Olhinho implementados.
Número de municípios com Teste da Orelhinha implantados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
Ação 2136 –
Fortalecimento
A - Coordenar e monitorar a
implementação do Teste do Olhinho
das Ações de
Realizada
em 120 Municípios que receberam o
Atenção
oftalmoscópio
Primária à
Saúde
B - Coordenar e assessorar a
Ação 2136 –
implantação do teste da orelhinha em
Fortalecimento
23 municípios, sendo 18 polos das
Realizada
das Ações de
regiões de Saúde, e 05 municípios que
Atenção
possuem mais de 80.000 habitantes.
Primária à

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

Sem impacto
financeiro

R$ 5.200,00

Sem impacto
financeiro

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SPAIS/GSMCA

SPAIS/GSMCA
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Saúde

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações foram 100 % realizadas e as metas integralmente cumpridas em 2017. Não houve a utilização do recurso financeiro programado pois as ações foram realizadas à distância.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar as ações e metas para 2018.
Conclusões:
Ações e meta 100 % cumpridas em 2017.
2.1.19 - Meta PAS 2017 – Apoiar os municípios na implementação da Política Estadual de Aleitamento Materno.
2.1.19.1 - Indicador – Números de Municípios Apoiados Na Implementação da Política Estadual de Aleitamento Materno.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Apoiar os 246 municípios na
Realizada
Ação 2136 – Sem
impacto Sem
impacto SPAIS/GSMCA
divulgação e implementação de ações
Fortalecimento
financeiro
financeiro
da Semana Mundial de Aleitamento
das Ações de
Materno – SMAM, na primeira semana
Atenção
de agosto de 2017.
Primária
à
Saúde
AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017
B - Curso de Manejo de Aleitamento
Realizada
Ação
não
R$ 5.500,00
Tesouro
SPAIS/GSMCA
prevista na PAS
Materno para as Maternidades do
Estadual
Interior e da Capital para 73 alunos dos
2017
municípios de Goiânia, Anápolis,
Aparecida e Senador Canedo.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações A e B foram 100 % realizadas e a meta integralmente cumprida. O recurso financeiro executado refere-se a diárias para os técnicos que realizaram as atividades nos municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação das ações e meta para 2018.
Conclusões:
Ações e meta 100% cumpridas.
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2.1.20 - Meta PAS 2017 – Qualificar 50 profissionais de maternidades dos 30 municípios prioritários para o Programa “Goiás mais competitivo”, Programa “Siga bebê” no Método
Canguru.
2.1.20.1 - Indicador – Taxa de mortalidade infantil 12,85 em 2014 e 12,01 em 2015.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar qualificação sobre o
Método Canguru com 50 profissionais
das maternidades dos 30 municípios
prioritários.

Realizada

Ação2126 Formação,
Aperfeiçoament
oe
Aprimoramento
de Pessoal para
o SUS

R$ 8.459,21

R$ 8.459,21

Tesouro
Estadual

SPAIS/GSMCA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Foram capacitados 100 (cem) profissionais dos 30 municípios prioritários, atingindo 200 % da meta programada. O recurso financeiro executado refere-se ao custeio de despesas para a
capacitação realizada.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da ação e meta para 2018.
Conclusões:
Ação realizada e meta cumprida em 200 %.
2.1.21 - Meta PAS 2017 - Qualificar 30 médicos e enfermeiros na Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância no período Neonatal – AIDPI Neonatal.
2.1.21.1 - Indicador - Taxa de mortalidade infantil 12,85 em 2014 e 12,01 em 2015.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2126 A - Realizar 01 Curso de capacitação
Formação,
na Atenção Integral às Doenças
100% da ação realizada (36 profissionais Aperfeiçoamento e
Prevalentes na Infância no período
R$ 14.400,00
R$ 8.765,46
Tesouro Estadual
SPAIS/GSMCA
qualificados)
Aprimoramento de
Neonatal – AIDPI Neonatal, para 30
Pessoal para o
médicos e enfermeiros
SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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Foram capacitados 36 (trinta e seis) profissionais atingindo mais de 100% da meta programada. O recurso financeiro executado refere-se ao custeio de despesas para a capacitação
realizada.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da ação para 2018.
Conclusões:
Ação realizada e meta cumprida acima de 100%.
2.1.22 - Meta PAS 2017 – Implementar o Plano de Atenção Oncológica no Estado de Goiás.
2.1.22.1 - Indicador - Número de Municípios com Plano Implementado e Redução do número de casos de câncer de mama, útero e próstata.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2130 – Ações
Estratégicas de
A - Implementar o Plano de Atenção
Realizada parcialmente
Atenção à saúde de
R$ 5.000,00
R$ 1.200,00
Tesouro Estadual
GAS/SPAIS
Oncológica Estadual.
média e alta
complexidade
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação parcialmente realizada, com a participação dos hospitais de referência em tratamento oncológico no município de Goiânia (Araújo Jorge, Hospital das Clínicas) e em Anápolis
(Hospital Evangélico e Santa Casa de Anápolis). Falta adequação da rede hospitalar a portaria 140 MS. O recurso financeiro executado refere-se ao custeio de diária para deslocamento de
técnicos ao município de Anápolis.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação de ação e meta para 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida.
2.1.23 - Meta PAS 2017 – Iniciar processo de elaboração a Política de Nefrologia Estadual.
2.1.23.1 - Indicador - Número de Visitas Realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Realizar visitas in loco (municípios)
nos serviços disponíveis de TRS.

Não realizado

Ação 2130 - Ações
Estratégicas de
Atenção à saúde de
média e alta
complexidade

R$ 10.800,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SPAIS/GAS/
GERCRAS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada em decorrência do número reduzido de servidores na Equipe.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da meta para 2018.
Conclusões:
Ação não realizada.
2.1.24 - Meta PAS 2017 – Projeto de Vigilância em Oncologia em Saúde Bucal implantado.
2.1.24.1 - Indicador - Número de Regiões com Projetos implantados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM
DO
RECURSO

A - Implementar o Matriciamento e o
Ação 2134 Monitoramento de câncer de boca em
Conformação,
uma Região de Saúde – Portaria
implantação e
R $0,00
Recurso
nº2.010 de 14/09/12, remanejado em
Não realizada
R$ 61.960,00
implementação de
Federal
conformidade com a Portaria GM
redes de atenção à
nº1.073/2015, para aprovação em CIB
saúde
Não realizada.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A execução da ação depende de parceria com a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Goiás, estando o projeto ainda em fase de elaboração.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da ação e meta para 2018.
Conclusões:
Meta não executada.

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GAS/SPAIS
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2.1.25 - Meta PAS 2017- Fomentar a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) no Estado de Goiás.
2.1.25.1 - Indicador – Número de CEOs implantados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2134 –
Conformação,
A - Acompanhar a Implantação de 05
R$ 520,00
implantação e
Centros de especialidades Odontológicas Realizada. Acompanhamento de 06
Tesouro Estadual
GAS/SPAIS
R$1.000,00
CEOs.
implementação
(CEO) no estado de Goiás.
de redes de
atenção à saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação realizada: o CEO do município de Silvânia está em fase de construção (visita técnica em dezembro/2017); o municípios de Goianésia recebeu o incentivo de implantação em
novembro de 2017 e está em fase de reforma (visita em setembro/2017), Aparecida de Goiânia recebeu o incentivo de implantação em novembro de 2017 (não visitado) e Trindade
aguarda recurso para implantação através do Ministério da Saúde; o Município de Águas Lindas está em fase final de implantação, aguardando inauguração (visitado m abril de 2017). O
município de São Simão recebeu recurso de implantação em Outubro de 2017 (não visitado). O recurso financeiro executado refere-se ao custeio de diária para deslocamento de técnicos
aos municípios, anteriormente mencionados.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da ação e meta para 2018.
Conclusões:
Meta concluída (estão em acompanhamento para efetivar a implantação).
2.1.26 - Meta PAS 2017 – Implementar a Política de humanização em duas Regiões de Saúde do Estado.
2.1.26.1 - Indicador – % de Regionais de Saúde com Política Nacional Humanização implantada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2126 Formação,
A - Realizar as Oficinas sobre as
aperfeiçoamento
Tesouro
diretrizes da PNH em 06 Regionais
R$ 10.000,00
R$ 0,00
Parcialmente realizada
e aprimoramento
Estadual
de Saúde.
de pessoal para
o SUS

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GAS
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Foram realizadas oficinas sobre as diretrizes da PNH em 03 Regionais: Sul, Entorno Norte e Central Sul, correspondendo ao cumprimento de 50 % da meta programada. Não houve
utilização de recursos financeiros para a realização das atividades.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da meta para 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida, em 50% do programado.
2.1.27 - Meta PAS 2017 – Capacitar profissionais de saúde dos municípios para garantia da assistência aos portadores de dengue, zika e chikungunya.
2.1.27.1- Indicador – Capacitar 50% dos profissionais dos 19 municípios do entorno do DF para assistência aos portadores de dengue, zika e chikungunya.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento
A - Capacitar os Profissionais de Saúde
Realizada
e
R$ 20.160,00
R$ 10.000,00 Tesouro Estadual
SPAIS/GAS
dos Municípios da RIDE/DF
aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 Formação,
B - Distribuir manuais de manejo
aperfeiçoamento
clínico, fluxograma (Dengue/Zika) e
Realizada
e
R$ 20.310,00
R$ 20.310,00 Tesouro Estadual
SPAIS/GAS
cartão
de
acompanhamento
de
aprimoramento
pacientes com dengue.
de pessoal para
o SUS
Ação 2136 C - Aquisição de poltronas para
Fortalecimento
R$ 0,00
Não realizada
R$ 255.300,00
Tesouro Estadual
SPAIS/GAS
hidratação de pacientes com dengue
das ações de
Atenção
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Primária à
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A ação de “Capacitar profissionais de saúde dos municípios para garantia da assistência aos portadores de dengue, zika e chikungunya” foi cumprida em 100 %, atingindo 90 profissionais de 23
municípios, sendo 04 de Município da RIDE. A ação de distribuição de material educativo foi cumprida em 100 %. A ação de aquisição de poltronas encontra-se em fase de conclusão do processo
licitatório. O recurso financeiro foi utilizado para pagamento de diárias aos técnicos que se deslocaram aos Municípios e na confecção de material gráfico.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação e continuidade das ações em 2018.
Conclusões:
Metas cumpridas em 100% e iniciada em 2017.
2.1.28– Meta PAS 2017 – Elaborar 01 política estadual de atenção à hipertensão e diabetes e 01 de Promoção da Saúde.
2.1.28.1– Indicador - Nº de políticas elaboradas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Elaboração da política Estadual de
Ação não realizada.
Ação 2140 –
Sem impacto
Sem impacto
Atenção à Hipertensão e Diabetes
A Política Estadual de Atenção à
Vigilância,
financeiro
financeiro
Hipertensão e Diabetes foi elaborada
Promoção da
pela Superintendência de Políticas e
Saúde,
Atenção Integral à Saúde – SPAIS.
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
B - Elaboração e implementação da nova
Ação não realizada.
Ação 2140 –
R$ 30.000,00
R$ 0,00
Recurso
Política Estadual de Promoção da Saúde
Vigilância,
Federal
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
Hiperdia
Promoção da
Saúde/CVN/
Tabagismo
GVE/SPAIS/
COSEMS
ARS/CES
Promoção da Saúde
CVN/VIVA
Tabagismo
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B - Como a ação não foi realizada, não houve execução financeira.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A - A Gerência de Vigilância Epidemiológica da Superintendência de Vigilância em Saúde - SUVISA é responsável pela vigilância e monitoramento de doenças e agravos, sendo que esta
parte de elaboração de Políticas é da responsabilidade da Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde - SPAIS. Recomendamos a exclusão da ação: “Elaboração da política
estadual de Atenção à Hipertensão e Diabetes” na PAS 2018.
B - Continuidade da ação “Elaboração e implementação da nova Política Estadual de Promoção da Saúde” mediante a Meta 2.1.1 programada na PAS 2018.
Conclusões:
A criação de uma política estadual de atenção à Hipertensão e Diabetes é importante para garantir a ampliação e qualificação do acesso às ações e aos serviços de saúde de qualidade, com
equidade, aprimorando a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde e a assistência farmacêutica no SUS, porém a elaboração desta política requer o envolvimento de diversos
atores, principalmente o direcionamento da Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde - SPAIS.
Considerando as ações previstas e não realizadas, a meta não obteve êxito no exercício de 2017, sendo necessária a sua continuidade ou reformulação em 2018.
2.1.29 – Meta PAS 2017 – Adquirir 100 % dos equipamentos para 4 AME's, 4 CREDEC's, Hospital de Uruaçu, Hospital de Santo Antônio do Descoberto e Hospital de Águas Lindas.
2.1.29.1 – Indicador - Percentual de equipamentos adquiridos para 4 AME's, 4 CREDEC's, Hospital de Uruaçu, Hospital de Santo Antônio do Descoberto e Hospital de Águas Lindas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 3044 –
Construção,
Realizada parcialmente. Em fase de
ampliação,
elaboração das Atas de registro de
A - Aquisição de equipamentos para 04
reforma e
R$
Tesouro
Gerência de Engenharia
preço. Abertos os processos de pósR$1.340.395,13
(quatro) AME's.
estruturação das
60.000.000,00
Estadual
Clínica /SCAGES
registro de preço a fim de aquisição
unidades
para as referidas atas.
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
Realizada parcialmente. Em fase de
ampliação,
elaboração das Atas de registro de
B - Aquisição de equipamentos para 04
reforma e
Tesouro
Gerência de Engenharia
preço. Abertos os processos de pósR$ 8.000.000,00 R$ 2.116.980,88
(quatro) CREDEQ'S.
estruturação das
Estadual
Clínica /SCAGES
registro de preço a fim de aquisição
unidades
para as referidas atas.
assistenciais da
saúde
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C - Aquisição de equipamentos para
Hospital de Uruaçu.

D - Aquisição de equipamentos para o
Hospital de Santo Antônio do
Descoberto.

E - Aquisição de equipamentos para o
Hospital de Águas Lindas

F - Aquisição de equipamentos para o
HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE
ANÁPOLIS

Realizada parcialmente. Realizadas as
Atas de registro de preço. Abertos os
processos de pós-registro de preço a
fim de aquisição para as referidas atas.

Ação 3044 –
Construção,
ampliação,
reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde

R$
50.000.000,00

Ação 3044 –
Construção,
ampliação,
Realizada parcialmente. Em fase de
reforma e
R$
elaboração das Atas de registro de
estruturação das
30.000.000,00
preço.
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
Realizada parcialmente. Realizadas as
ampliação,
atas de registro de preço. Abertos
reforma e
R$
processos de aquisição para as referidas estruturação das
40.000.000,00
atas.
unidades
assistenciais da
saúde
AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017
Ação 3044 –
Realizada parcialmente. Realizadas as
Construção,
atas de registro de preço. Abertos
ampliação,
processos de aquisição para as referidas
reforma e
atas.
estruturação das
unidades

R$
13.739067,00

Tesouro
Estadual
Recurso
Federal

Gerência de Engenharia
Clínica /SCAGES

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Gerência de Engenharia
Clínica /SCAGES

R$ 6.848.473,00

Tesouro
Estadual
Recurso
federal

Gerência de Engenharia
Clínica /SCAGES

R$ 7.081.310,00

Tesouro
Estadual

Gerência de Engenharia
Clínica /SCAGES
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assistenciais da
saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não foi realizada execução orçamentária, visto que os processos de aquisição estão em fase final de tramitação. Apenas foram elaboradas as Solicitações de Bens e Serviços, porém, não
houve finalização do processo licitatório. Há orçamento previsto, porém não foi executado devido à morosidade do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico. (os valores
referem-se aos empenhos prévios das atas de registro de preços formalizadas pelas SES-GO.)
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se que a meta seja executada em 2018.
Conclusões:
Meta realizada parcialmente em 2017, pelos motivos dos processos licitatórios encontra-se em fase de finalização e estar ainda em andamento. As Atas de registro de preços vencerão no
decorrer do exercício de 2018.
2.1.30 - Meta PAS 2017 – Qualificar no mínimo 30% dos serviços da Hemorrede pública, no Estado de Goiás.
2.1.30.1 - Indicador – Percentual de serviços da Hemorrede qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Foram realizadas 07 visitas técnicoadministrativas nas Macro Regionais.
Nas mesmas viagens foram realizadas as
avaliações técnico administrativas e as
visitas do PEQH (Programa Estadual de
Qualificação da Hemorrede).
Ação 2131 A - Realizar 01 avaliação por Unidade
Ampliação e
da Hemorrede Pública do Estado de
Fortalecimento
SUDESTE – município de Itumbiara;
R$ 5.000,00
R$7.200,00
Tesouro Estadual HEMOGO / SCAGES
Goiás por macrorregional através de
da Hemorrede
visitas técnico-administrativas
do Estado de
Goiás
CENTRO-OESTE – municípios de
Trindade e Pontalina;
CENTRO-NORTE – município de
Jaraguá;
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Quanto a Macro Regional NOROESTE
fizemos orientações técnicas sobre estudo
de implantação de uma Agência
Transfusional (AT) no município de
POSSE, por sugestão deste
HEMOCENTRO COORDENADOR a
visita técnica foi direcionada para
acontecer no HEMOGO devido a
logística e maior alcance de medidas para
acelerar e melhorar a implantação da
referida AT, bem como, a participação de
agentes públicos de outros órgãos,
impossibilitados de viajarem até o
referido município.
Quanto a Macro Regional SUDOESTE
fizemos assessoramento técnico a
distância, devido a fatores alheios a nossa
vontade, tais como, transporte (falta de
veículo) e pessoal capacitado (férias,
agenda divergente, licenças e etc...),
porém, fizemos vários ajustes nos
procedimentos e nas atividades diárias da
AT de Mineiros, AT de Santa Helena
(HURSO) e HR de Rio Verde, visando o
bom funcionamento destas unidades
segundo a legislação vigente.
B - Realizar visitas pelo Programa
Estadual de Qualificação em
Hemoterapia - PEQH em 08 Unidades

Foram realizadas 07 (sete) visitas técnicas
nos serviços:
AT do HMDI, AT Jaraguá, AT HDT, AT

Ação 2131 Ampliação e
Fortalecimento

R$ 13.000,00

R$ 9.700,00

Tesouro Estadual

HEMOGO/SCAGES

57

da Hemorrede

C - Adquirir equipamentos para
reequipar as Unidades da Hemorrede
Pública do Estado de Goiás

de Pires do Rio, AT de Caldas Novas, AT
de Morrinhos e UCT do HC.

Foram adquiridos os seguintes
equipamentos para Hemorrede:
34 Freezer -30C;
08 Câmaras de conservação de sangue;
01 Blast Freezer;
06 Banhos Maria;
02 Centrífugas Imunohematológicas;
-06 Alicates de Ordenha.

da Hemorrede
do Estado de
Goiás
Tesouro
Estadual

R$ 150.000,00
Ação 2131 Ampliação e
Fortalecimento
da Hemorrede
do Estado de
Goiás

R$ 70.000,00

R$ 2.147.293,29

Tesouro
estadual
(contrapartida)

HEMOGO/SCAGES

Recurso
Federal

R$ 2.000.000,00

Foi realizada a contratação dos
seguintes prestadores de serviços:

D - Implementar o Contrato de
manutenção dos equipamentos médicohospitalares da Hemorrede Pública do
Estado de Goiás

1) Contrato nº 123/2017: Sertin
Comércio e Serviços Técnicos de
instrumentação Ltda, para realização de
serviços de calibração e qualificação de
equipamentos da Hemorrede.
2) Contrato nº 124/2017: Techosp
Gestão e Tecnologia de Saúde
Sociedade Empresarial Ltda, para
realização de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos
da Hemorrede.

Ação 2131 Ampliação e
Fortalecimento
da Hemorrede
do Estado de
Goiás

R$ 6.500.000,00

R$ 1.970.050,41

Tesouro
Estadual

HEMOGO / SCAGES
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
- Foram adquiridos 57 equipamentos no total, para HEMORREDE, com recursos estaduais, e federais em sua maioria.
- Foram contratadas duas empresas para manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos da HEMORREDE. A Diferença de valores entre o executado e o previsto se deve a
estimativa de preços utilizadas na composição de preços pela licitação e a exclusão das unidades que são geridas por Organizações Sociais do computo geral de equipamentos, além da
concorrência entre as empresas na oferta do menor preço por item/lote.
-Ação D: A divergência de valores entre o previsto e o executado se deve à retirada das 18 Agências Transfusionais em hospitais geridos por OSs, da estimativa; Readequação de
necessidades e periodicidades de intervenções técnicas nos equipamentos (Principalmente as preventivas). O Processo licitatório em si conseguiu preços melhores e menores do que os
estimados inicialmente. A soma destes três fatores resultou num valor final licitado bem menor do que o estimado.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
- Viabilizar a formação de mais uma equipe de profissionais das áreas administrativas e técnicas, que sejam capacitados para atuarem como orientadores e / ou avaliadores nas visitas às
Unidades que compõem a Hemorrede Pública do Estado de Goiás, com disponibilidade para viagem.
- Acompanhar a tramitação dos processos de aquisição e de manutenção dos equipamentos médico-hospitalares junto à SES.
Conclusões:
Por falta de profissionais da área técnica (biomédicos e / ou enfermeiros) na equipe da Coordenação Geral da Hemorrede e na Gestão da Qualidade com disponibilidade para viagens, não
foram realizadas todas as avaliações propostas, e de estrutura logística no setor de transportes do Hemocentro, não foi possível realizar todas as visitas propostas, tendo sido compensadas
por assessoramento técnico à distância. Em relação às visitas do PEQH nas Unidades da Hemorrede, foram realizadas 7 das 8 visitas, ficando um mínimo abaixo do programado.
Equipamentos adquiridos e contratos para calibração e manutenção preventiva e corretiva licitados com sucesso. Existem solicitações cujos processos para aquisição de equipamentos para
a Hemorrede que ainda não foram autuados pela SES, vários estão em tramitação, mas as licitações ainda não foram agendadas e / ou realizadas. Vários itens licitados tiveram situação
fracassada.
Quanto à meta proposta de “Qualificar no mínimo 30% dos serviços da Hemorrede pública, no Estado de Goiás”, embora realmente os recursos financeiros, técnicos e estrutural sejam um
problema crônico na Hemorrede, analisando as ações e números propostos acima, conclui-se que pelo menos 25 % propostos para qualificação dos serviços da Hemorrede neste ano de
2017 foram alcançados com sucesso. As visitas técnicas e os relatórios de avaliação ficaram um mínimo abaixo do proposto; os equipamentos adquiridos até o fechamento deste relatório
alcançaram mais de 50% do valor financeiro proposto; e o contrato de manutenção preventiva e corretiva pra Hemorrede foi licitado com sucesso. Uma melhor estruturação das equipes do
hemocentro, do setor de transporte, e um pouco mais de licitações bem sucedidas, sem tantos itens desertos ou fracassados, permitirão o alcance dos 30%.
2.1.31 - Meta PAS 2017 – Elevar em 5% o número de candidatos à doação de sangue e de medula no Hemocentro Coordenador-Goiânia.
2.1.31.1 - Indicador – Percentual de novos candidatos à doação de sangue e de medula.
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AÇÕES PAS ANUAL

AÇÕES PPA
REALIZADA
Foram realizadas 116 campanhas de
coleta de sangue e medula óssea, sendo
até o momento, 78 coletas externas de
sangue e 38 Campanhas de medula óssea.
Realizamos
81%
das
Campanhas
previstas de coleta de sangue, tivemos Ação 2131 Ampliação e
A - Realizar 96 campanhas de coletas uma redução de 19% devido o déficit no
Fortalecimento
externas de sangue e 12 campanhas de número de servidores e problemas
técnicos com o ônibus de Coleta e com a da Hemorrede
coletas externas de medula.
Van. Já relacionada as coletas de medula do Estado de
Goiás
óssea, tivemos um aumento de 475%
além do previsto. Esse aumento se deu em
decorrência da estruturação de uma
equipe somente para realização de
campanhas de medula óssea
PREVISTA

Foram realizadas 30 campanhas de coleta
interna de Sangue. Tivemos 18 coletas
além do previsto, ou seja, um acréscimo
de 250% a mais do que o esperado. Esse
B - Realizar 12 campanhas para coleta aumento foi em decorrência das várias
interna de sangue.
parcerias que fizemos com empresas,
igrejas e escolas incentivando e
orientando sobre a importância da doação
de sangue.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

R$ 130.000,00

Ação 2131 Ampliação e
Fortalecimento
da Hemorrede
do Estado de
Goiás

R$ 3.000,00

Foram realizadas 60 palestras sobre a Ação 2131 importância da doação de sangue e Ampliação e
C - Realizar 44 palestras no Estado medula óssea. Tivemos um aumento de
Fortalecimento
para doação de sangue e de medula.
36% além do previsto. Esse aumento foi da Hemorrede
decorrente das ações realizadas no do Estado de
“Governo junto de você”.
Goiás

R$ 10.000,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro
Estadual

HEMOGO / SCAGES

R$7.500,00

Tesouro
Estadual

HEMOGO / SCAGES

R$13.600,00

Tesouro Estadual

R$139.629,63

HEMOGO/SCAGES
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Tivemos 100% das campanhas divulgadas
pela Assessoria de Comunicação da SESGO através das páginas do Hemocentro, Ação 2131 Ampliação e
D - Promover a divulgação de todas as facebook e demais redes sociais, além das
Fortalecimento
ações referentes à coleta de sangue e de divulgações realizadas pela mídia,
principalmente em grandes campanhas, da Hemorrede
medula.
como o projeto “Anhanguera Saúde” da do Estado de
Goiás
TV Anhanguera em parceria com o
Hemocentro.

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

HEMOGO/SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O Hemocentro participou do programa “Governo Junto de Você”, divulgações nas redes sociais, elevou o número de Palestras, o que resultou em um número de candidatos a doação
(coleta interna e externa), de 27.496 candidatos em 2017 (período de jan a outubro/2017) contra 23.285 candidatos em 2016 – período de jan a nov/2016 ). A divergência de valores entre o
previsto e o executado se dá devido ao incremento de 18% no número de candidatos a doação, considerando a comparação para 11 meses. O Número de bolsas de sangue coletadas até
31/10/2017 é de 20.118 unidades. Atualização 08/03/2018: “... de 33.244 candidatos em 2017 (período de jan a dezembro/2017) contra 31.826 candidatos em 2016 – período de jan a
dez/2016 ). Assim, em uma comparação para 12 meses entre 2017 e 2016 temos um incremento de 4.5 %, praticamente, atingindo a meta estabelecida que é de 5%. O Número de bolsas
de sangue coletadas até 31/12/2017 é de 24.589 unidades.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Dar continuidade ao trabalho desenvolvido em 2017
Conclusões:
Houve incremento de 18% no número de candidatos a doadores e de 6% no número de bolsas coletadas ( 2016 – 18.913 x 2017 - 20.118) – / Outubro/2017, para um período de 10 meses).
Atualização 08 03 2018: Considerando 12 meses de janeiro a dezembro de 2017 e 2016, o incremento de doadores foi de 4.5% e de bolsas coletadas de 5,6%.
2.1.32 - Meta PAS 2017 – Ampliar a cobertura hemoterápica pública do Estado de Goiás.
2.1.32.1 - Indicador – Número de Unidades implantadas.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Viabilizar abertura das Agências
Transfusionais de Posse, São Luiz dos
Montes Belos e Trindade

Foi realizada visita técnica ao
Município de Trindade onde foram
dadas todas as orientações sobre a
implantação da AT (Agência
Transfusional) a próxima etapa seria
que a direção do Hospital Urgência de

Ação 2131 Ampliação e
Fortalecimento
da Hemorrede
do Estado de
Goiás

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

R$ 100.000,00

Tesouro Estadual
R$ 170.000,00

R$ 6.523,00

Tesouro Estadual
(contrapartida)

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

HEMOGO/SCAGES

61

Trindade – HUTRIN elaboraria planta
arquitetônica para aprovação da
SUVISA.

R$ 65.223,00

Recurso
Federal

Quanto a implantação da AT de São
Luiz de Montes Belos, não houve
progresso, a implantação demanda da
construção e ou adequação de estrutura
física o que não ocorreu, por parte da
gestão municipal.
Quanto a AT de Posse, fizemos várias
reuniões no decorrer deste ano sobre
adequação de planta arquitetônica,
compra de equipamentos e a próxima
etapa seria a aprovação da planta
arquitetônica pela SUVISA que é
atribuição da gestão municipal.
O Setor de Regionalização do
Hemocentro considera que houve
viabilização parcial para abertura das
AT”s de Trindade e Posse, inclusive
com a aquisição de alguns
equipamentos. O que falta agora é a
contrapartida financeira/mão de obra
dos municípios. São Luís dos Montes
Belos não evoluiu positivamente.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
- Foram realizadas reuniões e prestadas orientações sobre como proceder para a abertura das Agências Transfusionais.
- Foram adquiridos alguns equipamentos pelo convênio 3566/2004 para as AT's de S.L.M.Belos e Trindade, sendo os mesmos itens e na mesma quantidade :1-Alicate de Ordenha; 1 Ar
condicionado Bi-Split 18.000 BTU's; 1 microcomputador. Outros itens devem ser entregues em 2018. Valor por AT: R$ 10.335,65 x 2 = Total R$ 20.671,30.
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- As Unidades, ainda, não foram colocadas em funcionamento. Alguns itens para as unidades de Trindade e São Luis dos Montes Belos foram licitados pela SES com recursos federais.
Todavia como as obras não foram finalizadas pela OS do HUTRIN e pela Prefeitura Municipal de Saúde de S.L.de Montes Belos, os equipamentos foram ou serão temporariamente
cedidos para outras unidades da HEMORREDE.
- R$ 100.000,00 e R$ R$ 6.523,00: Estes valores são destinados à capacitação dos servidores que trabalhão nas agências; o pagamento de diárias pra os servidores acompanharem os
serviços de implantação; e alguns insumos ainda necessários para as ATS que serão em municipais: Posse e S.L.M.Belos, e mesmo pra Trindade de gestão pela OS;
- R$ 65.223,00: Este valor é referente ao convênio Federal e contrapartida estadual, principalmente o 3566/2004 para aquisição de alguns equipamentos que contemplam as Ats de Trindade
e S.L.M.Belos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Acompanhar, junto à SES, os trâmites dos processos licitatórios para aquisição de equipamentos com recursos federais vigentes e as adequações das Agências Transfusionais de São Luiz
dos Montes Belos (pelo município) e do Hospital de Urgências de Trindade, atualmente gerido por uma Organização Social.
Conclusões:
Como não foram finalizadas as obras das Unidades e nem realizadas as licitações para aquisição dos equipamentos, não foi possível a execução da meta proposta.
2.1.33 - Meta PAS 2017 – Aprovar a Atualização do Plano Diretor de Regionalização do Sangue em Goiás.
2.1.33.1 - Indicador – Plano Diretor aprovado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2131 Ação não realizada. O grupo de estudos e
Ampliação e
A - Concluir a elaboração e a
revisão formado pela CIB , HEMOGO,
Fortalecimento
proposição da Política Estadual de
SPAIS, CES e outros não se reuniu em
da Hemorrede
R$ 2.000,00
R$ 0,00
Sangue e Hemocomponentes em Goiás 2017.
do Estado de
Goiás
Ação não realizada. O grupo de estudos e
revisão formado pela CIB , HEMOGO,
B - Revisar e aprovar o Plano Diretor
de Regionalização do Sangue em Goiás SPAIS, CES e outros não se reuniu em
2017.

Ação 2131 Ampliação e
Fortalecimento
da Hemorrede
do Estado de
Goiás

R$ 5.000,00

R$ 0,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro
Estadual

HEMOGO/SCAGES

Tesouro Estadual

HEMOGO/SCAGES
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os valores previstos são relativos a diárias. Portanto como a meta não foi realizada, não houve execução financeira.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reestruturar a equipe responsável pelo estudo e análise dos trabalhos já realizados para retomar e dar prosseguimento a revisão dos documentos propostos, incluindo uma Análise
Situacional da Hemorrede de todo o Estado. No caso do Hemocentro houve perda de servidores no setor de planejamento o que inviabilizaria os trabalhos caso prosseguissem. Contudo,
ressalta-se, que até onde se sabe, as outras unidades envolvidas não se manifestaram sobre a continuação dos trabalhos, também.
Conclusões:
Em 2017 o grupo formado pela CIB, HEMOGO, SPAIS, CES e outros, não voltou a se reunir. Os últimos avanços para estas duas metas se deram, ainda, no final de 2016 como segue:
Foram realizadas reuniões, foi elaborado e aplicado um checklist (contendo várias informações sobre caracterização, produção e a situação da assistência hemoterápica no Estado) nos 51
Serviços de Hemoterapia do Estado (públicos, privados e filantrópicos). Foi feita a consolidação das informações, e no final de outubro foram apresentadas ao grupo técnico da Política.
Realização de uma Análise Situacional pela equipe do HEMOGO, SPAIS e CES. Meta não realizada pelo motivo técnico relatado.
Metas finalizadas. A meta refere-se apenas ao item A, as demais ações serão remanejadas na PAS 2018.
2.1.34 - Meta PAS 2017 – Ampliar captação de órgãos e tecidos para transplantes realizando 08 ações.
2.1.34.1 - Indicador – Número de Ações realizadas ou Percentual de ações realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Realizado Totalmente. Foram realizados
os cinco eventos nos locais: Shopping Ação 2133 Recurso
A - Realizar 05 eventos/campanhas de Estação Goiânia; Faculdade Estácio de Captação de
Meta atingida
Próprio
médio/grande porte junto à sociedade Sá; CIBE Brazil; Homenagem às Famílias órgãos e tecidos
R$ 20.000,00
sem impacto
Recurso
Doadoras de Órgãos e Tecidos/2016;
para
financeiro
goiana.
Federal
Exposição Fotográfica
no Parque
transplantes
Flamboyant.
Realizado Totalmente. Foram qualificados
Ação 2126 28 profissionais de saúde Capacitação
Formação,
Técnica em Transplante: Djalma Antonio
aperfeiçoamento
B - Qualificar até 05 profissionais de da Silva Junior – médico da Central de
Sem impacto
Sem impacto
e
saúde que atuam com transplantes.
Transplantes; Curso de Comunicação em
financeiro
financeiro
aprimoramento
Situações Críticas: Tiago Mendes Botega
de pessoal para
– médico CIHDOTT/HUGOL; Marina
o SUS
Porto
Cipriano
Coelho
–

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SUPRASS

SUPRASS
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Psicóloga/CRER; Vanessa Lobo de
Siqueira Lopes – Enfermeira/HUANA;
Treinamento de 24 membros da
CIHDOTTs do HUAPA.
Ação 2126 C - Disponibilizar Curso Anual de
Formação,
Recurso
Formação de Coordenadores de
aperfeiçoamento
R$ 7.650,00
Próprio
Realizado Totalmente: Curso CIHDOTT
Comissões Intra Hospitalares de
e
R$ 20.000,00
(Tesouro
Recurso
SUPRASS
realizado no mês de junho, no CRER.
Doação de Órgãos e Tecidos
aprimoramento
Estadual)
Federal
(CIHDOTTs).
de pessoal para
Tesouro Estadual
o SUS
Realizada parcialmente. Termo atditivo no
Contrato de Gestão n°03/2014 – SES/GO
prevendo o aporte de recursos para custos
Ação 2133 dos serviços da Organização de Procura
Recurso
D - Continuar a implementação de 1
Captação de
de Órgãos – OPO no HUGOL, publicado
Próprio
(uma) Organização de Procura de
órgãos e tecidos
R$ 25.000,00
R$ 35.000,00
SUPRASS
no Diário Oficial do Estado em
Recurso
para
Órgãos (OPO) no Estado de Goiás.
novembro/2017. Aguardando apenas a
Federal
transplantes
definição de alguns ajustes para o início
das atividades, como definição da sala e
aquisição de recursos.
Ação 2133 Captação de
Realizada Totalmente. 13 CIHDOTTs
Sem impacto
E - Monitorar 10 CIHDOTTs.
órgãos e tecidos
R$ 15.000,00
SUPRASS
implantadas, 05 atuantes
Financeiro
para
transplantes
Realizado
Totalmente.
Serviço Ação 2133 Recurso
F - Implementar o Serviço de implementado com acompanhamento de Captação de
Próprio
R$ 10.000,00
R$ 18.000,00
SUPRASS
Acompanhamento de Pré e Pós receptores e médicos transplantadores, órgãos e tecidos
Recurso
criação de manuais para receptor,
para
Transplantes.
Estadual
acompanhamento da lista de espera.
transplantes
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A utilização das verbas que foram previstas esteve aquém do total estimado, por dois motivos: Falta de planejamento antecipado para a utilização do recurso, prevendo os trâmites
burocráticos; Apoio financeiro de vários parceiros nas realizações das ações previstas, não sendo necessário usar totalmente o recurso público.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Sem recomendações.
Conclusões:
A Captação de órgãos e tecidos para transplantes foram ampliadas em 33% comparada ao ano anterior, realizando 90% das ações previstas.
2.2 – Meta PES 2016-2019 – Ampliar a cobertura e o acesso da população às ações e serviços de imunização nos 246 municípios do Estado com qualidade e segurança.
2.2.1 – Meta PAS 2017 – Realizar 03 campanhas de vacinação de influenza, HPV/meningite e multivacinação.
2.2.1.1 – Indicador – Número de campanhas de vacinação de influenza, HPV/meningite e multivacinação realizada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
GIRF/SUVISA/
A - Promoção das campanhas nacionais
Ação realizada.
Ação 2140 –
R$ 1.531.640,00
R$ 800.000,00
Recurso
de
vacinação
de
influenza, 01 campanha Influenza,01 campanha
Vigilância,
Federal
COMSET
HPV/meningite e Multivacinação.
HPV/meningite e 01 campanha
Promoção da
Fonte 23
Multivacinação.
Saúde, Prevenção
e Controle de
Doenças e Agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso orçamentário executado foi menor do que o previsto, devido à divulgação da mídia (Televisiva, Rádio, Blog, Site, Cartazes) ter sido realizada somente nas campanhas de
Multivacinação e HPV/meningite.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade das ações mediante a Meta 2.2.1 programada na PAS 2018, pois a cada Campanha a tendência é que ocorram alterações nas informações a serem divulgadas à população.
Portanto é fundamental a utilização dos meios de comunicação para atingirmos esse público e conseqüentemente as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde.
Conclusões:
A meta 2.2.1 de realizar 03 campanhas de vacinação foi alcançada, sendo 01 campanha de influenza, 01 campanha HPV/meningite e 01 campanha Multivacinação.
2.2.2 – Meta PAS 2017 – Realizar e monitorar tutoria em 04 Regiões de Saúde e 03 ações para ampliar a cobertura e o acesso da população às ações e serviços de imunização.
2.2.2.1 – Indicador - Número de tutorias e de ações de cobertura e acesso a imunização realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realização de tutoria em 04
R$ 1.110,00
Recurso
Ação 2140 –
R$ 17.760,00
GIRF/SUVISA/
Regiões de Saúde em parceria com a
Ação parcialmente realizada.
Vigilância,
Federal
Atenção à Saúde/SPAIS
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Gerência de Atenção a Saúde.

Realizado tutoria no município de
Luziânia. Elaborado um POP de
imunização para nortear os trabalhos
nas salas de vacinação de todas as
Regiões.

B - Ampliação e qualificação do
atendimento à população sede do
Centro
de
Referência
de
Imunobiológicos
Especiais
–
CRIE/HMI.

Ação não realizada.
Realizada visita técnica no CRIE, bem
como relatório situacional. Houve
reunião com a diretoria da Organização
Social responsável pelo Hospital
Materno Infantil, para discussão dos
problemas
enfrentados
como:
morosidade na tramitação de processos
e licitações e recursos humanos
insuficientes.

C - Distribuição de imunobiológicos e
insumos para vacinação por meio de 03
rotas mensais de rotina e 6 rotas para
campanhas.

Ação realizada

D - Aprimoramento do processo
logístico da rede de frio, por meio da
aquisição de equipamentos, insumos e
unidades móveis estaduais.

Foram distribuídos Imunobiológicos
para as 18 Regiões de Saúde.

Ação realizada parcialmente
As Centrais Regionais de Rede de Frio
foram contempladas com:
17 furgões
17 geradores
15 câmaras refrigeradas
Aditivo de 02 câmaras refrigeradas
17 Computadores

Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GIRF/SUVISA

R$ 60.000,00

R$ 48.680,00

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA

R$ 2.538.736,20

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA

R$ 2.552.185,39
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17 Estabilizadores
600 Estrados de plástico
A Central Estadual de Rede de Frio foi
contemplada com aditivo de 01 câmara
refrigerada.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) O recurso orçamentário executado para tutoria foi menor do que o previsto, pois foi realizado somente no município de Luziânia, devido ao atendimento de outras demandas.
b) Não tem previsão de recurso orçamentário para ampliação do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), pois é de responsabilidade da Organização Social (OS) que
administra o Hospital Materno Infantil - HMI.
c) Na distribuição de imunobiológicos o recurso orçamentário executado foi menor do que o previsto, considerando que os imunobiológicos para as campanhas foram parcialmente
entregues com as rotas mensais. O restante as Regiões de Saúde retiraram diretamente na Central Estadual de Rede de Frio, pois o Ministério da Saúde enviou os imunobiológicos ao
Estado em 08 parcelas. Haverá continuidade até o final de dezembro de 2017.
d) O recurso orçamentário para aprimoramento do processo logístico da rede de frio foi menor do que o previsto, pois os 300 termômetros ainda não foram licitados. Além dos
equipamentos previstos, foram adquiridos sem previsão na PAS 2017: 17 estabilizadores (R$2.276,81), 03 câmaras refrigeradas (como aditivo) (R$71.700,00) e 600 unidades de estrados
plásticos para câmara frigorífica (R$4.674,00).
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Recomendamos a continuidade das tutorias em 2018, em parceria com a Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde (Atenção Básica), com o objetivo de identificar
quais as dificuldades e como solucionar os problemas relacionados com as ações de imunização.
b) Recomendamos continuidade da ampliação do CRIE em 2018, tendo em vista reuniões desta superintendência com a Superintendência de Controle e Avaliação e Gerenciamento das
Unidades de Saúde - SCAGES junto a Organização Social responsável pelo gerenciamento do HMI, para estruturação do CRIE.
c) Recomendamos continuidade das rotas de imunobiológicos em 2018 de acordo com recebimento do Programa Nacional de Imunizações e cronograma de distribuição as Regiões de
Saúde com o intuito de assegurar os imunobiológicos de rotina e campanhas a toda população do Estado.
d) Recomendamos continuidade no aprimoramento do processo logístico da rede de frio em 2018 para reestruturação da Central Estadual e Regionais de Rede de Frio.
Conclusões:
A meta 2.2.2 foi realizada parcialmente devido a outras demandas, falta de licitação de equipamentos e a ampliação do CRIE ser de responsabilidade da Organização Social do Hospital
Materno Infantil.
2.2.3 – Meta PAS 2017 – Realizar 15 supervisões de monitoramento e investigar 100% das notificações de eventos adversos pós vacinais.
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2.2.3.1 – Indicador - Número de supervisões realizas e percentual de notificações investigadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2140 –
A - Incrementar a supervisão em sala
Ação realizada parcialmente
R$ 11.100,00
R$ 320,00
Recurso
Vigilância,
Federal
de vacinação e Sistema de Informação
do Programa Nacional de Imunização.
Realizado 06 supervisões em: Guapó,
Promoção da
Santo Antônio de Goiás, Inhumas,
Saúde,
Trindade, Itumbiara e Planaltina
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
B - Investigação dos eventos adversos
Ação realizada
Ação 2140 –
R$ 680,00
R$0,00
Recurso
pós vacinais graves e inusitados
Vigilância,
Federal
notificados nas ações de vacinação de
Promoção da
rotina e campanhas.
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
C
Realizar
investigação
epidemiológica e assessoria em surtos.

Ação realizada
Realizado investigação e assessoria no
surto de meningite em Rio Verde e
caxumba em Petrolina

D - Participação nas atividades de
intensificação da vacinação de febre
Amarela.

Ação realizada
Ação realizada em 16 municípios:
Baliza, Itarumã, Campinaçu, Sítio D’
Abadia, Guarani, Trindade, Flores,

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
GIRF/SUVISA

GIRF/SUVISA

-

R$ 16.740,00

Fonte 23
(PFVS)

GIRF/SUVISA

-

R$ 19.270,00

Fonte 23
(PFVS)

GIRF/SUVISA
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Controle de
Novo gama, Iporá, Amorinopólis,
Doenças e
Rianápolis, Santa Isabel, Uruana,
Agravos
Goianésia, Jaraguá, Santa Rita do Novo
Destino
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) O recurso orçamentário nas supervisões em sala de vacina foi menor do que o previsto, pois não foram realizadas todas as15 supervisões, devido a outras demandas não programadas e
falta de disponibilidade de veículos para atender a demanda da Gerência.
b) Não houve utilização de recurso financeiro para a investigação de eventos adversos pós- vacinação graves e inusitados, pois os eventos foram procedentes de Goiânia.
c) O recurso orçamentário de R$ 16.740,00 foi gasto com diárias nas ações de vacinação e assessoria, realizado na investigação do surto de meningite (Rio Verde) e caxumba (Petrolina).
Ação não programada na PAS 2017.
d) O recurso orçamentário de R$ 19.270,00 foi gasto com diárias para as ações de intensificação da vacinação de Febre Amarela em 16 municípios com epizootias e casos suspeitos de
febre amarela, considerando o cenário epidemiológico existente. Ação não programada na PAS 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Recomendamos as supervisões em salas de vacina em 2018, de acordo com avaliação dos indicadores de imunização, com o intuito de melhorar as coberturas vacinais e o serviço
prestado a comunidade.
b) Recomendamos capacitação da Vigilância de Eventos Adversos Pós Vacinação para profissionais de saúde e manter a investigação dos eventos graves e inusitados em 2018, pela
Gerência de Imunizações e Rede de Frio.
Conclusões:
A meta 2.2.3 foi realizada parcialmente, o motivo da não conclusão da supervisão em sala de vacinação foi outras demandas.
2.3 - Meta - PES 2016-2019 – Coordenar e implementar a vigilância, controle e atenção às doenças e agravos não transmissíveis, agravos e doenças transmissíveis e a ações e
serviços de promoção da saúde nos 246 municípios do Estado.
2.3.1 - Meta PAS 2017 – Promover a instituição de Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV e Sífilis congênita e Comitê de investigação de óbito por Aids em 02
municípios prioritários definidos em Resolução 078/2014 – CIB/GO.
2.3.1.1 - Indicador– Ausência de casos de Aids em menores de 5 anos;
Número de comitês implantados.
Redução da taxa de incidência de sífilis congênita a menos 1,0 casos para cada 1.000 nascidos vivos;
Redução em 10% dos óbitos por Aids.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
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PREVISTA
A - Realizar apoio técnico aos gestores
municipais para a implantação do
comitê de Investigação de Transmissão
Vertical de HIV e Sífilis.

REALIZADA
Realizada

B - Realizar apoio técnico aos gestores
municipais para a implantação do
comitê de Investigação de Óbito por
Aids

Realizada

Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos
Ação 2140 Vigilância,
promoção da
saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos

PREVISTO
R$ 20.000,00

EXECUTADO
R$ 1.080,00

R$ 20.000,00

R$ 1.540,00

RECURSO
Tesouro
Estadual

Tesouro
Estadual

SUPERINTENDÊNCIA
Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A ação de apoio técnico aos Municípios foi realizada em 100 %, porém, até o momento, somente foi instituído o Comitê Estadual. O recurso financeiro foi utilizado para pagamento de diárias
aos técnicos que se deslocaram aos Municípios.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramação da ação e meta para 2018.
Conclusões:
Ações cumpridas em 100 % do programado para 2017.
2.3.2 - Meta PAS 2017 – Instituir Comitê Estadual de Investigação de Transmissão Vertical de HIV e Sífilis e Comitê Estadual de investigação de óbito por Aids.
2.3.2.1 - Indicador – Comitê Estadual instituído.
Redução em 10% dos óbitos por Aids; Ausência de casos de aids em menores de 5 anos e redução da taxa de incidência de sífilis congênita a menos 1,0 casos para
cada 1.000 nascidos vivos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Instituir os comitês de investigação
Realizada
Ação 2140 R$ 20.000,00
Sem impacto
Recurso
Coordenação de
de transmissão vertical de HIV e Sífilis
Vigilância,
financeiro
Federal
DST/Aids/GEPE/
e comitê de investigação de óbito por
Tesouro Estadual
promoção da
SPAIS
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Aids.

saúde prevenção
e controle de
doenças e
agravos

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Devido à crescente elevação das taxas de sífilis, priorizou-se a atividade de instituição do Comitê Estadual de Investigação de Transmissão Vertical da Sífilis.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O município de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis optou por compor o Comitê Estadual de Investigação da Transmissão Vertical Da Sífilis, HIV e Hepatites Virais, estratégia que
contribui significativamente na análise e avaliação das fragilidades do processo do diagnóstico e tratamento da gestante e parcerias sexuais.
Conclusões:
A instituição do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical da Sífilis e HIV e Hepatites Virais é uma importante estratégia epidemiológica desses agravos.
2.3.3 - Meta PAS 2017 – Adquirir fórmula infantil para crianças nascidas de mães soropositivas.
2.3.3.1 - Indicadores – Número de casos novos de Aids em menor de 5 anos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Adquirir fórmula infantil para
Processo nº 201600010012702 –
Ação 2140 R$ 80.801,76 R$ 166.872,00 Recurso Federal
Coordenação de
crianças
nascidas
de
mães finalizado e pronto para procedimento
Vigilância,
DST/Aids/GEPE/
soropositivas.
de compra
promoção da
SPAIS
Processo nº 201700010008930 saúde prevenção
Sobrestado/concluído – Ata vigente até
e controle de
03/08/2018
doenças e
agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A aquisição da fórmula infantil para crianças de mães que vivem com HIV e HTLV, conforme pactuado em resolução CIB nº 078/2014 é uma importante estratégia para evitar a
transmissão vertical do HIV e HTLV. O recurso utilizado foi a maior em decorrência da necessidade de atender a todas as crianças nascidas de mães que vivem com HIV e HTLV e em
quantidade suficiente a demanda das crianças.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da ação, de responsabilidade do Estado.
Conclusões:
O fornecimento de fórmula infantil para crianças de mães que vivem com HIV e HTLV tem sido uma importante estratégia no combate da transmissão vertical.
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2.3.4 - Meta PAS 2017 – Reduzir a taxa de incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano de 2,7 para 1,0 casos por 1.000 nascidos vivos.
2.3.4.1 - Indicador – Número de casos novos de sífilis congênita.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2126 Formação,
A - Realizar qualificação de
aperfeiçoamento
Coordenação de
Recurso
profissionais de saúde de equipes
Foram capacitados 232 profissionais de
e
R$ 200.000,00
R$ 9.180,00
DST/Aids/GEPE/
Federal
municipais para o teste rápido de
saúde em 07 Regionais.
aprimoramento
SPAIS
Sífilis.
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 Formação,
B - Realizar capacitação em abordagem
aperfeiçoamento
Coordenação de
clínica da Sífilis para os profissionais
Recurso
Foram capacitados 507 profissionais de
e
R$ 200.000,00
R$ 5.620,00
DST/Aids/GEPE/
das regionais de saúde com maior
Federal
saúde em 09 Regionais.
aprimoramento
SPAIS
incidência de Sífilis congênita.
de pessoal para
o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os processos de capacitação são fundamentais para manter os profissionais de saúde atualizados nos protocolos de prevenção, diagnóstico e assistência em IST/Aids. Além das
capacitações foram realizadas ações de prevenção e diagnóstico em IST/Aids, sendo 09 ações de testagem e 18 ações educativas, envolvendo palestras e distribuição de insumos de
prevenção.
Em função de mudança na logística na distribuição do teste rápido, houve a necessidade de se oferecer capacitação para as regionais de saúde na operação do SISLOGLAB – sistema pelo
qual se coordena o consumo e distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis.
Os valores dos recursos orçamentários referem-se a diárias.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade das ações de capacitação de equipes municipais e regionais de saúde, bem como das ações de testagem e educativas.
Conclusões:
A qualificação das equipes de saúde faz parte da educação continuada e visa a atualização e aprimoramento dos conhecimentos, sendo fundamental para as atividades de prevenção,
diagnóstico e assistência em IST/Aids.
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2.3.5 - Meta PAS 2017 – Realizar 10 campanhas de vigilância epidemiológica e 02 de vigilância ambiental
2.3.5.1- Indicador – Nº de campanhas de vigilância epidemiológica e vigilância ambiental realizadas
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realização de Campanhas de
Ação realizada.
Ação 2140 –
R$ 30.000,00
R$ 2.000,00
Fonte 23
mobilização
da
população
em
2 Campanhas realizadas
Vigilância,
(PFVS)
comemoração ao Dia Nacional de
Promoção da
Combate a Hipertensão e Dia Mundial
Saúde,
de Diabetes.
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
B - Realização de campanha educativa Ação realizada no município de Goiânia.
Ação 2140 –
R$ 42.000,00
R$ 0,00
Recurso
para conscientização da população em
Vigilância,
Federal
geral sobre violência sexual infanto
Promoção da
juvenil e outras violências.
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
C - Realização de campanhas educativas Ação realizada, sendo uma campanha do
Ação 2140 –
R$ 110.000,00
R$ 0,00
Recurso
junto à população geral para adoção de
Maio Amarelo e outra da Semana
Vigilância,
Federal
comportamentos mais seguros no Nacional de Trânsito. Ambas ocorreram
Promoção da
trânsito.
no município de Goiânia
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
D - Realização de campanha do Dia
Ação realizada
Ação 2140 –
R$ 5.000,00
R$ 5.010,00
Recurso
Mundial da Atividade Física e do Dia
Vigilância,
Federal
Mundial da Saúde
Promoção da
Saúde,
Prevenção e

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
HIPERDIA
GVE/ARS
SMS/SPAIS
Comunicação

VIVA/GVE
SUVISA

VIVA/GVE
SUVISA

PROMOÇÃO
GVE
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E - Realização de Campanha Nacional
de Hanseníase, Geo-helmintíase e
Tracoma em escolares da rede pública de
ensino.

Ação não realizada.

F - Promoção de Campanha Estadual do
Dia mundial de Controle das Hepatites
Virais

Ação realizada.

G - Coordenação da Campanha de
prevenção e controle do Tracoma,
promovendo o tratamento dos casos
confirmados, dos seus contatos e
tratamento coletivo da população
quando a prevalência de tracoma for ≥ a
10%.

Ação não realizada.

H - Coordenação da Campanha de
vacinação antirrábica da população
canina e felina nas 18 Administrações
Regionais de Saúde e nos 246
municípios.

Ação realizada.

Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de

R$ 24.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coordenação de Controle
de Doenças Hídricas e
Alimentares (CCDHA)
ZOONOSES
CCDCT
Gerencia de Assistência
Farmacêutica e Atenção
Básica – SPAIS
ARS
CECHV/GVE
ARS
LACEN
SEST-SUS

R$ 200.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 800.000,00

R$ 841.366,50

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA
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Doenças e
Agravos
I - Promoção de Campanha Educativa Ação realizada por meio das seguintes
para População Exposta ao Benzeno.
estratégias: entrevistas em rádios e
televisão, elaboração e distribuição de
material educativo e realização de reunião
pública.

J - Realizar comunicação de risco
relacionada a qualidade da água
intradomiciliar e campanha educativa
para adoção das boas praticas e
prevenção dos agravos de saúde nos
municípios prioritários.

Ação parcialmente realizada.
A realização de campanhas educativas
para adoção de boas práticas e prevenção
dos agravos de saúde em municípios
prioritários referente a Vigilância em
Saúde Ambiental, foi contemplada com a
elaboração de material gráfico para
divulgação e informação acerca dos
procedimentos a serem adotados. No
entanto, o material ainda não foi
disponibilizado, pois encontra-se na
gráfica para impressão.

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 15.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT/SUVI
SA

R$ 55.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CVSA/GVSAST/
SUVISA
Regionais de Saúde

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) O recurso utilizado nas duas campanhas realizadas pela subcoordenação de Hipertensão e Diabetes veio de parcerias com universidades (como a UNIP e UFG) e sociedades científicas
(como a SBD), as quais arcaram com os custos financeiros necessários, possibilitando a diminuição dos custos.
Ações (b, c): Foram realizadas as duas campanhas previstas, entretanto sem gastos financeiros, considerando que não havia disponibilização para produção de materiais gráficos, baners,
faixas etc. Estas campanhas foram realizadas em parceria com a secretaria municipal de Goiânia e rede municipal de Goiânia de prevenção e atenção às pessoas em situação de violência;
UEG- universidade estadual de Goiás e DETRAN GO, os quais arcaram com gastos financeiros.
Ações (e, g): O Ministério da Saúde não promoveu a “Campanha Nacional de Hanseníase, Geo-helmintíase e Tracoma” no ano de 2017, sendo prevista para o primeiro semestre de 2018.
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Ação não realizada, recurso não executado.
h) Quanto ao valor executado para a ação “Campanha de vacinação antirrábica” ter extrapolado o valor previsto, informamos que o mesmo trata-se de gastos com produção de peças
publicitárias e divulgação nos meios de comunicação (Rádio e TV), sendo que o valor final teve a anuência da AGECOM e SES.
i) A ação foi realizada com êxito, mas em função da metodologia escolhida, não foi necessária a utilização do recurso previsto. A confecção de materiais gráficos para campanha
educativa em Saúde do Trabalhador foi realizada, conforme previsão orçamentária na diretriz 8, meta 8.1.2, indicador 8.1.2.1.
j) A elaboração de material gráfico para divulgação e informação acerca dos procedimentos a serem adotados encontra-se na gráfica para impressão. O recurso será executado quando da
apresentação da Nota Fiscal.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Recomendamos o incremento de recurso orçamentário para campanhas de Hipertensão e diabetes, uma vez que desenvolver campanhas educativas na área da saúde orienta a população
divulgando informações importantes para a promoção da saúde e qualidade de vida.
Ações (b, c) As mesmas campanhas foram novamente programadas para o ano de 2018 e recomenda-se a agilização do processo para produção de material gráfico
(e, g) A ação “Campanha Nacional de Hanseníase, Geo-helmintíase e Tracoma” foi reprogramada para a PAS 2018.
f) Embora a campanha de hepatites virais fora realizada, não houve disponibilização orçamentária para mesma, excluído assim a possibilidade de produção de material gráfico, camisetas
e outras mídias visuais. A campanha se realizou somente graças aos parceiros habituais do programa (COREN-GO/SBI-GO e IST Aids-SPAIS), que além de disponibilizarem recursos
humanos, também pagaram as despesas da mesma.
i) Recomendamos incluir na meta 2.3.5. de 2018, a realização de campanhas de vigilância em Saúde do Trabalhador; bem como a inclusão do “nº de campanhas de vigilância em Saúde
do Trabalhador” no Indicador 2.3.5.1.
j) Sugestão de retirar da PAS/2018: Realizar comunicação de risco relacionada a qualidade da água intradomiciliar, e campanha educativa para adoção das boas praticas e prevenção dos
agravos de saúde nos municípios prioritários, tendo em vista que essas ações foram inseridas no projeto de água tratada para consumo humano.
Conclusões:
a) A realização de campanhas de vigilância epidemiológica e ações de combate à hipertensão se mostram muito eficientes e produtivas para prevenir doenças.
i) Na área de Saúde do Trabalhador, paralelamente, foi realizada uma campanha de vigilância à população exposta a benzeno, que estava prevista na meta 2.3.5. de 2017.
(e, g) Haja vista que o Ministério da Saúde não promoveu a “Campanha Nacional de Hanseníase, Geo-helmintíase e Tracoma” no ano de 2017, a ação foi reprogramada para a PAS 2018.
h) A ação “Campanha de vacinação antirrábica” alcançou os objetivos traçados, obtendo uma cobertura vacinal de 89,75% da população canina estimada (o Ministério da Saúde preconiza
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uma cobertura mínima de 8/0% da população canina estimada).
2.3.6– Meta PAS 2017 – Implantar e implementar as atividades de 11 programas, 02 planos e 11 projetos de vigilância em saúde.
2.3.6.1– Indicador – Nº de programas, planos e projetos com atividades implantadas/implementadas de vigilância em saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Implantação/implementação do
Ação parcialmente realizada.
Ação 2140 –
R$
R$ 1.131.487,98
Recurso
SUVISA/Gabinete
Vigilância,
31.521.126,00
Federal
Programa Goiás mais Competitivo Falta a aquisição dos equipamentos
(Recurso
Promoção da
“SIGA BEBÊ”
para estabilização e transporte neonatal
Federal)
Tesouro Estadual
Saúde,
e equipamento para as Unidades
Prevenção e
Básicas de Saúde – UBS para
Controle de
acolhimento e acompanhamento da
gestante e do bebê; e a capacitação dos
Doenças e
profissionais em reanimação neonatal.
Agravos
B - Implantar na estrutura da
Ação parcialmente realizada.
Ação 2140 –
R$ 22.502,06
Sem impacto
Recurso
Gabinete/SUVISA
SUVISA/SES o programa SANAR –
Realizados 03 encontros nos
Vigilância,
financeiro
Federal
GVE
Doenças Negligenciadas
municípios de Teresina, Cavalcante e
Promoção da
Monte Alegre. Faltam 02 encontros
Saúde,
para finalizar a ação proposta, sendo 01
Prevenção e
em Divinópolis e 01 em Campos Belos,
Controle de
fechando toda a Região Nordeste I.
Doenças e
Agravos
C - Ampliação do Programa “Governo Parcialmente realizado, com a inclusão
Ação 2140 –
R$ 45.120,00
Recurso
SUVISA /CGEC/
R$ 50.000,00
Junto de Você”, com a inclusão de de 1 novo serviço. Foram realizadas 15
Federal
Vigilância,
GABINETE/GVSSS, GIRF,
mais 05 serviços de saúde
edições do “Governo Junto de Você”,
Promoção da
GVE, GVSAST/SUPEX
conforme calendário da Secretaria de
Saúde,
SGPF/RS
Governo - SEGOV.
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
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D - Participação no programa
“Governo Junto de Você” com
serviços de atenção a Hipertensão e
Diabetes

Ação realizada.
Participação em 13 ações do Programa
“Governo Junto de Você”

E - Participação no “Governo Junto de
Você” com atividades relacionadas aos
temas prioritários da promoção da
saúde

05 ações realizadas pela equipe da
Promoção da Saúde

F - Qualificação dos registros de
câncer nos cinco hospitais de
referência do Programa de Avaliação e
Vigilância do Câncer.

Ação realizada

G - Ampliação do programa de
atendimento ao tabagista para os
municípios

Ação realizada
Realizado 2 cursos com 121
profissionais de 88 municípios

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 8.000,00

R$ 14.300,00

Recurso
Federal

HIPERDIA/GVE
Comunicação
SUVISA

R$ 8.000,00

R$ 750,00

Recurso
Federal

Promoção/GVE

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CCTFRC
GVE/SUVISA

R$ 120.000,00

R$ 63.932,63

Recurso
Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA
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H - Implantação e Implementação do
Programa Academia da Saúde

I - Implantação do Programa Estadual
de Vigilância do Poxvírus, infecção
em humanos, nas 18 Administrações
Regionais de Saúde e nos 246
municípios.

J - Implantação do Programa Estadual
de Vigilância em Brucelose Humana
nas 18 Administrações Regionais de
Saúde e nos 246 municípios.

Ação parcialmente realizada.
Foi possível desenvolver supervisões
em 04 municípios habilitados junto ao
Programa Academia da Saúde e com
pólos construídos e em funcionamento.
Em razão
da
realização
das
Conferências Municipais e Estadual de
Vigilância em Saúde e envolvimento da
área de Vigilância e Promoção da
Saúde nas comissões de relatoria e
organização foi necessário reorganizar
o calendário de supervisões aos pólos
do Programa Academia da Saúde para
o final do segundo semestre do ano de
2017.
Ação realizada.
Programa implantado

Ação realizada.
Programa implantado

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 30.000,00

R$640,00

Recurso
Federal

Promoção/GVE

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA
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K - Implementação do programa
VIVA – Vigilância de Violências e
Acidentes
nos
30
municípios
prioritários do Projeto Bebê Saudável

Ação realizada parcialmente
40% dos 30 municípios prioritários
com VIVA implementados.

L - Participação no processo de
implantação do Plano Estadual de
Nefrologia

Ação realizada.

M - Implantação do plano estadual de
intensificação das ações de vigilância
e controle da Leishmaniose Visceral
Humana e Canina.

Ação parcialmente realizada.
Plano parcialmente implantado

N - Proporcionar o repasse de recursos
financeiros para 100% dos projetos de
ONG’s aprovados conforme edital
elaborado
pelas
coordenações
DST/AIDS e Hepatites Virais

Ação realizada
Repasse realizado

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 18.000,00

R$ 6.462,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA

R$ 1.500,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

HIPERDIA/ GVE

R$ 2.000.000,00

R$ 557.301,71

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

Recurso
Federal

CECHV/GVE/SPAIS/Coord.
DST/AIDS
Gerência de Contratos e
Convênios
Advocacia Setorial GAAVS
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O - Elaboração do projeto de
implantação do módulo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar do SIVIS
nos 12 Núcleos de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar (NVEH)
do Estado de Goiás.

Ação realizada parcialmente.

P - Implantação e Implementação do
Projeto de Vigilância da Saúde do
Trabalhador e Saúde Ambiental das
populações expostas ao benzeno nos
municípios da área de abrangência dos
Cerest's Regionais no Estado de Goiás

Ação parcialmente realizada
Dos seis CEREST Regionais existentes
no Estado, o projeto foi implantado em
quatro municípios da área de
abrangência dos Cerests Regionais.

Q - Elaboração e implantação do
projeto para descentralização de ações
de monitoramento em Vigilância
Ambiental
nos
22
municípios
prioritários com relação a transporte
de produtos perigosos.

Ação parcialmente realizada.
Encontra-se na fase elaboração do
projeto cujo objetivo é: Selecionar as
principais
rotas
de
transporte
rodoviário de produtos perigosos, com
base no cadastro de rotas do DNIT.

R - Implementação do Projeto de
Vigilância em Saúde do Trabalhador e
Saúde Ambiental em Agrotóxicos nas
Regiões de Saúde do Estado de Goiás.

05 capacitações – 13 Regionais de
saúde – 149 municípios – 261 Técnicos

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVEH
CSIS
GVE/ SUVISA

R$ 30.000,00

R$ 13.837,97

Recurso Federal

GVSAST/CVSAT/CER
EST/CVSA/
SUVISA

R$ 25.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CVSA/GVSAST

R$ 160.000,00

R$ 131.000,00

Recurso Federal

GVSAST/CEREST/CV
SA /CIT/SUVISA
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Trabalhador

S - Implantar projeto água tratada para
consumo humano em municípios
prioritários.

T - Elaboração e implantação do
projeto de Vigilância da Saúde do
Trabalhador e Saúde Ambiental das
populações expostas à sílica nos
municípios prioritários da área de
abrangência dos Cerest's Regionais.

Projeto implantado nos 06 municípios
sendo eles: Cachoeira de Goiás,
Colinas do Sul, Guarinos,
Mossâmedes, Nova Roma e
Paranaiguara.

Ação realizada
Projeto elaborado e implantado nos
cinco municípios prioritários: Senador
Canedo, Cezarina, Edealina,
Cocalzinho e Caçu.

U - Elaboração e implantação do
Projeto de Vigilância em Saúde do
Trabalhador nos Frigoríficos Goianos

Ação parcialmente realizada.
Projeto elaborado, porém não foi
implantado por causa da mudança na
gestão de um dos setores envolvidos
(AGRODEFESA).

V - Execução do Projeto de Incentivo
Financeiro
para
Melhoria
dos
Indicadores de Vigilância em Saúde –
PQAVS/DENGUE – DST/AIDS, nos

Ação parcialmente realizada.
O recurso para os municípios foram
repassados integralmente. Porém, os
veículos previstos foram parcialmente

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,

R$ 57.240,00

R$ 6.000,00

Recurso Federal

CVSA/GVSAST/SUVIS
A

R$ 15.000,00

R$ 2.540,00

Recurso Federal

CVSA/CVSAT/GVSAS
T/SUVISA
Regionais de Saúde

R$ 15.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT/CERE
ST/CVSA/SUVISA

R$ 1.500.000,00

R$ 1.198.320,00

Recurso
Federal

CGPD e GVE / SUVISA
GPE/SPAIS
GERNACE
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municípios prioritários.

entregues às regionais de saúde.

W - Elaboração de projeto para
informatizar a pactuação das ações de
Vigilância em Saúde (Epidemiológica
e Ambiental) no estado de Goiás.

Ação parcialmente realizada.
Foram realizadas reuniões com a
Gerência de Planejamento do SUS
referente
à
Portaria
nº
1.631/01/10/2015. A próxima etapa
consistirá na discussão com as
gerências SUVISA quanto aos critérios
e parâmetros para o planejamento e
programação de ações e serviços de
saúde no SUS. (PGASS)

X - Implantação do Projeto
“Conhecendo a Suvisa”, aos alunos
das Instituições de Ensino do Estado
de Goiás, conforme demanda

Ação realizada.
2 eventos realizados, de acordo com a
demanda.

Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso
Federal

Gabinete SUVISA
CGPD
GVE
GVSAST

Ação 2140 –
R$ 20.000,00
R$ 0,00
Recurso
SUVISA GABINETE
Vigilância,
Federal
CGEC/
Promoção da
Gerências - LACEN
Saúde,
SEST SUS
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017
Y
Participação
no
Ação realizada.
Ação 2140 –
R$ 5.310,00
Fonte 23
GIRF/SUVISA
Vigilância,
(PFVISA)
Programa“Governo Junto de Você”
07 municípios visitados: Goianira,
Promoção da
com atividades relacionadas ao tema
Senador Canedo, Águas Lindas,
de imunização.
Palmeiras, Planaltina, Aparecida de
Saúde,
Goiânia, Novo Gama.
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Os valores executados referem-se apenas às ações para os 32 municípios prioritários do programa Siga Bebê relacionadas a aquisição de comutadores e estabilizadores; diárias para
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visitas e desenvolvimento de ações in loco (apoio institucional, dentre outras visitas); capacitação e qualificação de profissionais; impressão de material gráfico e o desenvolvimento dos
Sistemas Siga Mamãe e Siga Bebê por empresa terceirizada IC Consulting.
b) Foram executados o valor total de R$ 22.502,06 para a realização dos encontros nos municípios de Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, referentes às doenças negligenciadas, gastos
com diárias, sendo Teresina: R$ 6.125,00, Cavalcante: R$10.387,06 e Monte Alegre: R$5.990,00, em razão da nova metodologia utilizada (Apoio Institucional), a qual não estava prevista
inicialmente.
c) A participação nas edições do Governo Junto de Você atendeu a 100% da demanda da Secretaria de Governo – SEGOV, que é a responsável pela agenda e operacionalização do
Programa. O recurso foi executado com diárias e projeto (alimentação). A participação da GVSSS se deu somente com a execução das edições, não cabe a GVSSS a
programação/viabilização da inclusão de serviços.
d) Participação no programa “Governo Junto de Você” com serviços de atenção a Hipertensão e Diabetes: foram realizadas 13 ações do Governo Junto de Você, e participamos com a
aferição de pressão arterial e glicemia, onde há gasto de tiras e lancetas. O valor excedente se justifica pela demanda acima do previsto.
e) Nas ações do “Governo junto de você” no tocante a recurso orçamentário foi utilizado apenas para pagamento de diárias dos profissionais que participaram das referidas ações.
f) A ação “Qualificação dos registros de câncer nos cinco hospitais de referência do Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer” foi realizada constantemente via telefone e, por isso,
não demandou execução de recurso.
i)A ação “Implantação do Programa Estadual de Vigilância do Poxvírus infecção em humanos” não teve impacto financeiro, pois ficou restrita ao estabelecimento de condutas e normas
técnicas a serem adotadas nos casos de notificações de casos suspeitos das citadas doenças.
j) A ação “Implantação do Programa Estadual de Vigilância em Brucelose Humana” não gerou custo, uma vez que ficou restrita ao estabelecimento de condutas e normas técnicas a serem
adotadas nos casos de notificações de casos suspeitos das citadas doenças.
k) A execução do recurso financeiro foi compatível com o percentual das ações realizadas (40%), considerando que a técnica responsável pela execução da implantação do Programa
VIVA nos municípios prioritários do Projeto Bebê Saudável teve que suspender tais atividades para trabalhar nas conferências de vigilância em saúde.
l) Na ação “Participação no processo de implantação do Plano Estadual de Nefrologia”, não foi utilizado recurso, pois foram feitas apenas reuniões de trabalho.
m) Na ação “Implantação do plano estadual de intensificação das ações de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral Humana e Canina” foi autuado o processo de aquisição de
veículo para inquéritos caninos e controle da Leishmaniose Visceral Canina. Demais atividades foram reprogramadas para a PAS 2018. O valor de 557.301,71 foi destinado a aquisição de
veículo e a diferença do recurso será utilizada em atividades tais como capacitações e aquisição de material.
o) Quanto à ação: “Elaboração do projeto de implantação do módulo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do SIVIS nos 12 Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar” o
recurso previsto ainda não foi utilizado, pois será empregado na fase de implantação do módulo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do SIVIS.
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p) A ação foi parcialmente executada pois restou a implantação do projeto em dois municípios. A realização das Conferências Municipais, Regionais e Estadual de Vigilância em Saúde
comprometeu a implantação da ação destes dois municípios, inviabilizando a utilização total do recurso previsto.
q) Elaboração e implantação do projeto para descentralização de ações de monitoramento em Vigilância Ambiental nos 22 municípios prioritários com relação a transporte de produtos
perigosos - encontra-se na fase elaboração do projeto cujo objetivo é: Selecionar as principais rotas de transporte rodoviário de produtos perigosos, com base no cadastro de rotas do
DNIT. Não houve gastos do recurso, que será utilizado em 2018, durante a implementação do mesmo.
r) O gasto financeiro para implementação do projeto de Vigilância em Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental em Agrotóxicos nas Regiões de Saúde do Estado de Goiás foi abaixo do
previsto pelo fato do número de inscritos nas oficinas ter sido menor que o previsto e os projetos terem sido adequados sob demanda. Além do que em alguns municípios os insumos
(retroprojetor, computador...) foram fornecidos pelos mesmos, não gerando custos, justificando assim as contas apresentadas.
s) Na implantação do projeto água tratada para consumo humano nos 06 municípios prioritários, não houve utilização de todo recurso previsto porque não houveram custos com a locação
de espaço e fornecimento de alimentação aos participantes, pois foram disponibilizados pelos próprios municípios, além da utilização dos insumos de trabalho como retroprojetor e
computador da própria instituição.
t) A ação executada com êxito, porém não foi necessária a utilização total do recurso orçamentário previsto, em virtude de parcerias estabelecidas com os municípios que custearam a
locação de espaço, equipamentos ( computador, power point, flip sharpe e ponteira), materiais de consumo, café, água e lanche.
u) A ação de elaboração e implantação do Projeto de Vigilância em Saúde do Trabalhador nos Frigoríficos foi executada parcialmente em função de mudança do gestor da
AGRODEFESA que interrompeu o projeto para reanálise. Desta forma, o recurso orçamentário previsto não foi utilizado.
v) Cada um dos 33 Municípios eleitos no Projeto de Incentivo Financeiro para Melhoria dos Indicadores de Vigilância em Saúde, conforme Portaria GAB/SES-GO nº 466/2016,
receberam R$ 30.000,00 para execução das ações propostas em seus projetos. Os municípios contemplados foram: Adelândia, Água Fria de Goiás, Amaralina, Anhanguera, Aragarças,
Araguapaz, Campinaçu, Castelândia, Corumbá de Goiás, Davinópolis, Divinópolis de Goiás, Estrela do Norte, Faina, Guaraíta, Indiara, Ipiranga de Goiás, Israelândia, Itaguaru, Itauçu,
Ivolândia, Lagoa Santa, Mara Rosa, Maurilândia, Morro Agudo de Goiás, Mundo Novo, Mutunópolis, Nova Glória, Ouvidor, Perolândia, Professor Jamil, Santa Terezinha de Goiás,
Trombas, Vicentinópolis. 7 Regionais de Saúde receberam veículos (locados) para apoiarem os municípios na execução das ações dos Projetos PQA-VS. Central, Entorno Norte, Estrada
de Ferro, Norte, Serra da Mesa, Sudoeste I, Sudoeste II. Restam ainda 09 regionais a serem contempladas com os veículos, justificando a não execução total dos recursos previstos.
w) As reuniões realizadas com a Gerência de Planejamento do SUS – GEPSUS, para elaborar projeto para informatizar a pactuação das ações de Vigilância em Saúde (Epidemiológica e
Ambiental) não teve impacto financeiro.
x) Não houve dispêndio de recurso financeiro na execução do “Conhecendo a Suvisa” porque, quando da execução do mesmo, atendendo solicitação de instituições de ensino, a
Secretaria de Estado de Saúde estava sem contrato para custeio de eventos.
x) Quanto à ação: “Implantação do Projeto Conhecendo a Suvisa, aos alunos das Instituições de Ensino do Estado de Goiás, conforme demanda”, com relação ao LACEN/GO, foram
realizadas 08 visitas técnicas de 3 Instituições de Ensino Superior (UFG, PUC Goiás e IFG), totalizando 99 alunos até outubro/2017; A Coordenadora da Área de Biologia Médica
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ministrou palestra intitulada “Diagnóstico de Dengue, Zika e Chikungunya em Laboratório de Saúde Pública”, ministrada durante a Semana de Farmácia da Faculdade Estácio de Sá, em
19/10/2017, para as visitas técnicas dos alunos ao Lacen e para a palestra ministrada como convidada não foram necessários gastos financeiros.
y) Foram gastos com diárias R$ 5.310,00 para as ações de vacinação no “Governo Junto de Você”. Haverá continuidade até dezembro de 2017. Ação não prevista na PAS 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Continuidade das ações referentes ao Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador – SIGA BEBÊ com a aquisição de equipamentos, capacitações dos profissionais e apoio
institucional em 2018.
b) As ações relacionadas à redução das doenças negligenciadas deverão continuar na PAS/2018.
d) Recomendamos que seja alterado o valor do recurso destinado para a ação “Governo Junto de Você”, uma vez que a demanda de tiras e lancetas para verificação de glicemia da
população atendida durante esta ação tem aumentado.
h) Adequar ação com alteração em texto de “Implantação e Implementação do Programa Academia da Saúde” para “Apoiar a implantação e implementação do Programa Academia da
Saúde nos municípios do estado de Goiás”
i) e j) Inserção das ações de “Implementação do Programa Estadual de Vigilância do Poxvírus infecção em humanos” e “Implementação do Programa Estadual de Vigilância em
Brucelose Humana” para a PAS 2018.
m) A ação “Implantação do plano estadual de intensificação das ações de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral Humana e Canina” será mantida para a PAS 2018.
o) O Projeto de implantação do módulo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do SIVIS já foi elaborado e aprovado e está em fase de implantação. É importante manter o recurso
disponível e traçar novas atividades para a Programação Anual de Saúde de 2018 para dar continuidade na implantação do projeto.
p) Considerando a descentralização das ações de Vigilância em Saúde do trabalhador, faz se necessário a implantação dos projetos nos demais municípios de abrangência dos Cerest
Regionais.
v) Recomenda-se a continuidade da ação “Execução do Projeto de Incentivo Financeiro para Melhoria dos Indicadores de Vigilância em Saúde – PQAVS/DENGUE – DST/AIDS, nos
municípios prioritários” na PAS 2018 para a conclusão na entrega dos veículos às regionais de saúde e monitoramento dos projetos dos municípios.
Conclusões:
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a) Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador – SIGA BEBÊ – a ação não foi finalizada, considerando que os projetos serão concluídos em 2018, conforme a destinação do recurso
financeiro programado.
b) Os encontros referentes às Doenças Negligenciadas se mostraram muito positivos e serão finalizados em 2018 com a realização de mais 02 encontros nos municípios de Divinópolis e
Campos Belos.
Ações (d, g e l): A Implantação e implementação destas atividades, programas, planos e projetos de vigilância em saúde são resultados de análise de situação de saúde do estado e dos
municípios envolvidos e comunicam formas de prevenção e alertas de tratamento.
i) A criação do Programa Estadual de Vigilância do Poxvírus infecção em humanos é de grande importância para a saúde pública de Goiás, haja vista a ocorrência de casos no Estado e a
subnotificação por parte dos serviços de saúde e de defesa agropecuária. Na PAS 2018, a ação será implementada nas 18 Regionais de Saúde e 246 municípios goianos.
j) A criação do Programa Estadual de Vigilância em Brucelose Humana também é de grande importância para a saúde pública de Goiás, haja vista a ocorrência de casos no Estado e a
subnotificação por parte dos serviços de saúde e de defesa agropecuária. Vale ressaltar que a Instrução Normativa/SDA nº 10, de 03/03/2017, que estabelece Regulamento Técnico do
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal – PNCEBT, no seu Art. 44 cita que “Os focos de brucelose e de tuberculose deverão ser oficialmente
informados pelo serviço veterinário oficial às autoridades locais de saúde humana, conforme orientação do DSA.”. Antes deste contexto, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás já
desenvolvia ações voltadas a Brucelose Humana, sabedores da importância da prevenção e controle da doença para a população goiana. Na PAS 2018, a ação será implementada nas 18
Regionais de Saúde e 246 municípios goianos.
m) A ação de “Implantação do plano estadual de intensificação das ações de vigilância e controle da Leishmaniose Visceral Humana e Canina” será mantida para a PAS 2018, haja vista
que a Leishmaniose é uma importante zoonose que vem se disseminando a cada dia, exigindo esforços e recursos dos serviços de vigilância e saúde pública para interromper sua
crescente disseminação.
o) Faz-se necessário traçar novas atividades para a Programação Anual de Saúde de 2018 para dar continuidade na implantação do projeto. O projeto de implantação do módulo de
Vigilância Epidemiológica Hospitalar do SIVIS terá o apoio na implementação e execução das ações, do Escritório de Projetos da Gerência de Vigilância Epidemiológica
Ações (p, t, u): Os 3 projetos de vigilância em Saúde do Trabalhador previstos na meta 2.3.2. da PAS 2017 foram executados e vão desencadear em implementações na PAS 2018.
v) Quanto à ação “Execução do Projeto de Incentivo Financeiro para Melhoria dos Indicadores de Vigilância em Saúde – PQAVS/DENGUE – DST/AIDS, nos municípios prioritários”
não foi finalizada, considerando a conclusão na entrega dos veículos às regionais de saúde e monitoramento dos projetos dos municípios.

2.3.7- Meta PAS 2017 – Elaborar e divulgar 05 boletins epidemiológicos e 24 informes mensais investigação de óbitos por dengue.
2.3.7.1- Indicador - Nº de boletins epidemiológicos elaborados e divulgados.
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AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Elaboração e divulgação de
Ação parcialmente realizada
Boletins Epidemiológicos com a
Elaboração de 01 boletim
análise do perfil epidemiológico das
Doenças do Aparelho Circulatório,
Hipertensão Arterial e Diabetes

B - Produção de 12 Informes
Epidemiológicos sobre Dengue.

Realizado produção de 12 informes
epidemiológicos sobre dengue

C - Realizar análise epidemiológica da
violência.

Ação realizada.
Elaborado e divulgado 3 boletins de
violência

D - Realizar análise epidemiológica de
trânsito.

Ação realizada.
Elaborado e divulgado 1 boletim de
trânsito

AÇÕES PPA
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO
R$ 300,00
R$ 0,00
Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
HIPERDIA
SIM/GVE
Comunicação
SUVISA

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

--

Coordenação Estadual
Dengue, Chikungunya e
Zika - C.E.D.C.Z
GVE

R$ 14.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA

R$ 9.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA
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E - Produzir informes mensais da
avaliação comitê investigação de
óbitos por dengue com propósito de
reduzir número de óbitos por dengue
nos municípios do Estado de Goiás.

Ação realizada

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

C.E. dengue, chikungunya
e zika/ GVE

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Foi elaborado 01 boletim de diabetes. O recurso não foi utilizado, pois o boletim está sendo finalizado e não foi divulgado ainda.
Ações (c, d) Na ação Realizar análise epidemiológica da violência e do trânsito não foi gasto recurso previsto, considerando que não houve disponibilidade de processo para impressão
dos boletins epidemiológicos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Recomendamos o incremento no valor orçamentário para divulgação dos boletins para a SES, SUVISA, as 18 Regionais de Saúde, os 246 municípios, sociedades científicas e demais
áreas afins.
Ações (c, d) Ação Realizar análise epidemiológica da violência e do trânsito reprogramadas para o ano de 2018.
Conclusões:
Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos e/ou informes é muito importante para informar e divulgar a situação de saúde. Considerando a elaboração e divulgação de boletins
epidemiológicos previstos e realizados, a meta proposta em 2017 não foi alcançada. No entanto, os 12 informes mensais investigação de óbitos por dengue previstos obtiveram o êxito
programado.
2.3.8– Meta PAS 2017 – Otimizar 39 ações de vigilância em saúde: 01 de promoção em saúde, 01 do PQAVS e 37 de vigilância epidemiológica.
2.3.8.1– Indicador - Nº de ações realizadas em promoção da saúde, PQAVS, vigilância epidemiológica, de vigilância ambiental e de saúde do trabalhador.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Estruturação do trabalho para
Ação realizada
Ação 2140 –
Sem impacto
R$ 77.992,58
Fonte 23
promover ações integradas entre as Foram realizadas a 1ª e a 2ª Oficina de
Vigilância,
financeiro
Planejamento - SUVISA
Promoção da
vigilâncias da saúde, buscando o
desenvolvimento integral das ações de
Saúde,

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
GAB/SUVISA
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promoção da saúde

B - Aperfeiçoamento e intensificação
do monitoramento dos resultados do
PQAVS para melhoria dos indicadores
e do valor do repasse financeiro.

Ação parcialmente realizada.
Realizada reunião para monitoramento
e avaliação dos resultados do Programa
com os Apoiadores do PQAVS.

C - Promoção da pactuação e
implantação da Política Estadual de
Atenção à Hipertensão e Diabetes

Ação não realizada.
ainda encontra-se em processo de
discussão com as demais áreas
envolvidas no processo de construção
da política.

D - Participação nas ações de
atendimento ao público com serviços
de atenção a Hipertensão e Diabetes
em parceria com outras áreas da SES

Ação realizada
Realizadas 15 ações de atendimento ao
público com serviços de Hipertensão e
Diabetes

E - Participação no processo de
implantação
dos
serviços
regionalizados
de
Atenção
à
Hipertensão Arterial e Diabetes nos
Ambulatórios
Médicos
de
Especialidades no Estado

Ação realizada
Participação em 04 reuniões para
discussão do processo de implantação
dos AMES.

Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

SUVISA/ GAB

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

HIPERDIA
Promoção da Saúde
CVN/Tabagismo
SPAIS/ARS Entorno
Sul/CES

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

HIPERDIA/GVE
SPAIS
ARS

R$ 15.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

HIPERDIA/ GVE
SPAIS
SCAGES
SUPRASS
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Doenças e
Agravos
F - Desenvolvimento de ações
educativas do Grupo de Trabalho
Estadual de Ações de Redução de Sal,
Açúcar e Gorduras junto às ações do
Pit Stop da Saúde e Saúde Segurança
na Estrada,

Ação Realizada
Realizadas 14 ações educativas.

G - Intensificação das ações de
supervisão para orientação acerca da
realização das metas pactuadas dos
municípios prioritários em DST/Aids
e Hepatites Virais

Supervisões realizadas
O total de municípios prioritários não
foi visitado devido a indisponibilidade
da equipe técnica para viagens,
deixando á cargo somente de um
servidor

H - Descentralização do acesso ao
Registro de Eventos em Saúde
Pública/Microcefalia - RESP para os
246 municípios

Ação realizada parcialmente
A descentralização do Registro de
Eventos em Saúde Pública ocorreu para
53 (22%) municípios prioritários, ou
seja, aqueles que tiveram casos
notificados ao longo dos anos de 2015
a 2017. É importante que esta atividade
continue ocorrendo no próximo ano.
Ação não realizada.

I - Propor a pactuação dos fluxos de
microcefalia e/ou alterações do
Sistema Nervoso Central nas 18
Comissões Intergestoras Regionais CIR e na Comissão Intergestora
Bipartite - CIB

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

PROMOÇÃO
HIPERDIA
CVN
VIVA
TABAGISMO

R$ 10.000,00

R$ 3.880,00

Recurso Federal

CECHV/GVE
SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CIEVS
GVE/SUVISA

R$ 2.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

Grupo técnico de
microcefalia/GVE
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Agravos

J - Implantação do plantão do Centro
de Informações Estratégicas e
Respostas em Vigilância em Saúde
(CIEVS) nas Regionais de Saúde.
Distribuído no projeto CIEVS em ação

K - Implantação, implementação e/ou
promoção de ações e serviços de
saúde voltados à vigilância, prevenção
e controle de zoonoses de relevância
para a saúde pública e de
responsabilidade da Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás.

Ação parcialmente realizada.
Elaborado plano de ação. Realizada
capacitação de investigação de surto de
agravos imunopreveníveis e
Treinamento em Epidemiologia e
Intervenção em Saúde Pública EPISUS/MS - nível fundamental, para
a Regional Centro Sul
Ação realizada
02 PROGRAMAS IMPLANTADOS
(Brucelose Humana e Poxvírus
infecção em humanos)

L - Descentralização do teste rápido
para diagnóstico da Leishmaniose
Visceral humana a nível municipal

Ação realizada

M - Implementação e orientação das
Unidades de Controle de Zoonoses nas
ações e serviços de saúde voltados
para vigilância, prevenção e controle
de zoonoses de relevância para a
saúde pública.

Ação realizada
(Unidades de Controle de Zoonoses:
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio
Verde, Jataí e Porangatu)

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CIEVS/GVE/
SUVISA/GERNACE/AR
S Central
ARS Centro Sul

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 10.000,00

R$1.200,00

Recurso Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 10.000,00

R$ 2.400,00

Recurso Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA
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Agravos

N - Realização de inquérito
epidemiológico de Tracoma em
municípios
que
apresentaram
percentual entre 5 a 10% de
positividade ou maior no último
inquérito de 2002-2007.

Ação realizada
07 municípios trabalhados (Campos
Belos, Cavalcante, Divinópolis, Flores
de Goiás, Formosa, Monte Alegre de
Goiás e Teresina)

O - Realização de investigação
epidemiológica
e
pesquisa
entomológica em municípios com
epizootias em primatas não-humanos.

Ação realizada

P - Implantação da Vigilância
Ação não realizada.
Epidemiológica de Toxoplasmose: Não foi realizada a ação de Vigilância de
Surto, Congênita e Gestante, segundo Toxoplasmose prevista, por falta de
novos critérios do Ministério da Saúde Protocolo de Notificação e Investigação.
Encontra-se em elaboração pelos entes
Federais e Estaduais.
Q - Fomentar a vigilância da Paralisia
Flácida Aguda por meio de
supervisões técnicas nas unidades
pediátricas de Goiânia

15 supervisões realizadas

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e

R$ 25.000,00

R$ 22.880,00

Recurso Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 30.000,00

R$ 14.400,00

Recurso Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

R$ 1.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CCDHA/GVE

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso Federal

CDIR/GVE
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Agravos

R - Impulsionar a vigilância das
doenças exantemáticas nas Regionais
de Saúde com o maior número de
municípios silenciosos

Não realizada

S - Ampliação das supervisões
técnicas em Coqueluche, Tétano nos
municípios silenciosos.

Ação parcialmente realizada.
Foram realizadas supervisões em todos
os municípios pertencentes à Região
Sudoeste I referentes às técnicas de
Coqueluche e Tétano. Faltam as
supervisões nas regiões com
municípios silenciosos, ou seja,
municípios que possivelmente não
notificaram os agravos existentes.
Realizadas 4 reuniões sendo 2 delas
acompanhadas pela equipe do MS

T - Consolidação da vigilância
sentinela da síndrome gripal (SG) nos
municípios de Goiânia, Aparecida de
Goiânia e Anápolis.

U - Consolidação da vigilância
sentinela da síndrome respiratória
aguda grave (SRAG) no município de
Goiânia.

Realizadas 4 reuniões sendo 2 delas
acompanhadas pela equipe do MS

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de

R$ 500,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CDIR/GVE

R$ 1.000,00

R$ 420,00

Recurso Federal

CDIR/GVE

R$ 500,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CDIR/GVE
Equipe Técnica de
Influenza
Regionais de Saúde

R$ 500,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CDIR/GVE
Equipe Técnica de
Influenza
Regionais de Saúde
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Doenças e
Agravos
V - Assessoria técnica na condução do
Surto comunitário de meningite no
município de Rio Verde

Realizadas 4 reuniões e uma
Capacitação

W - Promover articulação intersetorial
no enfrentamento dos acidentes de
transporte terrestre

Ação realizada Participação em 01
fórum de mobilidade e 02 comitê vida
no trânsito (Goiânia e Aparecida de
Goiânia)

X - Desenvolvimento de ações junto
aos municípios para implantação de
comitês de mobilidade e prevenção de
acidentes de trânsito

Ação parcialmente realizada.
Dos 10 municípios planejados para
serem assessorados na implantação de
comitês de mobilidade e prevenção de
acidentes de trânsito / Projeto Vida no
Trânsito, assessoramos 5.

Y - Realização de visitas técnicas às
unidades Sentinelas de Vigilância
Epidemiológica
ampliada
para
rotavírus dos municípios de Anápolis,
Goiânia e Jataí.

Ação realizada

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e

R$ 480,00

R$ 480,00

Fonte 23
(PFVS)

GVE/SUVISA

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

VIVA/GVE
SUVISA

R$ 3.000,00

R$ 1.250,00

Recurso Federal

VIVA/GVE
SUVISA

R$ 1.000,00

R$390,00

Recurso Federal

CCDHA/GVE
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Agravos

Z - Estruturação das atividades
referentes a eventos de massa na
Vigilância em Saúde, em parceria
com: VISA, ST e VE.

Ação parcialmente realizada.
Estruturação em andamento
01 Evento Monitorado

AA - Qualificação dos instrumentos
utilizados pelo Centro de Informações
Estratégicas e Respostas em Vigilância
em Saúde (CIEVS) na busca e
divulgação de informações.

Ação parcialmente realizada.
Elaborado plano de trabalho,
mobilizado grupos de trabalho,
mapeado o processo atual de gestão de
surtos e emergências em saúde pública.

AB - Aperfeiçoamento do apoio
técnico
aos
municípios
no
cumprimento do indicador – Número
de testes sorológicos anti-HCV
realizados

Ação realizada

AC - Ampliação gradativa do
Ação realizada mediante orientações
percentual de casos encerrados de
junto aos municípios e regionais.
meningites bacterianas e coqueluche Quanto
ao
LACEN/GO,
foram
pelo critério laboratorial
realizadas a divulgação e fornecimento
de kits para coleta, acondicionamento e
transporte de amostras clínicas, LCR e
secreção de nasofaringe para realização

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CIEVS
GVE/SUVISA
GVSSS/GVSAST

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CIEVS
GVE/SUVISA

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CECHV / GVE / SUVISA
/ Regionais de Saúde /
LACEN

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CDIR/GVE
Equipe Técnica de
Influenza e LACEN
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do diagnóstico laboratorial através da
cultura, prova do látex e PCR de
meningite
e
coqueluche
respectivamente. Para a ampliação de
apoio técnico para sorologia de hepatite
C, foram capacitados e disponibilizados
técnicos da Seção de Virologia para o
apoio à Coordenação e Municípios.
AD - Propor ações para ampliar o
Ações realizadas.
registro de notificações de violências Ações realizadas nos hospitais Hugo e
interpessoal/autoprovocada no SINAN
Hugol

Ações foram pactuadas em CIB
AE - Participação nas 18 Reuniões
das Comissões Intergetores RegionaisCIRs a importância de Adesão dos
municípios ao FormSUS específico de
monitoramento das gestantes com
Zika vírus.
AF - Elaboração de Análise
Situacional das ações de controle das
doenças transmitidas pelo Aedes do
ano de 2016.

Ação realizada

Agravos

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

VIVA
GVE/SUVISA
SPAIS,
ARS

R$ 5.000,00

R$ 0,00

-

Coordenação Estadual
dengue, chikungunya e
zika/ GVE

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação Estadual
dengue, chikungunya e
zika/ GVE
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AG - Intensificação da supervisão in
Ação realizada
loco dos serviços relacionados às Foram realizadas 13 Supervisões in loco.
rotinas operacionais dos sistemas de
informação nas Regionais de Saúde

AH - Realização do monitoramento e
avaliação do banco de dados das
violências – SINAN

Ação realizada.
Monitorado e avaliado o registro de
violências das 18 regionais de saúde no
SINAN ( PAS VIVA 2017)

AI - Realização de supervisão acerca
das notificações de violências nos
municípios
silenciosos
e
com
subnotificação.

Ação realizada parcialmente.
Supervisionado apenas 1 Regional
envolvendo os municípios silenciosos e
com subnotificação de saúde

AJ - Aquisição de equipamentos
digitais de Aferição Pressórica para
utilização
em
Campanhas
e
Mobilizações junto à população.

Ação não realizada
Foi aberto Processo para aquisição dos
aparelhos digitais de pressão arterial,
mas ainda não foi liberado o empenho.

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 20.000,00

R$ 15.220,00

Recurso Federal
CSIS/GVE

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

VIVA
GVE/SUVISA

R$ 1.700,00

R$ 480,00

Recurso Federal

VIVA
GVE/SUVISA

R$ 75.000,00

R$0,00

Recurso Federal

HIPERDIA
GVE/SUVISA
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AK - Aquisição de insumos para
realização de Testes de Glicemia
Capilar
em
Campanhas
e
Mobilizações junto à população.

Ação realizada. Realizado (Foram
adquiridas tiras e lancetas para aferição
da glicemia)

AL - Aquisição de equipamentos
informática para Coordenação de
Controle Estadual das Hepatites Virais

Ação não realizada
Equipamentos não adquiridos,
consequentemente os recursos não
foram utilizados.

AM - Aquisição de equipamentos
necessários para manter em pleno
funcionamento as ações dos Núcleos
de
Vigilância
Epidemiológica
Hospitalar

Ação não realizada
Aquisição de equipamentos para os
NVEH não foi realizada pois está
aguardando autorização do setor de
finanças.

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 35.000,00

R$25.300,00

Recurso Federal

HIPERDIA
GVE/SUVISA

R$ 19.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CECHV/GVE
GAAVS

R$ 108.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CIEVS/SVEH
GVE/ SUVISA
Comunicação SUVISA

R$ 6.510,00

Fonte 23
(PFVS)

VIVA/GVE
SUVISA

AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
NA - Realizar ações do projeto saúde e
segurança na estrada.

Ação realizada com 7 edições do
projeto saúde e segurança na estrada
nas GO’s goianas

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

-
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AO - Realizar Viva Inquérito

Realizado 1inquérito

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

-

R$ 1.140,00

Fonte 23
(PFVS)

VIVA
GVE/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Foram realizadas duas Oficinas de Planejamento. A 1ª Oficina de Planejamento – Superintendência de Vigilância em Saúde/SUVISA, contou com a participação de gerentes,
coordenadores, subcoordenadores, apoio técnico da SUVISA e LACEN. O recurso utilizado, R$ 9.870,06, refere-se à execução do projeto para a realização do evento em Goiânia,
constando a locação do espaço (auditório e 03 salas), recurso áudio e visual, coffee-break e almoço. A 2ª Oficina de Planejamento – SUVISA foi realizada em Anápolis, com a participação
de gerentes, coordenadores, subcoordenadores, apoio técnico da SUVISA e LACEN. O recurso utilizado, R$ 68.122.52, refere-se à execução do projeto constando a hospedagem, refeições
(café da manhã, almoço, coffee break, jantar) e material audiovisual. Durante a programação da PAS/17 não foi previsto recurso financeiro tendo em vista que seriam realizadas apenas
reuniões com áreas técnica, porém posteriormente foi verificada a necessidade de trabalhar de forma ampliada e sistematizada.
b) Quanto à ação: “Aperfeiçoamento e intensificação do monitoramento dos resultados do PQAVS para melhoria dos indicadores e do valor do repasse financeiro”, não houve impacto
financeiro, uma vez que a ação foi realizada em Goiânia.
d) 15 ações de atendimento ao público com serviços de atenção a Hipertensão e Diabetes,não demandaram recursos financeiros pois foram executadas em parceria com outras áreas da SES
e centralizadas na região metropolitana de Goiânia,sem uso de diárias pelo servidor.
e) A ação “Participação no processo de implantação dos serviços regionalizados de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes nos Ambulatórios Médicos de Especialidades no Estado”
resultou em participações de 04 reuniões que não demandaram a execução de recursos.
k) A ação de “Implantação, implementação e/ou promoção de ações e serviços de saúde voltados à vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública e de
responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.” não gerou custo, uma vez que ficaram restritas ao estabelecimento de condutas e normas técnicas a serem adotadas nos
casos de notificações de casos suspeitos de Poxvírus infecção em humanos e Brucelose Humana;
l / m) Os valores despendidos nas ações de “Descentralização do teste rápido para diagnóstico da Leishmaniose Visceral humana a nível municipal” e “Implementação e orientação das
Unidades de Controle de Zoonoses – UVZ nas ações e serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública” ficaram abaixo
dos valores previstos, uma vez que buscou-se desenvolver atividades em conjunto com outras áreas da SES, otimizando os recursos financeiros e, principalmente, a presença dos Núcleos
de Vigilância Epidemiológica – NVE das Secretarias Municipais de Saúde em vários eventos da SES;
n) Os valores despendidos na ação de “Realização de inquérito epidemiológico de Tracoma em municípios que apresentaram percentual entre 5 a 10% de positividade ou maior no último
inquérito de 2002-2007” foram utilizadas com o custeio de diárias dos técnicos que realizaram busca ativa de casos de Tracoma nos municípios de Campos Belos, Cavalcante,
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Divinópolis, Flores de Goiás, Formosa, Monte Alegre de Goiás e Teresina;
o) Os valores despendidos nas ações de “Realização de investigação epidemiológica e pesquisa entomológica em municípios com epizootias em primatas não-humanos” ficaram abaixo
dos valores previstos, uma vez que alguns casos de epizootias em primatas não-humanos foram investigados pelos próprios Núcleos de Vigilância Epidemiológica – NVE das Secretarias
Municipais de Saúde.
s) A ação foi realizada parcialmente e o valor do recurso executado refere-se a diárias,portanto como as ações foram realizadas parcialmente, os valores das diarias foram menor do que foi
programado
t) Os recursos financeiros são referentes a dispensas de hospedagem destinada aos técnicos do Ministério da Saúde, no entanto não foi necessário hospedagem pois as ações ocorreram em
apenas um dia.
u) Os recursos financeiros são referentes a dispensas de horpedagem destinadas aos técnicos do Ministério da Saúde, no entanto não foi necessário hospedagem pois as ações ocorreram
em apenas um dia.
x) Na ação Desenvolvimento de ações junto aos municípios para implantação de comitês de mobilidade e prevenção de acidentes de trânsito somente foi possível executar 50% do
previsto, considerando que houve demissão de profissionais da área que iria executar esta ação.
y) Ação realizada com parte do recurso programado porque foi utilizado apenas o valor das diárias para monitoramento in loco.
Ações ab;ac: Quanto ao LACEN/GO, foram realizadas a divulgação e fornecimento de kits para coleta, acondicionamento e transporte de amostras clínicas, LCR e secreção de nasofaringe
para realização do diagnóstico laboratorial através da cultura, prova do látex e PCR – Reação em Cadeia de Polimerase de meningite e coqueluche respectivamente. Para a ampliação de
apoio técnico para sorologia de hepatite C, foram capacitados e disponibilizados técnicos da Seção de Virologia para o apoio à Coordenação e Municípios. Inicialmente foi programado
que os municípios assumissem o gasto financeiro para os insumos de acondicionamento e transporte de amostras, no entanto, isso acabaria por inviabilizar a ação, portanto, promoveu-se
um gasto financeiro aproximado de R$ 1.000,00 referente ao custo de aquisição de ágar Regan Lowe (ágar carvão), criotubos, swabs alginatados e tubos de transporte a serem distribuídos
aos municípios do estado com casos suspeitos de meningite bacteriana e coqueluche.
Ações (ad, ai): Na ação propor ações para ampliar o registro de notificações de violências interpessoal/autoprovocada no SINAN, bem como da ação Realização de supervisão acerca das
notificações de violências nos municípios silenciosos e com subnotificação, em virtude de saída da única profissional com disponibilidade de viajar que auxiliava à coordenadora, não foi
possível realizar todos os eventos previstos nos interiores. Portanto não houve gasto financeiro previsto.
aj) Foi aberto Processo para aquisição dos aparelhos digitais de pressão arterial, mas ainda não foi liberado o empenho.
am) Aquisição de equipamentos para os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar NVEH: aguardando autorização do setor de finanças.
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an) Na ação do Projeto Saúde e Segurança na estrada gastou-se um pouco a mais do previsto, considerando que houve necessidade de locação de jogos de mesas.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Ações (c, d): Realizar análise epidemiológica da violência e do trânsito reprogramadas para o ano de 2018.
e) Com o objetivo de ampliar e agilizar a capacidade de resposta do Sistema de Vigilância frente aos surtos e emergências em Saúde Pública em Goiás, foi elaborado o Projeto CIEVS em
ação, que possui duas etapas: 1- Qualificação da equipe central e ampliação dos instrumentos e equipamentos e 2- Descentralizar as ações do CIEVS para as Regionais de Saúde e
Municípios com mais de 100 mil habitantes. As atividades serão executadas até dezembro de 2018.
h) A descentralização do Registro de Eventos em Saúde Pública ocorreu para 53 (22%) municípios prioritários, ou seja, aqueles que tiveram casos notificados ao longo dos anos de 2015 a
2017. É importante que esta atividade continue ocorrendo no próximo ano.
i) A pactuação dos fluxos de microcefalia e/ou alterações do Sistema Nervoso Central não ocorreu devido a desmobilização do Grupo Técnico de Microcefalia (GTM) no início de 2017,
com a substituição da Gerente de Atenção à Saúde/ Superintendência de Políticas de Atenção Integral da Saúde (SPAIS) e de vários outros membros do grupo. A condução do GTM era de
responsabilidade da SPAIS. Recomenda-se retomar no próximo ano.
j)A implantação do plantão do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS) nas Regionais de Saúde Ação ocorreu parcialmente: contemplada no
projeto CIEVS em ação. Elaborado plano de ação. Qualificação - Realizada capacitação de investigação de surto de agravos imunopreveníveis e Treinamento em Epidemiologia e
Intervenção em Saúde Pública - EPISUS/MS - nível fundamental, para a Regional Centro Sul.
k) A ação de “Implantação, implementação e/ou promoção de ações e serviços de saúde voltados à vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública e de
responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás” deverá ser mantida para a PAS 2018, haja vista a importância da SES em estar constantemente desenvolvendo ações voltadas
a vigilância de zoonoses de relevância a saúde pública;
l) A ação de “Descentralização do teste rápido para diagnóstico da Leishmaniose Visceral humana a nível municipal” deverá ser mantida para a PAS 2018, uma vez que há necessidade da
descentralização do exame para outros municípios;
m) A ação de “Implementação e orientação das Unidades de Controle de Zoonoses – UVZ nas ações e serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses de
relevância para a saúde pública” deverá ser mantida para a PAS 2018, tendo em vista a importância do trabalho destas unidades na vigilância de zoonoses de relevância a saúde pública;
n) A ação de “Realização de inquérito epidemiológico de Tracoma em municípios que apresentaram percentual entre 5 a 10% de positividade ou maior no último inquérito de 2002-2007”
deverá ser mantida para a PAS 2018, haja vista a necessidade de busca ativa de casos em outros municípios;
o) A ação de “Realização de investigação epidemiológica e pesquisa entomológica em municípios com epizootias em primatas não humanos- PNH” deverá ser mantida para a PAS 2018,
haja vista a importância de se manter uma vigilância ativa em PNH voltada a detecção da circulação do vírus da Febre Amarela.
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p) Manter o recurso previsto para ação de Vigilância de Toxoplasmose para trabalharmos no próximo ano, assim que protocolo de notificação for liberado.
r)Capacitar as regionais que apresentam um número elevado de municípios silenciosos para doenças exantemáticas e coqueluche.
s) Recomenda-se a conclusão da ação “Ampliação das supervisões técnicas em Coqueluche, Tétano nos municípios silenciosos” na PAS 2018.
t)Manutenção do contato e recomendações do Estado diretamente com as Unidades Sentinelas, de Síndrome Gripal e SRAG
y) O recurso orçamentário seja mantido para próximo ano.
z) A Estruturação das atividades referentes a eventos de massa na Vigilância em Saúde está na fase de revisão da literatura.
z) Otimizar as ações parcialmente alcançadas de vigilância ambiental e ações de saúde do trabalhador que serão concluídas em 2018.
aa) A Qualificação dos instrumentos utilizados pelo CIEVS na busca e divulgação de informações teve as seguintes atividades realizadas: Elaborado plano de trabalho, mobilizado grupos
de trabalho, mapeado o processo atual de gestão de surtos e emergências em saúde pública.
am) Aquisição de equipamentos para os NVEH está aguardando autorização do setor de finanças.
aj) Realizadas 15 ações de atendimento ao público com serviços de Hipertensão e Diabete. Foram utilizadas tiras e lancetas para aferição da glicemia. Contudo, os materiais permanentes
utilizados (aparelhos digitais de pressão arterial) estão necessitando troca por já estarem velhos. Recomendamos recurso para aquisição de equipamentos digitais de Aferição Pressórica
para utilização em Campanhas e Mobilizações junto à população.
Conclusões:
h) Faz-se necessário traçar novas atividades para a Programação Anual de Saúde de 2018 para dar continuidade na execução das ações previstas no ano de 2017.
i) A microcefalia e/ou alterações do SNC não serão contempladas na Programação Anual de Saúde 2018 do CIEVS pois a Coordenação Estadual de Dengue, Chikungunya e Zika irá
assumir o agravo a partir de janeiro de 2018.
j) As ações voltadas para ampliar e agilizar a capacidade de resposta do Sistema de Vigilância frente aos surtos e emergências em Saúde Pública em Goiás, estão contempladas no Projeto
CIEVS em Ação, que possui duas etapas: 1- Qualificação da equipe central e ampliação dos instrumentos e equipamentos e 2- Descentralizar as ações do CIEVS para as Regionais de
Saúde e Municípios com mais de 100 mil habitantes. As atividades serão executadas até dezembro de 2018.
k) A implantação do Programa Estadual de Vigilância do Poxvírus infecção em humanos e do Programa Estadual de Vigilância em Brucelose Humana foram de grande importância para a
saúde pública de Goiás, haja vista a ocorrência de casos no Estado e a subnotificação por parte dos serviços de saúde e de defesa agropecuária;
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l) A ação de “Descentralização do teste rápido para diagnóstico da Leishmaniose Visceral humana a nível municipal” foi importante devido a necessidade de promover o diagnóstico
precoce e tratamento em tempo oportuno dos pacientes com Leishmaniose Visceral, diminuindo os riscos de óbito;
m) A ação de “Implementação e orientação das Unidades de Controle de Zoonoses – UVZ nas ações e serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses de
relevância para a saúde pública” foi de extrema importância, haja vista que estas unidades desenvolvem atividades de vigilância de zoonoses voltadas a saúde pública, distinguindo-as de
atividades relativas a outras políticas públicas, como as de meio ambiente, saúde animal, bem-estar animal, segurança pública e viária ou quaisquer outras relacionadas à execução de
ações sobre as populações de animais;
n) A ação de “Realização de inquérito epidemiológico de Tracoma em municípios que apresentaram percentual entre 5 a 10% de positividade ou maior no último inquérito de 2002-2007”
obteve resultados preocupantes para a saúde pública. No inquérito realizado nas instituições escolares municipais, estaduais, zona rural e urbana dos 05 municípios jurisdicionados a
Regional de Saúde Nordeste I, foram examinados para Tracoma um total de 8.403 pessoas, sendo que 1.423 foram positivas, com um índice de positividade de 17%. Os resultados
evidenciaram a necessidade de ação continua na investigação e tratamento dos casos de Tracoma nas instituição escolares dos municípios trabalhados e em outros municípios ditos
silenciosos. A ação deverá ser mantida para a PAS 2018;
o) A ação de “Realização de investigação epidemiológica e pesquisa entomológica em municípios com epizootias em primatas não humanos- PNH” foi fundamental para se evitar casos
humanos de Febre Amarela no Estado, uma vez que a ação proposta tinha o objetivo de detectar precocemente a circulação do vírus da Febre Amarela utilizando-se das ocorrências de
epizootias em PNH como sinal de alerta. Desta forma, os serviços de saúde eram avisados, em tempo oportuno, para desencadearem as ações de vacinação contra a Febre Amarela.
s) Houve melhora nos municípios pertencentes à Região Sudoeste II, com o aumento das notificações referentes aos agravos da coqueluche e fechamentos das fichas de notificação de
coqueluche em tempo oportuno. Embora tenha sido realizada parcialmente, a ação contribuiu para a otimização das ações de vigilância epidemiológica, conforme previsto na PAS 2017.
u) Melhora significativa dos Indicadores de funcionamento das Unidades Sentinelas de Síndrome Gripal e SRAG do estado de Goiás. Repactuação das mesmas.
y) A meta de otimizar as ações de Vigilância em Saúde através dos monitoramentos das Unidades Sentinelas foram cumpridas com parte do recurso programado.
z) Para conduzir a questão do monitoramento dos projetos, dentre eles o CIEVS em Ação, a Gerência de Vigilância Epidemiológica, criou o Escritório de Projetos que possui como
objetivo implementar as ações que visam planejamento, execução e controle de diversas atividades para o alcance dos objetivos de cada projeto da Gerência de Vigilância
Epidemiológica.
ab)Para a ampliação de apoio técnico para sorologia de hepatite C, foram disponibilizados técnicos da Seção de Virologia do Lacen para o apoio à Coordenação e Municípios sempre que
solicitado.
2.3.9– Meta PAS 2017 – Otimizar 01 ação de vigilância ambiental e 04 ações de saúde do trabalhador.
2.3.9.1– Indicador – Nº de ações realizadas em vigilância ambiental e saúde do trabalhador.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Implantar o controle de qualidade
das ações Saúde do Trabalhador
desenvolvido pelas Regionais de
Saúde e municípios goianos

Ação não realizada, pois não foi
finalizado o processo de pactuação das
ações de saúde do trabalhador nos
municípios e formação/capacitação dos
profissionais pelas Regionais de Saúde
e equipe de Planejamento da SUVISA.

B - Intensificar as ações de orientação
e prevenção a população em cinco
municípios
prioritários para o
VIGIAR.

Ação parcialmente realizada.
A intensificação das ações de
orientações e prevenções a população
nos
municípios
prioritários
foi
concluída
em
três
municípios,
Caiapônia, Morrinhos e Buriti Alegre.

C - Implementação de ações de
vigilância em saúde dos Trabalhadores
Rurais nos municípios prioritários das
áreas de abrangência dos Cerest’s
Rurais

Ação realizada.
Foram implantados dois Comitês
Regionais de Vigilância em Saúde do
Trabalhador nos dois CEREST
Regionais rurais existentes no Estado,
(municípios de Itumbiara e Rio Verde)

D - Propiciar mecanismos para
habilitação dos Cerests Regionais no
Estado de Goiás

Ação não realizada
Dependia do Ministério da Saúde a
habilitação de novos Cerests, pois é ele
quem faz o repasse do recurso e como
o Governo Federal não liberou, não
houve possibilidade de articular e
pactuar a nível estadual as habilitações

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

GVSAST/CVSAT/
SUVISA

R$ 57.850,00

R$1.380,00

Recurso
Federal

CVSA/GVSAST/
Regionais de Saúde

R$ 20.000,00

R$ 7.350,00

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT
/SUVISA

R$ 15.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CEREST/SUVI
SA
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de Cerests previstas.

E - Elaboração da primeira etapa das
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas
para
Transtornos
Mentais
Relacionados ao Trabalho

F - Participação e apoio matricial em
Reuniões Públicas com temáticas
Relacionadas ao Trabalho

G - Apoio Matricial e participação em
parceria de projetos relacionados ao
trabalho (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil/PETI, Projeto Pró
Catador de Materiais Recicláveis,
Projeto Agrotóxico e Projeto Fortaleser).

Ação Parcialmente realizada com 09
Encontros via Web
conferência/Conecta-SUS.

Saúde do
Trabalhador

Ação 2138 R$ 15.000,00
Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação realizada
Ação 2138 04 Participações em Reuniões Públicas
Prevenção e
Controle
Temáticas realizadas
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação realizada
Ação 2138 04 Projetos com participações e apoio
Prevenção e
matricial realizado
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CEREST/
SUVISA
SPAIS/GSM

Sem impacto
financeiro

-----

GVSAST/CEREST/SUVI
SA

R$ 2.520,00

Fonte 23
(CEREST)

GVSAST/CEREST/SUVI
SA
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H - Visita Técnica e Apoio Matricial
sobre doenças e agravos relacionados
ao trabalho na base do SINAN para os
municípios sede de Cerest Regionais.

Ação realizada
05 Visitas Técnicas com Apoio
Matricial realizado

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

-

R$ 630,00

Fonte 23
(CEREST)

CSIS
GVE/CEREST/GVSAST
A

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) A ação não executada em função do processo de pactuação das ações de vigilância sanitária e saúde do trabalhador que está em curso, desta forma o recurso orçamentário previsto não
foi utilizado.
b) Como a intensificação das ações de orientações e prevenções a população nos municípios prioritários foi concluída somente em três municípios, não foi possível utilizar todo o recurso
previsto.
c) A ação executada com êxito, porém não foi necessária a utilização total do recurso orçamentário previsto.
d) Ação não foi realizada, assim não utilizou se o recurso previsto.
e) Nessa ação não foi utilizado recurso previsto, pois os encontros foram realizados através da ferramenta Conecta SUS via webconferência.
f) A participação em Reuniões Públicas com temas voltados para a Saúde do Trabalhador não houve uso de recursos devido os parceiros assumirem os custos.
Ações g e h) O recurso foi utilizado para diárias de viagens para articulação das ações com parceiros, não foi previsto na PAS/2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Recomendamos a alteração para “Monitorar as ações de Saúde do Trabalhador desenvolvidas pelas Regionais de Saúde e municípios goianos, conforme o processo de pactuação do
plano de ação de vigilância sanitária e saúde do trabalhador”.
c) Recomendamos a alteração para “Implementação de ações de vigilância em saúde dos Trabalhadores Rurais nas áreas de abrangência dos Cerest’s Regional Itumbiara e Rio Verde.
Solicitamos exclusão na PAS de 2018 do item:
d) Propiciar mecanismos para habilitação Cerests Regionais no Estado de Goiás, pois o Ministério da Saúde não tem previsão para novas habilitações.
Solicitamos manutenção dos itens abaixo na PAS 2018:
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e) Manter essa ação com a seguinte alteração - Finalização da elaboração da segunda etapa das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Transtornos Mentais Relacionados ao
Trabalho, realização de oficinas para avaliação/aprovação do material, confecção da arte e reprodução do material gráfico.
g) Manutenção da ação - Apoio Matricial e participação em parceria de projetos relacionados ao trabalho (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI, Projeto Pró Catador de
Materiais Recicláveis, Projeto Agrotóxico e Projeto Fortale-ser).
h) Manutenção da ação - Visita Técnica e Apoio Matricial sobre doenças e agravos relacionados ao trabalho na base do SINAN para os municípios sede de Cerest Regionais, pois essa é
uma ação contínua.
Conclusões:
a) Apesar da ação não ter sido realizada, esta atividade é grande relevância para monitoramento da Vigilância em Saúde do trabalhador e será contemplada na PAS/2018.
b) Meta realizada parcialmente tendo em vista indisponibilidade de veículos para deslocamento das equipes em razão da realização das conferências regionais de vigilância em saúde.
c) Ação executada com êxito.
e) A parcialidade se dá em razão da complexidade dos estudos e acesso aos dados / informações disponíveis referente ao agravo Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho.
f) Essas são de grande impacto para as populações trabalhadoras, destacando também as vulneráveis, as quais são recomendadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde.
g) O apoio matricial realizado durante as visitas técnicas aos Cerests regionais sobre a Base do SINAN é importante para levantamento epidemiológico das doenças e agravos
relacionados ao trabalho, sendo dinâmico e contínuo.
h) Apesar da não previsão na PAS 2017, esta ação é de grande relevância para implementação da Política Nacional e Estadual de Saúde do trabalhador.
2.3.10– Meta PAS 2017 – Realizar o monitoramento e avaliação de 08 programas/ações de vigilância epidemiológica (Tabagismo (2 ações), Tuberculose (03 ações), Hipertensão e
Diabetes (1 ação), Hanseníase (1 ação) e Gestantes com Zika Vírus (1 ação).
2.3.10.1– Indicador – Nº de programas/ações de vigilância epidemiológica monitorados/avaliados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Aperfeiçoar o monitoramento das
Ação realizada
Ação 2140 –
Sem impacto
Sem impacto
TABAGISMO
23 empresas em que foi implantado o Realizada
uma
pesquisa
sobre
Vigilância,
financeiro
financeiro
GVE/SUVISA
programa de tabagismo implantado
“Programa
de
Tabagismo
nos
Promoção da
Ambientes de Trabalho” para o
Saúde,
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B - Incrementar o monitoramento de
116 municípios com o tratamento do
fumante implantado

monitoramento e uma Oficina de
Avaliação do Programa de Controle do
Tabagismo em Ambiente Empresarial
no dia 16/02/2017
Ação realizada
Realizado monitoramento contínuo por
meio de e-mails, planilhas de fluxo de
informações e ligações telefônicas

C - Avaliação e Monitoramento das
ações de controle da Tuberculose in
loco nas Regionais de Saúde
prioritárias.

Ação realizada
Realizada avaliação e monitoramento
em 04 regionais de saúde.
Foram realizadas supervisões técnicas
nos municípios, capacitações de
técnicos e avaliações do controle de
qualidade das baciloscopias pela
equipe técnica do LACEN.

D - Identificação e monitoramento do
número de registros de Infecção
Latente para Tuberculose – ILTB nas
Regionais em relação aos casos de
Tuberculose notificados

Ação realizada
18 regionais programadas
18 regionais realizadas

E - Avaliação das adequações do
Sistema de Informação de Registro de
Casos de Infecção Latente para
Tuberculose – ILTB, semestralmente,
para devidas implementações em sua

Ação realizada
01 relatório programado
01 relatório realizado

Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e

R$ 30.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA
ARS

R$ 4.000,00

R$ 3.500,00

Recurso Federal

Coordenação Estadual de
Controle das Doenças
Crônicas Transmissíveis –
SUVISA, LACEN e
Regionais de Saúde

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação Estadual de
Controle das Doenças
Crônicas Transmissíveis –
SUVISA e
Regionais de Saúde

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CDCT
GVE/SUVISA
e GTI
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estrutura (SILT).

F - Avaliação e monitoramento do
município Piloto (Luziânia) com as
Linhas de Cuidado de Hipertensão e
Diabetes em implantação.

Ação não realizada.
O processo de implantação das linhas
de Cuidado de Hipertensão e Diabetes
não foi concretizada por falta de
recursos humanos

G - Avaliação e monitoramento in loco
das ações de controle da Hanseníase
em 5 Regionais de Saúde prioritárias:
Norte, São Patrício I, Rio Vermelho,
Entorno Sul e Nordeste I.

Ação realizada parcialmente
Estava prevista avaliação e
monitoramneto in loco em 5 Regional
de Saúde prioritárias, foram realizadas
em 4 Regionais de Saúde, faltando
apenas 1 Regional de Saúde (Regional
de Saúde Norte). Em virtude da não
disponibilidade de agenda por parte dos
servidores da Regional de Saúde Norte.
Ação realizada

H - Adesão de municípios ao
FormSUS
específico
de
monitoramento das gestantes com
Zika vírus confirmado

Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

HIPERDIA
GVE/ SUVISA
SPAIS
ARS Entorno Sul

R$ 6.000,00

R$ 5.400,00

Recurso Federal

GVE/CDCT

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação Estadual
dengue, chikungunya e
zika – C.E.D.C.Z
GVE

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Ação prevista sem impacto financeiro.
b) “Incrementar o monitoramento de 116 municípios com o tratamento do fumante implantado”, não foi preciso utilizar o recurso, pois esta ação foi feita via telefone, e e-mail.
f)Não foi utilizado o recurso de implantação das linhas de Cuidado de Hipertensão e Diabetes, pois o projeto não foi concretizado por falta de recursos humanos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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f)Recomendamos a aquisição de recursos humanos para a área de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
g) Manutenção das ações de vigilância dos contatos de Hanseníase intradomiciliares, visando o diagnóstico precoce de casos novos, tratamento e cura e o empenho dos profissionais em
acompanhar os casos, alta por cura em tempo hábil e atualização do sistema de informação (SINAN). Recomenda-se a manutenção de recurso orçamentário para a realização da ação em
2018.
Conclusões:
Ações (a, b): Não foi possível realizar o monitoramento e avaliação dos programas/ações do Tabagismo (2 ações) e Hipertensão e Diabetes (1 ação) em virtude da escassez de recursos
humanos. A realização de supervisões nos municípios com o Programa de Tabagismo implantado ficou comprometida. No entanto, tem sido feito o monitoramento e avaliação contínua do
programa de atendimento ao fumante nos municípios, por meio de ligações telefônicas, e-mails, instrumentos de informações referentes ao atendimento do usuário tabagista que são
enviadas mensalmente pelos municípios (planilhas). Todas essas ações têm contribuído para o monitoramento e consequentemente para avaliar a melhoria do atendimento oferecido aos
usuários que procuram ajuda para parar de fumar.
Ações (a, b): O Programa de tabagismo em Ambiente Empresarial tem sido monitorado anualmente por meio de uma Pesquisa de avaliação que é feita em todas as Empresas que possuem
o Programa de tabagismo implantado, com o intuito de acompanhar as ações que são realizadas nas mesmas, bem como apoiá-las no processo de estruturação do programa, qualificando e
atualizando os trabalhadores.
c) As ações de vigilância programadas para esta meta forma alcançadas.
d) Ação de vigilância da Infecção Latente para Tuberculose – ILTB para esta meta foi alcançada.
e) Relatório de monitoramento elaborado alcançando o objetivo para esta meta.
f) Em virtude da reestruturação que houve na área de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, não foi possível implantar o Projeto Piloto das Linhas de Cuidado de Hipertensão e Diabetes
no município de Luziânia.
g- A ação contribuiu para a ampliação da vigilância epidemiológica e elaboração de novas estratégias das atividades de controle que são fundamentais para o diagnóstico precoce de novos
casos de hanseníase. O monitoramento das ações de controle da Hanseníase contribuiu para o alcance das metas dos indicadores pactuados (PQAVS e SISPACTO). A meta pactuada na
PQAVS de 82% atingiu em 2017 o percentual de 86%. A meta pactuada no SISPACTO – Percentual de Cura também foi alcançada (87% em 2016 para 88% em 2017).
2.3.11– Meta PAS 2017 – Realizar 06 ações de diagnósticos e procedimentos laboratoriais.
2.3.11.1– Indicador – Nº de diagnósticos e procedimentos laboratoriais realizados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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a) Ampliar para 180.000 (cento e
oitenta mil) procedimentos/ano o
número de diagnósticos de doenças e
agravos de saúde pública

Ação parcialmente realizada.
130.161 procedimentos realizados

Ação 2132
R$ 1.000.000,00

R$ 100.000,00

R$ 2.675.000,00

R$ 900.000,00

R$ 100.000,00

b) Ampliar para 45.000 (quarenta e
cinco
mil)
procedimentos
(diagnósticos/ensaios) laboratoriais em
água para consumo humano no Estado

Ação realizada.
46.510 procedimentos realizados

Ação 2132

R$ 50.000,00

R$ 979.175,91

R$ 104.473,45

R$ 2.531.805,73

R$ 898.692,61

R$ 29.727,00

R$ 34.852,00

Fonte 00
(Tesouro
Estadual)
Despesas de
Custeio
Fonte 00
(Tesouro
Estadual)
Despesas de
Capital
Fonte 23
(PVVS – Piso
Variável de
Vigilância em
Saúde FINLACEN)
Fonte 23
(PVVS – Piso
Variável de
Vigilância em
Saúde FINLACEN)
Fonte 24
(PVVS – Piso
Variável de
Vigilância em
Saúde FINLACEN)
Fonte 23
(PFVisa – Piso
Fixo de
Vigilância

DIMED – Coordenação
de Biologia
Médica/LACEN

DIMED – Coordenação
de Biologia
Médica/LACEN

DIMED – Coordenação
de Biologia
Médica/LACEN

DIMED – Coordenação
de Biologia
Médica/LACEN

DIMED – Coordenação
de Biologia
Médica/LACEN
DIPRO – Coordenação de
Produtos/LACEN
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de Goiás

c) Ampliar para 240.000 (duzentos e
quarenta
mil)
o
número
de
procedimentos/ano
(diagnósticos/ensaios) na área de
Produtos expostos à população.

Ação parcialmente realizada.
80.073 procedimentos realizados

Ação 2132
R$ 948.648,99
R$ 950.333,40

R$ 337.643,04
R$ 350.000,00

d) Implantar o diagnóstico de doenças
e agravos
(dengue/tuberculose/meningite/etc.)
descentralizados em 1 (um) município:
TURVÂNIA;
e)Implantar o diagnóstico de controle
da água em 01 (um) município:
TURVÂNIA
f)Realizar 25 ações de supervisão em
laboratórios descentralizados

Ação não realizada

Ação 2132

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Ação não realizada

Ação 2132

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Ação parcialmente realizada.
11 ações de supervisão realizadas

Ação 2132

R$ 30.000,00

R$ 7.600,00

Sanitária –
FINLACENVISA)
Fonte 23
(PFVISA –
DIPRO – Coordenação de
Piso Fixo de
Produtos/LACEN
Vigilância
Sanitária –
FINLACEN/V
ISA)
Fonte 24
(PFVISA –
DIPRO – Coordenação de
Piso Fixo de
Produtos/LACEN
Vigilância
Sanitária –
FINLACEN/V
ISA)
Recurso Federal REDE – Rede Estadual de
Laboratórios/LACEN

Recurso Federal REDE – Rede Estadual de
Laboratórios/LACEN
Fonte 23
(PVVS – Piso
Variável de
Vigilância em
Saúde FINLACEN)

REDE – Rede Estadual de
Laboratórios/LACEN

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) a previsão de realização de diagnósticos laboratoriais é baseada no pior cenário epidemiológico em consonância com o histórico das doenças monitoradas laboratorialmente. Essa meta é
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impactada diretamente por ações empreendidas em outras áreas, tais como controle de vetores, assistência, imunização, campanhas educativas, etc. Os diagnósticos demandados para o
LACEN foram realizados em sua integralidade, não havendo demanda reprimida no caso de diagnósticos laboratoriais de doenças e agravos. Os recursos foram gastos proporcionalmente.
Foram identificadas e registradas como recursos orçamentários executados as despesas empenhadas e liquidadas dos recursos do Tesouro Estadual, tais como energia elétrica, manutenção
predial, etc., bem como o pagamento das gratificações de incentivos de pessoal e aquisição de equipamentos, que originalmente não estão vinculados à quantificação das metas.
b) Meta alcançada com sucesso. Nesse item também houve a descentralização de diagnósticos para 2 municípios-pólo em 2 regiões, Jataí e Cidade de Goiás. Foram realizados ensaios
para diagnóstico em cerca de 2.400 amostras. Os recursos foram gastos proporcionalmente;
c) embora toda a demanda ao LACEN tenha sido atendida, houve redução de ensaios na área de Produtos devido à ausência de coleta de amostras ou redução das mesmas em programas
estabelecidos (Ex: Saneantes, Cosméticos e PARA – Programa de Avaliação e Monitoramento de Resíduos de agrotóxicos em Alimentos). As metas foram também prejudicadas em função
de problemas com a aquisição de equipamentos e de reagentes, embora tenha sido adquirido um espectrofotômetro de absorção molecular em substituição, que elevou a despesa prevista
nesse setor.
d) e e): a descentralização do diagnóstico de doenças e agravos (dengue/tuberculose/meningite/etc.) no município de Turvânia, bem como o diagnóstico de controle da água encontram-se
pendentes pela falta de indicação de profissional a ser capacitado pelo próprio município, além da necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
f): as supervisões diretas em laboratórios descentralizados foram prejudicadas em função da falta de profissionais alocados. Foram realizadas 11 supervisões diretas (Goianésia, Uruaçu,
Rio Verde, Itumbiara, Porangatu, Teresina de Goiás, Monte Alegre, Campos Belos, Divinópolis, Cavalcante e Turvânia – visita técnica), além de 20 outras ações relacionadas ao
desenvolvimento da Rede Estadual de Laboratórios (reuniões, palestras, conferências). Os recursos foram gastos proporcionalmente.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) O número de diagnósticos de doenças e agravos em saúde pública deverá ser reduzido para o próximo exercício. A administração dos hospitais que referenciam exames para o LACEN
passou a ser efetuada pelas O.S’s, que têm autonomia para realizar seus diagnósticos laboratoriais, seja pela via pública, seja privada.
b) as metas devem ser mantidas para o próximo exercício devido a importância da análise de água para consumo humano e para serviços de diálise para a sociedade;
c) quanto à realização de ensaios em produtos, com a indefinição da realização do PARA – Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos por parte do Governo Federal,
as metas também deverão ser realinhadas para o exercício 2018.
d) e e) a meta de descentralização deverá ser mantida em função dos diálogos com a Administração Municipal estarem em estágio avançado.
f) as supervisões diretas em laboratórios descentralizados, embora o estimado deva ser reduzido, não podem sofrer solução de continuidade em função da necessidade de manter o controle
de qualidade dos ensaios realizados nos municípios. A quantidade destes que têm exames laboratoriais descentralizados e que serão objeto de supervisão do LACEN também sofrerão
alterações, haja vista a incapacidade deste Laboratório em suprir toda a demanda, dado a exiguidade de servidores com formação e disponibilidade para o tipo de trabalho.
Conclusões:
Toda a demanda de diagnósticos e ensaios laboratoriais demandados ao LACEN foi atendida, embora o número final tenha sido reduzido. Essa redução se deve a fatores já mencionados,
como ações em epidemiologia, imunização, campanhas educativas, controle de vetores, etc. As metas em algumas ações deverão ser realinhadas para o exercício de 2018 com as devidas
reduções em seus quantitativos, haja vista a rede referenciada sob administração de O.S’s – Organizações Sociais poder demandar os serviços em laboratórios de sua escolha.
2.3.12 – Meta PAS 2017 – Elaboração de Protocolo Estadual de Assistência às Arboviroses: Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.
2.3.12.1 – Indicador - Número de Protocolo Elaborado.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ORIGEM DO

ÁREA RESPONSÁVEL/
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PREVISTA
A - Elaborar e redigir Protocolo Estadual
de Assistência aos pacientes com
Dengue e outras Arboviroses.

REALIZADA

Em andamento

PREVISTO
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção
e Controle de
Doenças e Agravos

Sem impacto
financeiro

EXECUTADO

RECURSO

SUPERINTENDÊNCIA

Sem impacto
financeiro

-

SPAIS/GAS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Meta em andamento e sem utilização de recursos financeiros. Ação realizada em Goiânia dispensando deslocamentos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos:
Sugerimos a construção do protocolo como forma de melhoria do atendimento aos usuários acometidos pelas arboviroses. Manter meta para 2018.
Conclusões:
.Meta “Elaborar e redigir Protocolo Estadual de Assistência aos pacientes com Dengue e outras Arboviroses”, Composição do Grupo Trabalho Intersetorial de Criação do Protocolo
Estadual de Atenção as Arboviroses em Goiás, Portaria 514/2017 para elaboração do Protocolo que ainda está em andamento. Meta em andamento.
2.4 - Meta PES 2016-2019 – Instituir e implementar a área de vigilância nutricional e alimentar na estrutura da Vigilância em Saúde do Estado.
2.4.1 – Meta PAS 2017 – Implantar/implementar 04 ações e divulgar 04 boletins, 01 cartilha e 02 informes de vigilância alimentar e nutricional.
2.4.1.1 – Indicador - Nº de ações de vigilância alimentar e nutricional implementadas e nº de boletins divulgados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Elaboração de materiais técnicos para
Ação realizada.
Ação 2129 Sem impacto
Sem impacto
orientar os municípios (RS) na compra
1 cartilha elaborada e enviada
Implementação
financeiro
financeiro
de equipamentos com uso dos recursos
da Política
das Portarias de VAN/ Ministério da
Alimentar e
Saúde
Nutricional
B - Distribuição de Megadoses de
Ação realizada.
Ação 2129 Sem impacto
Sem impacto
Vitamina A (100.000UI e 200.000UI) e
115.700 doses de vitamina A de 100
Implementação
financeiro
financeiro
realização de monitoramento contínuo do mil UI e 228.750 doses de 200 mil UI
da Política
quantitativo de cápsulas distribuídas
distribuídas
Alimentar e
Nutricional

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
CVN
GVE/SUVISA
ARS
CVN
GVE/SUVISA
SMS
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C -Qualificação das supervisões
assessorias nas Regionais de Saúde

e

Ação realizada.
18 representantes das Regionais de
Saúde qualificados

D - Distribuição de sachês do
NUTRISUS
para
35
Secretarias
Municipais de Saúde cadastradas junto
ao Ministério da Saúde

Ação realizada.
669.270 sachês NUTRISUS
distribuídos

E - Orientações às Regionais de Saúde e
Secretarias Municipais de Saúde para a
realização de Atividades do Dia Mundial
da Alimentação

Ação realizada.
18 Regionais de Saúde orientadas

F - Redação e divulgação trimestral de
Boletins Eletrônicos Informativos de
Vigilância Alimentar e Nutricional de
Goiás

Ação realizada.
4 Boletins divulgados

G - Elaboração e divulgação do Informe
Técnico semestral sobre o NUTRISUS

Ação realizada.
2 Informes técnicos elaborados e
divulgados

Ação 2129 Implementação
da Política
Alimentar e
Nutricional
Ação 2129 Implementação
da Política
Alimentar e
Nutricional
Ação 2129 Implementação
da Política
Alimentar e
Nutricional
Ação 2129 Implementação
da Política
Alimentar e
Nutricional
Ação 2129 Implementação
da Política
Alimentar e
Nutricional

R$ 10.000,00

R$5.750,00

Recurso Federal

CVN
GVE/SUVISA
RS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CVN
GVE/SUVISA
ARS

R$ 5.000,00

R$0,00

Recurso Federal

CVN
GVE/SUVISA

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CVN
GVE/SUVISA
ARS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CVN
GVE/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
c) Foi utilizado um valor menor de diárias em razão de que algumas qualificações foram realizadas por videoconferências. Para esta ação foi empenhado R$ 33.499,56, porém não foi
utilizado para a referida ação todo o valor empenhado no exercício de 2017.
e) “Orientações às Regionais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde para a realização de Atividades do Dia Mundial da Alimentação”: foram realizadas videoconferências, não sendo
necessário o uso do recurso.
Ações f e g: Ações realizadas sem impacto financeiro
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da Meta 2.4.1 na PAS 2018
Conclusões:
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Foram implementadas 5 ações e divulgados 6 boletins de vigilância alimentar e nutricional. A meta 2.4.1 – Meta 2017 – Implantar/implementar 05 ações e divulgar 05 boletins de
vigilância alimentar e nutricional foi alcançada além do previsto.
2.4.2– Meta PAS 2017 – Realizar monitoramento semanal dos dados de acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF na saúde e 18 relatório sobre os resultados do formulário
FORMSUS para a vigilância alimentar e nutricional.
2.4.2.1 – Indicador – Nº de relatórios PBF analisados e Nº de formulários FORMSUS analisados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Monitoramento dos dados de
Ação realizada.
Ação 2129 Sem impacto
Sem impacto
CVN
Monitoramento realizado
acompanhamento
das
famílias
Implementação
financeiro
financeiro
GVE/SUVISA
beneficiárias do PBF na saúde para
semanalmente e relatórios divulgados
da Política
ARS
aumento percentual e qualificação do
para as 18 Regionais de Saúde
Alimentar e
registro das famílias acompanhadas
Nutricional
Ação 2129 Sem impacto
Sem impacto
CVN
B - Análise e divulgação dos resultados
Ação realizada.
da supervisão das ações de Alimentação 18 Relatórios elaborados e divulgados
Implementação
financeiro
financeiro
GVE/SUVISA
para as Regionais de Saúde.
da Política
ARS
e Nutrição nas Secretarias Municipais
Alimentar e
de Saúde (FORMSUS/2016)
Nutricional
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ações realizadas sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da Meta 2.4.2 na PAS 2018
Conclusões:
O monitoramento do percentual de acompanhamento permitiu mensurar a cobertura e a oferta das ações de saúde relativas ao cumprimento das condicionalidades das famílias beneficiárias,
no que diz respeito ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil da assistência ao pré-natal e ao puerpério, da vacinação, bem como da vigilância alimentar e nutricional
de crianças menores de sete, considerando que um dos objetivos do Programa Bolsa Família é apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo-lhes o direito à saúde
2.5 – Meta PES 2016-2019 – Instituir e qualificar a Rede de Vigilância do Óbito nos 246 municípios do Estado.
2.5.1 – Meta PAS 2017 – Qualificar as informações de vigilância do óbito nos 246 municípios de Goiás.
2.5.1.1 – Indicador – Número de municípios com informações de vigilância do óbito instituídas e qualificadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Qualificação da informação de
óbito e nascimento nos municípios do
estado de Goiás

Foi realizada em conjunto com o Curso
de Codificação e Classificação do
Óbito 1º e 2º etapa

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

Recurso
Federal

CVO
GVE/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Esse recurso foi direcionado para execução em conjunto com Capacitação e Classificação de Óbito 1º e 2º etapa e através de viagem técnicas in loco. O valor total R$ 60.000,00 foi
distribuído da seguinte forma:
R$39.000,00 foi direcionado para Capacitação Codificação e Classificação do Óbito 1º e 2º etapa
R$21.000,00 gastos em diárias para visitas técnicas
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A capacitação/aperfeiçoamento e qualificação de trabalho formam profissionais capazes da execução das atividades de vigilância do óbito. Porém é necessário garantir repasse tesouro
estadual para aquisição de veículos com objetivo de assegurar as atividades de investigação nos núcleos de vigilância regionais e municipais. É necessária a continuidade dessas atividades
na PAS 2018 para asseguramos qualificação da informação de óbito e nascimento nos municípios do estado de Goiás
Conclusões:
A ação executada usando estratégias com visitas locais trouxe resultados positivos com aumento da cobertura de do SIM/SINASC
2.5.2 – Meta PAS 2017 – Adquirir 30 carros de passeio, 08 rabecões, 48 computadores com impressoras e locar 18 carros de passeio para a vigilância municipal do óbito.
2.5.2.1 – Indicador – Nº de carros e computadores/impressoras adquiridos e nº de carros locados para vigilância municipal do óbito.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Aquisição de 01 carro de passeio
Ação não realizada.
Ação 2140 –
R$ 1.200.000,00
R$ 0,00
Tesouro
CVO/GVE/SUVISA
1.6 para cada Núcleos de Vigilância do
Estadual
Aguardando repasse do Tesouro
Vigilância,
Óbito Municipais dos 30 municípios
Estadual
Promoção da
Recurso Federal
prioritários do SIGA Bebê
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
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Agravos

B - Locação de carros de passeio 1.6
para os Núcleos de Vigilância do Óbito
Regionais

Ação não realizada.
Aguardando repasse do Tesouro
Estadual

C - Aquisição de Rabecões para
translado de corpos dos Serviços de
Verificação de Óbito – SVO no Estado
de Goiás

Ação não realizada.
Aguardando repasse do Tesouro
Estadual

D - Aquisição de computadores com
impressoras para os Núcleos de
Vigilância do Óbito Municipais
prioritários e Regionais de Saúde

Ação realizada

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 220.320,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual
Recurso Federal

CVO/GVE/SUVISA

R$ 480.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual
Recurso Federal

CVO/GVE/SUVISA

R$ 220.320,00

R$ 220.320,00
CVO
GVE/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ações a, b e c: Não foi possível a realização de todas as atividades previstas por falta do repasse do recurso financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Garantir repasse tesouro estadual para aquisição de veículos com objetivo de assegurar as atividades de investigação nos núcleos de vigilância regionais e municipais e os rabecões para
translado dos corpos em situação de óbito natural sem diagnóstico. É necessária a continuidade dessas atividades na PAS 2018 para asseguramos qualificação da informação de óbito e
nascimento nos municípios do estado de Goiás através das investigações e esclarecimentos das causas de óbitos.
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Conclusões:
Considerando as ações previstas e não realizadas, a meta programada, “Adquirir 30 carros de passeio, 08 rabecões, 48 computadores com impressoras e locar 18 carros de passeio para a
vigilância municipal do óbito”, não alcançou o resultado esperado por falta de recursos financeiros. É necessário aquisição de veículos com objetivo de assegurar as atividades de
investigação nos núcleos de vigilância e a redução do tempo de investigação
META 2.6 - PES 2016-2019 – Implementar a vigilância e o monitoramento da qualidade de produtos e serviços nos 246 municípios do Estado.
2.6.1 – Meta PAS 2017 – Implementar 17 ações de vigilância sanitária: 12 nos serviços de interesse da saúde, 04 em produtos sujeitos a vigilância sanitária e 01 em saúde do trabalhador.
2.6.1.1 Indicador – Nº de ações implementadas nas áreas de serviços de interesse da saúde, produtos sujeitos a vigilância sanitária, saúde do trabalhador e controle de infecções
relacionadas à assistência a saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar, conforme demanda,
Foram realizadas até dia 16/11/2017,
Ação 2138 R$ 58.000,00
R$ 80.660,00 Recurso Federal
CMFMA/GVSSS
inspeções sanitárias em parcelamento
109 inspeções sanitárias em
Prevenção e
de solo (loteamentos), para posterior
parcelamento de solo (loteamentos),
Controle
emissão do Atestado de Salubridade, para realizar a emissão do Atestado de
Sanitário de
conforme a demanda.
Salubridade, atendendo 100% da
Produtos,
demanda.
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
B - Potencializar as ações de inspeções
Aumento no número de inspeções
Ação 2138 R$ 47.000,00
R$ 34.500,00
Recurso Federal
CMFMA/GVSSS
sanitárias
nos
sistemas
de
sanitárias/orientações in loco,
Prevenção e
abastecimento de água e esgoto
realizando Até o dia 16/11/2017, 25
Controle
depósito de resíduos, albergues de
inspeções sanitárias sendo:
Sanitário de
crianças
e
adolescentes,
02 em Sistemas de Abastecimento de
Produtos,
estabelecimento
de
ensino,
Água; 04 em Aterros Sanitários,
Serviços,
estabelecimento de estética, tatuagem e
depósitos de resíduos; 19 em
Ambientes e
piercing, academia e outros.
Estabelecimento de estética, tatuagem e
Saúde do
piercing, academia e outros.
Trabalhador
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C - Incrementar a realização de
inspeções sanitárias em serviços de
interesse da saúde (comunidades
terapêuticas, instituições de longa
permanência para idosos, clínicas e
consultórios veterinários, institutos de
medicina legal).
D - Incrementar as inspeções sanitárias
nos serviços de hemoterapia e de
hemodiálise do Estado, conforme
previsto
na
legislação
(RDC
n°34/2014/ANVISA
e
Portaria
n°370/2014/MS e RDC n°11/2014
/ANVISA e Portaria n°389/2014/MS,
respectivamente).
E - Potencializar a fiscalização de
estabelecimentos de saúde que utilizam
radiação ionizante em procedimentos
médico/ odontológicos priorizando os
estabelecimentos
de
maior
complexidade tecnológica/ operacional
e os estabelecimentos com processos
administrativos
sanitários
em
andamento.
F - Potencializar as ações de
fiscalização sanitária para liberação de
alvará sanitário (abertura e renovação)
e monitoramento em unidades básicas
de saúde, hospitais, clínicas médica,
laboratórios de análises clínicas,
unidades de terapia intensiva, casas de

Ação realizada. Até o dia 16/11/2017,
foram realizadas inspeções sanitárias
em: 16 Comunidades Terapêuticas;
16 Instituições de Longa Permanência
para Idosos; 03 Clínicas e Consultórios
Veterinários; 06 Institutos de Medicina
Legal; 19 Funerárias; 03Manejo e
controle de pragas urbanas; 03 Óticas;
01 Serviço de verificação de óbito;
Ação realizada.
Sendo que foram realizadas: 27
inspeções em serviços de hemoterapia,
dos 32 existentes, restando apenas 5
serviços a serem inspecionados, ate o
dia 15/12/2017, conforme cronograma.
Ainda foram inspecionados 10 serviços
de hemodiálise dos 21 existentes.
Ação realizada.
Foram realizadas fiscalização de
abertura, retorno ordenados via
despacho de processos administrativos
e cumprimento de solicitações do
ministério público em 65 municípios,
em serviços de saúde que utilizam
radiação ionizante e/ou não-ionizante.
Ação realizada.
Foram realizadas 305 Inspeções
Sanitárias de liberação de Alvará e
Renovação e Monitoramento em
Serviços de Saúde.

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e

R$ 150.000,00

R$ 21.020.00

Recurso Federal

CMFSIS

R$ 70.000,00

R$55.200,00

Recurso Federal

CMFSS

R$ 78.200,00

R$ 16.390,00

Recurso
Federal

CMFRI/GVSSS/ SUVISA
Regionais de Saúde

R$ 150.000,00

R$ 158.500,00

Recurso
Federal

CMFSS
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parto, dentre outros

Saúde do
Trabalhador

G - Ampliação das orientações técnicas
junto
às
vigilâncias
sanitárias
municipais e/ou regionais de saúde no
que se refere à fiscalização de
estabelecimentos de saúde que utilizam
radiação ionizante em procedimentos
médico/ odontológicos

Ação realizada parcialmente.
Houve orientação técnica referente à
fiscalização de serviços de saúde que
utilizam radiação ionizante em 5
municípios junto às vigilâncias
sanitárias municipais, correspondendo
a 71,43% dos municípios que
solicitaram a orientação.

H - Incrementar as ações de
fiscalização em atendimento as
solicitações encaminhadas através do
Ministério Público e apoiar as regionais
de saúde e os municípios na
investigação de denúncias e outras
ações de fiscalização.

Ação realizada em atendimento a
demanda.
Na área da Coordenação de
Monitoramento de Fiscalização de
Meio Ambiente foram realizadas
Fiscalização Sanitárias em 02
município para ação relativa ao uso de
Agrotóxicos; 09 em Sistema
Penitenciário; e apoio aos municípios
em investigação de 33 denúncias; Na
área da Coordenação de
Monitoramento e Fiscalização de
Serviços de Saúde, foram realizadas
100 inspeções em investigações de
denúncias em serviços de saúde e 55
atendimentos de solicitações
encaminhadas pelo Ministério Publico;
Na Coordenação de Monitoramento e
Fiscalização de Serviços de Interesse
da Saúde em 07 fiscalizações de
Comunidades Terapêuticas;
20 fiscalizações em Instituições de

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 5.040,00

R$ 90,00

Recurso
Federal

CMFRI/GVSSS/ SUVISA

R$ 44.000,00

R$ 184.160,00

Recurso
Federal

CMFMA/GVSSS
Regionais de Saúde
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Longa Permanência para Idosos;
01 fiscalização em Funerária;
I - Ampliação da apuração e/ou
acompanhamento
de
denúncias
relativas à área de serviços de saúde
que utilizam radiação ionizante em
procedimentos médico/ odontológicos

J - Padronização das Ações de
Vigilância Sanitária em fabricantes de
medicamentos, insumos farmacêuticos
e produtos para saúde entre as Visas
pactuadas no Estado de Goiás.

K - Qualificação das empresas de
Produtos para Saúde que produzem
produtos Classe III e IV em conjunto
com as Visas municipais pactuadas.

Ação realizada, atendimento de 100%
das denúncias. Foram apuradas " in
loco" 13 denúncias em 10 municípios,
relativas a serviços de saúde que
utilizam radiação ionizante e foram
realizadas assessorias técnica e/ou
acompanhamento de 9 denúncias em 5
municípios com atividades de
vigilância sanitária descentralizadas no
âmbito do SUS.
Ação realizada.
As inspeções em fabricantes de
medicamentos, insumos farmacêuticos
e produtos para saúde realizadas pelas
Visas dos municípios de Goiânia,
Anápolis e Aparecida de Goiânia, estão
de acordo com os procedimentos
harmonizados em tripartite para
padronização das ações nestes
seguimentos.
Ação realizada.
Foram executadas 100% das inspeções
em empresas fabricantes de produtos
para saúde Grau de risco III e IV sob a
responsabilidade do estado.

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 8.400,00

R$ 6.450,00

Recurso
Federal

CMFRI/GVSSS/ SUVISA
Regionais de Saúde

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CGQ/CFM/CFPS/GVSP

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 30.000,00

R$ 25.200,00

Recurso
Federal

CFPS/GVSP
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L - Implantação do Programa de
Inspeção
em Distribuidoras
de
Produtos
Sujeitos
à
Vigilância
Sanitária.

Ação realizada.
Programa foi implantado com a adoção
de Procedimento padrão de inspeção
aprovado.
Foram realizadas em 2017 19
inspeções em distribuidoras de
Produtos sujeitos a Vigilância
Sanitária.

M - Implantação do Programa de
inspeção
para
qualificação
das
Envasadoras de Água Mineral do
Estado de Goiás.

Ação realizada parcialmente.
Foram realizadas 15 inspeções do total
de 28 programadas para 2017.

N - Propiciar o cadastramento das
Comissões de Controle de Infecção em
serviços de saúde no FORMSUS e a
notificação das Infecções Relacionadas
à Assistência a Saúdes-IRAS de todos
os serviços de saúde com UTI no
estado de Goiás.

Ação realizada parcialmente.
Foi realizada somente 15 inspeções das
28 programadas devido ao
remanejamento de fiscais para
atendimento de demandas com origem
no Ministério Público na atividade de
inspeção em cantinas escolares

O - Divulgar o Programa Estadual de
Prevenção e Controle de Infecções
relacionadas a Assistência a SaúdePEPCIRAS (2016 – 2018) e estimular
as comissões de prevenção e controle
de IRAS dos serviços de saúde a

Ação realizada parcialmente.
Em fase de pactuação na Comissão
Intergestores Bipartide.
para Dezembro/2017.

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 100.000,00

R$ 47.800,00

Recurso
Federal

CFM/CFPS/
CFCS/CFA/GVSP

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,

R$ 100.000,00

R$ 63.000,00

Recurso
Federal

CFA/VIGIPÓS/GVSP

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso Federal

CESPCISS/GVSSS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso
Federal

CESPCISS/GVSSS

125

planejarem
suas
ações
em
concordância com o Programa Estadual
de Prevenção e Controle de IRAS do
Estado de Goiás.
P - Acompanhar o cadastramento das
Comissões de Controle de Infecção de
serviços
de
saúde,
dos
estabelecimentos que realizam Parto
Cesariana.

Q - Incrementar as fiscalizações em
Saúde do Trabalhador nos municípios
goianos

R - Propiciar o cadastramento dos
Núcleos de Segurança dos serviços de
saúde no NOTIVISA e notificação de
Eventos Adversos (prioritárias) de
todos os serviços de saúde com UTI no
estado de Goiás.

Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação realizada parcialmente.
Houve o acompanhamento parcial
dessa ação devido ao número
insuficiente de profissional para
realizá-la.

Ação 2138 Sem impacto
financeiro
Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação realizada.
Ação 2138 R$ 15.000,00
Fiscalizações em Saúde do Trabalhador
Prevenção e
realizada nos municípios de Aparecida
Controle
de Goiânia, Guapó, Montes Claros de
Sanitário de
Goiàs, Senador Canedo, Bela Vista de
Produtos,
Goiás, Edealina, Cezarina, Piracanjuba,
Serviços,
Goiatuba e Morrinhos.
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação 2138 -----Ação realizada
Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Sem impacto
financeiro

Recurso
Federal

CESPCISS/GVSSS

R$ 5.510,00

Recurso Federal

GVSAST/CVSAT/
SUVISA/Regionais de
Saúde

R$ 0,00

------

Coordenação estadual de
Segurança do Paciente e
Controle de Infecção em
Serviços de Saúde
(CESPCISS)/ Gerencia de
Vigilância Sanitária de
Serviços de Saúde
(GVSSS)
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S - Divulgar o Programa Estadual de
Segurança do Paciente (2016 –2018)

Em fase de pactuação na Comissão
Intergestores Bipartide. Dezembro/2017

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

------

R$ 0,00

------

CESPCISS/GVSSS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Aumento no orçamento devido ao grande número de solicitações de atestado de salubridade para atividade de parcelamento de solo, em 2017.
b) Aumento da quantidade de ações na área mesmo não caracterizando o incremento expressivo programado em face da falta de recursos humanos, necessidade de atender outras demandas,
deslocamento de pessoal da equipe para atender o programa de controle da Dengue.
c) Incrementar a realização de inspeções sanitárias em serviços de interesse da saúde (comunidades terapêuticas, instituições de longa permanência para idosos, clínicas e consultórios
veterinários, institutos de medicina legal). O recurso orçamentário não foi executado no valor total devido o número expressivo de servidoras que se ausentaram para aposentadoria,
portanto as atividades foram reduzidas.
d) Incrementar as ações de fiscalização em atendimento as solicitações encaminhadas através do Ministério Público e apoiar as regionais de saúde e os municípios na investigação de
denúncias e outras ações de fiscalização: esta ação foi demandada pelo Ministério Público. O valor do recurso executado decorre do valor das diárias pagas aos servidores na execução de
ações de Vigilância Sanitária.
e) Potencialização de fiscalizações nos estabelecimentos que atendiam a situação preconizada realizada, totalizando 169 estabelecimentos fiscalizados in loco em 65 Municípios. Apesar de
a quantidade menor que a prevista de fiscalizações, o impacto regulatório nos estabelecimentos priorizados foi potencializado frente ao cronograma de fiscalizações programado.
Incremento mais expressivo como planejado não foi detectado em face de: falta de recursos humanos, necessidade de atender outras demandas, deslocamento de pessoal da equipe para
atender o programa de controle da Dengue.
g) A maior parte do serviço de orientações foi executado via email, o que reduziu a necessidade da aplicação de recursos financeiros.
h) Aumento da demanda para atender o MP, em detrimento de outras ações programadas e que não foram executadas, considerando a falta de recursos humanos na equipe.
i) A maioria das denúncias foram realizadas pelos município com as ações já pactuadas.
j) Ação realizada sem necessidade de recurso orçamentário conforme previsto na PAS 2017.
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k) Ação realizada sendo utilizado R$25.200,00 dos R$ 30.000,00 previstos na PAS 2107 a pequena diferença orçamentária se deve a definição de composição da equipe de fiscais.
l) Ação realizada sendo utilizado R$47.800,00 dos R$100.000,00 previstos na PAS 2017, o Programa foi implementado por isso a ação foi considerada como realizada, no entanto o recurso
financeiro previsto não foi totalmente executado, pois não foi possível realizar o número de inspeções programadas em empresas distribuidoras de produtos previstas para o ano de 2017
devido à falta de fiscais farmacêuticos que foram remanejados para atendimento de inspeções em indústrias farmacêuticas.
m) Ação realizada parcialmente sendo utilizado R$ 63.000,00 dos R$ 100.000,00 previstos na PAS 2017, foi realizada somente 15 inspeções das 28 programadas devido ao remanejamento
de fiscais para atendimento de demandas com origem no Ministério Público na atividade de inspeção em cantinas escolares.
p) Acompanhar o cadastramento das Comissões de Controle de Infecção de serviços de saúde, dos estabelecimentos que realizam Parto Cesariana: houve o acompanhamento parcial dessa
ação devido ao número insuficiente de profissional para realizá-la. Não há impacto financeiro.
q) Quanto à ação: “Incrementar as fiscalizações em Saúde do Trabalhador nos municípios goianos”, a ação em saúde do trabalhador foi realizada porém não foi necessária a utilização de
todo o recurso previsto.
r) Orientar os serviços de saúde sobre o cadastramento dos Núcleos de Segurança do no NOTIVISA e notificação de Eventos Adversos prioritárias nos serviços de saúde com UTI no estado
de Goiás; Divulgar o Programa Estadual de Segurança do Paciente (2016 –2018): As ações foram executadas durante o ano sem impacto financeiro. Os recursos utilizados foram aqueles
que estão disponíveis na estrutura da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde - Goiás, tais como: equipamento de informática,
telefonia, papelaria, recursos humanos.

Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
j) Esta ação na PAS 2018 deverá ser reformulada para o monitoramento dos municípios que pactuaram estas atividades de fiscalização.
k) Esta ação deverá continuar na PAS 2018 por ser ação estratégica do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
l) Esta ação na PAS 2018 deverá ser reformulada para “desenvolvimento do Programa de Inspeção em Distribuidoras de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária” com meta específica de
estabelecimentos a serem inspecionados.
m) Esta ação na PAS 2018 deverá ser reformulada para “desenvolvimento do Programa de inspeção para qualificação das Envasadoras de Água Mineral do Estado de Goiás.” com meta
específica de estabelecimentos a serem inspecionados.
q) Solicitação de exclusão do item:- Incrementar as fiscalizações em Saúde do Trabalhador nos municípios goianos na PAS 2018.
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GVSSS: - Revisão do quantitativo de inspeções baseado na realidade de recursos humanos e disponibilidade para viagens.
GVSSS: - Revisão do quantitativo de recurso demandado às ações superestimadas, realocando este em outras ações prioritárias; o quadro deficitário da fiscalização nos municípios e
regionais para o próximo ano não corresponderá às ações esperadas neste quantitativo.
GVSSS: -Sugerimos alterar a redação das ações visto que os verbos utilizados não expressam com clareza as atividades desenvolvidas por essa coordenação. Além disso, há necessidade de
elaborar os indicadores para o monitoramento das ações.
p) A ação: “Acompanhar o cadastramento das Comissões de Controle de Infecção de serviços de saúde dos estabelecimentos que realizam Parto Cesariana”, foi redigida sem possibilidade
de criar indicadores para o monitoramento desta ação. Desta forma, sugerimos a substituição desta ação.
GVSSS: Sugerimos que os indicadores para o monitoramento das ações sejam elaborados para cada ação, pois é inviável a aplicação do indicador construído acima de forma geral.
Indicadores sugeridos por ação:
1. Indicador: Proporção de serviços de saúde com UTI orientados:
Cálculo do indicador: _Número de UTI serviços de saúde com UTI abertos no estado de Goiás x 100/ Número de Serviços de Saúde com UTI orientados sobre cadastramento da CCIH
no FORMSUS
2. Indicador: Divulgação do PEPCIRAS no site da SUVISA, encaminhar via email para todos os serviços de saúde com UTI do estado de Goiás, encaminhar para todas as Coordenações
Municipais de Controle de Infecção em Serviços de Saúde instituídas e funcionando.
Sugestão de indicador: número de serviços de saúde para os quais foram encaminhados o PEPCIRAS.
Sugestão de indicador: número de COMCISS para as quais foram encaminhados o PEPCIRAS
o) Divulgar o Programa Estadual de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas a Assistência a Saúde- PEPCIRAS (2016 – 2018) e estimular as comissões de prevenção e controle de
IRAS dos serviços de saúde a planejarem suas ações em concordância com o Programa Estadual de Prevenção e Controle de IRAS do Estado de Goiás: em fase de pactuação na Comissão
Intergestores Bipartide. - Dezembro/2017.
Conclusões:
- Ações n e p: Baixa execução devido à entraves logísticos, organizacionais e de recursos humanos, impedindo a viabilização de viagens programadas, alterando as prioridades prédeterminadas e ocasionando o remanejamento dos técnicos da Coordenação para atendimentos de urgências junto à outras Coordenações.
e)Baixa procura por parte das vigilâncias sanitárias municipais e regionais no que tange à fiscalização de serviços de saúde que utilizam radiação ionizante. Praticamente todas as
orientações técnicas ocorreram via telefone ou e-mail. As demais ações de alta complexidade executadas em conjunto foram com a Vigilância Sanitária do Município de Goiânia, não
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correspondendo ao pagamento de diárias.
q) meta 2.6.1 de 2017 em Saúde do Trabalhador foi 100% realizada.
As ações desenvolvidas (j, k, l e m) colaboraram para o objetivo de cumprir a meta de Implementar 19 ações de vigilância sanitária: 11 nos serviços de interesse da saúde, 04 em produtos
sujeitos a vigilância sanitária, 01 em saúde do trabalhador e 03 em controle de infecções relacionadas a assistência a saúde.
2.6.2 – Meta PAS 2017 - Realizar o monitoramento e avaliação de 04 serviços de vigilância sanitária de interesse da saúde e de 06 programas de produtos sujeitos a vigilância sanitária.
2.6.2.1 – Indicador – Nº de serviços e programas de vigilância sanitária monitorados/avaliados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Monitoramento das notificações Os serviços de saúde com UTI foram Ação 2138 R$ 11.000,00
R$0,00
Recurso Federal
CESPCISS/GVSSS
realizadas pelos serviços de saúde no 100% monitorados e todos os eventos Prevenção e
NOTIVISA e FORMSUS, assim como adversos e óbitos notificados foram
Controle
investigar os eventos adversos graves e investigados e acompanhados pela VISA
Sanitário de
óbitos.
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
B - Fazer o diagnóstico da realidade do
Ação não realizada.
Ação 2138 R$ 20.000,00
R$0,00
Recurso Federal
CMFSIS
serviço prestado pelos IML´s e SVO do Ação não realizada devido à insuficiência Prevenção e
Estado de Goiás.
de RH (nº expressivo de servidoras que se
Controle
ausentaram para aposentadoria)
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
C - Realizar a análise da situação dos
Ação não realizada.
Ação 2138 R$ 50.000,00
R$0,00
Recurso Federal
CMFSIS
serviços de alimentação ofertada nas Ação não realizada devido à insuficiência Prevenção e
cozinhas das Instituições de Longa de RH( nº expressivo de servidoras que se
Controle
Permanência para Idosos;
ausentaram para aposentadoria).
Sanitário de
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D - Realizar a análise das imagens de
simulador mamográfico enviadas pelos
serviços de mamografia dos municípios
do interior do Estado em continuidade
ao monitoramento das imagens
mamográficas no Estado de Goiás.

Ação realizada
Para todas as imagens enviadas.
Avaliação e análise de 180 imagens de
simulador mamográfico com posterior
emissão, revisão e envio de 180 relatórios
de
monitoramento
das
imagens
mamográficas.

E - Implantação do Programa de
monitoramento das ações de vigilância
sanitária nos municípios pactuados
para as ações em fabricantes de
medicamentos, insumos farmacêuticos
e produtos para saúde.

Ação realizada.
O Programa de monitoramento foi
implantado durante o Encontro do
Integravisa em Goiás com os gestores das
Vigilâncias Sanitárias dos municípios de
Goiânia, Anápolis e Aparecida de
Goiânia.

F - Implantação do Programa de
Ação realizada.
Monitoramento da Qualidade da água O Programa de monitoramento foi
mineral consumida no Estado de Goiás implantado e foi realizada coleta de 16
amostras de Água Mineral para
monitoramento da Qualidade da água
mineral envasada e consumida no Estado
de Goiás.

Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 1.440,00

R$ 250,00

Recurso Federal CMFRI/GVSSS/ SUVISA
Regionais de Saúde

R$ 3.000,00

R$ 3.873,00

Recurso Federal

CGQ/GVSP

R$ 25.000,00

R$ 8.000,00

Recurso Federal

Vigipós/CFA/GVSP
Lacen
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G - Desenvolvimento do Programa de
monitoramento
de
resíduos
de
agrotóxicos
em
hortifrutícolas
comercializados na Ceasa/GO ano
2017.

Ação realizada.
Foi realizada coleta de 59 amostras de
hortifrutícolas para monitoramento de
resíduos de agrotóxicos na CEASA
(Programa Estadual) e 70 amostras de
hortifrutícolas em atendimento ao PARA
(Programa Nacional de resíduos de
agrotóxicos)

H - Desenvolvimento do PROVEME –
Programa de Monitoramento da
Qualidade de Medicamentos no Estado
de Goiás

Ação realizada.
Foi realizada coleta de 45 amostras de
medicamentos e encaminhadas ao
LACEN-GO conforme plano de
amostragem definido.

I - Implantação do Programa de
Monitoramento da Qualidade de
Saneantes no Estado de Goiás

Ação não realizada

Ação não realizada devido às demandas
internas e externas da Coordenação em
questão, como:Atendimento ao Ministério
Público, Denúncias e inspeções.Porém
esta ação esta sendo realizada por alguns
municípios pactuados, não estando
totalmente descoberta.
J - Implantação do Programa de
Ação não realizada
Monitoramento da Qualidade de
Ação não realizada devido às demandas
Cosméticos no Estado de Goiás
internas e externas da Coordenação em
questão, como:Atendimento ao Ministério
Público, Denúncias e inspeções.Porém
esta ação esta sendo realizada por alguns

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

Recurso Federal

Vigipós/GVSP

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

Recurso Federal

Vigipós/GVSP
Lacen

R$ 20.000,00

R$0,00

Recurso Federal

Vigipós/CFCS/
GVSP/Lacen

R$ 20.000,00

R$0,00

Recurso Federal

Vigipós/CFCS/
GVSP/Lacen
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municípios pactuados, não estando
totalmente descoberta.

Saúde do
Trabalhador

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Monitoramento das notificações realizadas pelos serviços de saúde no NOTIVISA e FORMSUS, assim como investigar os eventos adversos graves e óbitos.: a análise, avaliação,
emissão ocorreram prioritariamente nas dependências do CORA/HC-UFG sediado em Goiânia, não demandando o pagamento de diárias.
d) Ação realizada para todas as imagens enviadas pelos serviços de mamografia com a avaliação sendo prioritariamente condensada em um número menor de viagens por problemas
operacionais tanto desta GVSSS quanto das instituições parceiras: falta de recursos humanos, priorização de demandas para outras ações entre outras situações que exigiram que houvesse
um menor número de viagens para realização das avaliações e emissões de relatórios, sendo condensadas em poucas viagens e viabilizando quando possível a realização destas ações dentro
no Município de Goiânia, diminuindo significativamente o gasto.
e) Ação realizada, sendo o recurso previsto de R$3.000,00 extrapolado para R$ 3.873,00 devido à adequação de quantitativo de participantes no Projeto de execução de eventos da SES
para a reunião do Integravisa Goiás.
f) Ação realizada sendo utilizado R$ 8.000,00 dos R$ 25.000,00 previstos na PAS 2017, o Programa foi implementado, por isso a ação foi considerada como realizada, no entanto o recurso
financeiro previsto não foi totalmente executado porque não foi possível realizar todas as coletas de amostras conforme programado devido a um período de indisponibilidades de insumos
no LACEN-GO para realização destas análises. Segundo o LACEN, o programa de monitoramento da qualidade da água mineral pactuado tem sido executado satisfatoriamente.
g) Ação realizada sendo utilizado o recurso orçamentário previsto na PAS 2017.
h) Ação realizada sendo utilizado o recurso orçamentário previsto na PAS 2017.
i) Ação não realizada e recurso orçamentário não executado, devido ao déficit de servidores na área de Vigilância pós-comercialização, sendo a ação reprogramada na PAS 2018.
j) Ação não realizada e recurso orçamentário não executado, devido ao déficit de servidores na área de Vigilância pós-comercialização, sendo a ação reprogramada na PAS 2018.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Sugerimos desmembrar estas ações: Monitoramento das notificações realizadas pelos serviços de saúde no NOTIVISA e FORMSUS, assim como investigar os eventos adversos graves e
óbitos, pois existem três atividades distintas descritas as quais serão avaliadas por indicadores diferentes. Outra sugestão é que a meta seja estabelecida apenas para os serviços de saúde
com UTI, pois desta forma atende a meta nacional da ANIVSA que priorizou esse tipo de serviço e não dispomos de recursos humanos e financeiros para monitorar e investigar todas as
notificações realizadas no FORMSUS e no NOTIVISA 2.0.
a) Revisão do quantitativo a ser disponibilizado. O trabalho junto ao CORA, CNEN e demais instituições é voluntário, portanto, seria importante prever o andamento das ações caso o
voluntariado não se concretize.
b)Fazer o diagnóstico da realidade do serviço prestado pelos IML´s e SVO do Estado de Goiás: Recomendamos a inclusão desta ação na PAS/2018;
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c) Realizar a análise da situação dos serviços de alimentação ofertada nas cozinhas das Instituições de Longa Permanência para Idosos: Recomendamos a inclusão desta ação na PAS/2018.
e) Esta ação deverá ser reformulada na PAS 2018 para “desenvolvimento do Programa de monitoramento das ações de vigilância sanitária nos municípios pactuados para as ações em
fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde” com meta específica do número de município monitorados.
f) Esta ação deverá ser reformulada na PAS 2018 para “desenvolvimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da água mineral consumida no Estado de Goiás” com meta definida
de número de coletas e análises a serem realizadas pelo LACEN-GO.
g) Esta ação deverá continuar na PAS 2018 por se tratar de Programa estratégico do SNVS.
h) Esta ação deverá continuar na PAS 2018 por se tratar de Programa estratégico do SNVS.
i) Esta ação deverá ser reprogramada para execução na PAS 2018.
j) Esta ação deverá ser reprogramada para execução na PAS 2018.
Segundo a Gerência de Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde – a ação de investigar é de responsabilidade do Núcleo de Segurança do Paciente de Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar do Serviço de Saúde, segundo o Plano Integrado da Anvisa. A função da Coordenação é de acompanhar essa investigação e orientar sobre o tema. Caso o serviço não o faça, essa
ação é supervisionada por esta coordenação. Propostas:
1. Indicador: Proporção das notificações de eventos adversos (EA) e óbitos realizadas pelos serviços de saúde (com UTI)
Cálculo: Número de notificações de EA e óbitos monitorados x 100/ Total de notificações de EA e óbitos realizados no NOTIVISA 2.0
2. Indicador: Proporção das notificações de IRAS prioritárias realizadas pelos serviços de saúde (com UTI)
Cálculo: Número de notificações de IRAS prioritárias monitoradas x 100/ Total de notificações de IRAS prioritárias realizadas no FOMSUS pelos serviços de saúde (com UTI)
3. Indicador: Proporção de eventos graves e óbitos investigados
Cálculo do indicador: Número de eventos adversos graves e óbitos investigados X 100/Número de eventos adversos graves e óbitos notificados no NOTIVISA 2.0
Conclusões:
As ações desenvolvidas (e, f, g, h) colaboraram para o objetivo de cumprir a meta de realizar o monitoramento e avaliação de 04 serviços de vigilância sanitária de interesse da saúde e de
06 programas de produtos sujeitos a vigilância sanitária.
2.6.3 – Meta PAS 2017 - Estruturar e qualificar 04 processos de trabalho em vigilância sanitária (vapt vupt, pactuação das ações de visa, processos administrativos sanitários e Sistema de
Vigilância de Resistência Microbiana e surto nos serviços com UTI ).
2.6.3.1 – Indicador - Nº de processos de trabalho em vigilância sanitária, estruturados e qualificados.
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AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Implantação do Núcleo de
Ação não realizada.
Atendimento – VAPT VUPT SUVISA
Os processos de mobiliários, máquinas
e equipamentos estão em andamento.
No entanto, além da conclusão dos
processos citados, falta contrato de
adequação predial para efetivação da
ação.
B - Gerenciamento do Plano de Ação
Municipal/Regional em Vigilância
Sanitária e Saúde do Trabalhador –
Pactuação da Ações de Visa

Ação parcialmente realizada

C - Implantação de mecanismos para
redução do período de trâmite dos
processos administrativos sanitários

Ação realizada parcialmente com a
proposta de inserção dos Processos
Administrativos no Sistema Eletrônico
de Informações – SEI e o mapeamento
do fluxo interno que envolve as
diversas áreas da SUVISA.

D - Elaborar e implantar o Fluxograma
Estadual de Sistema de Vigilância de
Resistência Microbiana e surto nos
serviços com UTI no Estado de Goiás .

Ação realizada.
Referente à atuação do LACEN/GO,
houve a elaboração, em parceria com
CESPCISS, da NOTA TÉCNICA
Nº01/2017
(Monitoramento
da

AÇÕES PPA
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO
R$ 124.668,79
R$ 0,00
Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
CGAAVS/SUVISA

R$ 30.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CGPD/SUVISA
GVSAST
GVSSS
GVSP
Regionais de Saúde

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

--

Gabinete/SUVISA
GVSAST
GVSSP
GVSP

R$ 30.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CESPCISS/GVSSS
LACEN-GO

135

resistência microbiana e investigação
de surtos de infecções relacionadas à
assistência à saúde IRAS), com intuito
de implantar e implementar no Estado
de Goiás a Sub-Rede Analítica de
Resistência Microbiana em Serviços de
Saúde a fim de monitorar e subsidiar
ações de vigilância em saúde, instituída
pela ANVISA em 2015. Também
houve a apresentação da NOTA
TÉCNICA
Nº01/2017
na
CIB
(Comissão Intergestores Bipartite) para
aprovação e pactuação com municípios
do Estado.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Ação não realizada.

Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

b) Quanto à ação: “Gerenciamento do Plano de Ação Municipal/Regional em Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador – Pactuação das Ações de Visa”: foram realizadas
reuniões com os municípios que buscam a pactuação de suas atividades de vigilância sanitária. As reuniões foram realizadas na SUVISA, com ônus para os municípios, por isso, não houve
execução do recurso previsto.
c) Quanto à ação de “Implantação de mecanismos para redução do período de trâmite dos processos administrativos sanitários”: ação sem impacto financeiro.
d) Elaborar e implantar o Fluxograma Estadual de Sistema de Vigilância de Resistência Microbiana e surto nos serviços com UTI no Estado de Goiás: As ações foram executadas
durante o primeiro semestre do ano sem impacto financeiro. Os recursos utilizados foram aqueles que estão disponíveis na estrutura da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente e
Controle de Infecção em Serviços de Saúde - Goiás, tais como: equipamento de informática, telefonia, papelaria, recursos humanos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
a) Recomenda-se a continuidade da ação “Implantação do Núcleo de Atendimento – VAPT VUPT SUVISA” em 2018.
b) Recomenda-se a continuidade da ação “Gerenciamento do Plano de Ação Municipal/Regional em Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador – Pactuação das Ações de Visa” e
inserir as ações: “Assessorar na elaboração do Plano de Ação das atividades de Vigilância Sanitária nas Regionais de Saúde e nos Municípios juridicionados” e “Repactuar as ações de
Vigilância Sanitária com Regionais de Saúde e Municípios juridicionados” na PAS 2018
c) Recomenda-se a admissão de novos profissionais para atuar especificamente nos processos administrativos sanitários, com a finalidade de obter maior celeridade processual. Sendo
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assim, a ação “Implantação de mecanismos para redução do período de trâmite dos processos administrativos sanitários” deverá ser reprogramada na PAS 2018.
d) Recomenda-se a inclusão de nova ação sobre a capacitação dos serviços de saúde com UTI sobre a Nota Técnica de Monitoramento da resistência microbiana e investigação de surtos de
infecções relacionadas a assistência
Conclusões:
Considerando as ações previstas e realizadas, a Meta 2.6.3 Estruturar e qualificar 04 processos de trabalho em vigilância sanitária (vapt vupt, pactuação das ações de visa, processos
administrativos sanitários e Sistema de Vigilância de Resistência Microbiana e surto nos serviços com UTI ) foi realizada parcialmente, uma vez que os processos de trabalho referentes ao
VAPT-VUPT; Pactuação das Ações de Visa e os Processos Administrativos Sanitários deverão ser concluídos em 2018.
2.7 – Meta PES 2016-2019 – Coordenar a implantação dos protocolos de segurança do paciente em 100% dos serviços de saúde públicos e privados no Estado.
2.7.1 – Meta PAS 2017 - Fomentar a implantação 01 Núcleo Estadual de Segurança do Paciente (NESP); 01 NSP em cada Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Estado, 01 NSP em cada
serviço de Hemodiálise do Estado e a divulgar 02 boletins epidemiológicos.
2.7.1.1 – Indicador - Nº Núcleos de Segurança do Paciente implantados e boletins divulgados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Implantar o Núcleo Estadual de
Ação realizada
Ação 2138 Sem impacto
Sem impacto
Gabinete SUVISA
Segurança do Paciente
Prevenção e
financeiro
financeiro
GVSSS
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
B - Desenvolvimento de estratégias Ação realizada parcialmente. Definidas
Ação 2138 R$ 61.600,00
R$ 0,00
Recurso Federal
CESPCISS/GVSSS
junto às Unidades de Terapia Intensiva estratégias de ação para constituição
Prevenção e
Controle
(UTI) do Estado para: constituição dos dos Núcleos de Segurança do Paciente
Sanitário de
Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), cadastramento e notificações no
Produtos,
(NSP), cadastramento no Sistema Sistema NOTIVISA 2.0 junto a todos
Serviços,
NOTIVISA 2.0, notificações no os serviços de saúde que possuem
sistema e implantação dos seis Unidades de Terapia Intensiva e
Ambientes e
Protocolos de Segurança do Paciente.
entraram em contato via telefone/email
Saúde do
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ou buscaram presencialmente a
CESPCISS para orientação.
Estratégias para implantação dos seis
Protocolos de Segurança do Paciente
como a capacitação dos serviços não
foram implementadas pela escassez de
recursos humanos disponíveis para a
ação.

Trabalhador

C - Desenvolvimento de estratégias
com os serviços de Hemodiálise do
Estado para constituição dos NSP,
cadastramento no Sistema NOTIVISA
2.0, notificações e implantação dos
Protocolos de Segurança do Paciente e
elaboração do Plano de Segurança do
Paciente.

Ação realizada parcialmente. Definidas
estratégias de ação para constituição
dos Núcleos de Segurança do Paciente
(NSP), cadastramento e notificações no
Sistema NOTIVISA 2.0 junto a todos
os serviços de Hemodiálise que
entraram em contato via telefone/email
ou buscaram presencialmente a
CESPCISS para orientação.
Estratégias para implantação dos seis
Protocolos de Segurança do Paciente
como a capacitação dos serviços não
foram implementadas pela escassez de
recursos humanos disponíveis para a
ação.

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso Federal

CESPCISS/GVSSS

D - Elaborar boletim Informativo, para
difundir
informações
atualizadas
relacionadas à Segurança do Paciente e
Controle de Infecção em Serviços de
Saúde disponibilizando os mesmos no
site SUVISA-GO.

Realizada parcialmente. Em processo
de finalização.
Quanto
ao
LACEN/GO,
disponibilização da NOTA TÉCNICA
Nº01/2017
(Monitoramento
da
resistência microbiana e investigação
de surtos de infecções relacionadas à
assistência à saúde IRAS) no site da
SUVISA

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso Federal

CESPCISS/GVSSS
LACEN
HDT
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a)
Quanto à ação: “ Desenvolvimento de estratégias junto às Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Estado (...)”, ação realizada parcialmente. As orientações foram realizadas
sem impacto financeiro. Os recursos utilizados foram aqueles que estão disponíveis na estrutura da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de
Saúde – Goiás, tais como: equipamento de informática, telefonia, papelaria, recursos humanos.
b)
Quanto à ação: Desenvolvimento de estratégias com os serviços de Hemodiálise do Estado para constituição dos NSP (...), ação realizada parcialmente. As orientações
realizadas não tiveram impacto financeiro. Os recursos utilizados foram aqueles que estão disponíveis na estrutura da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente e Controle de
Infecção em Serviços de Saúde – Goiás, tais como: equipamento de informática, telefonia, papelaria, recursos humanos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar a Meta 2.7.1 na PAS 2018
Conclusões:
Considerando as ações em andamento, a meta não foi concluída. O déficit de recursos humanos existentes na CESPCISS não consegue cumprir todas as metas propostas, havendo
necessidade de adequar o quadro de profissionais para implantação do Núcleo de Segurança do Paciente planejando e capacitando os serviços de UTI, serviços de hemodiálise e os
serviços que realizam parto cirúrgico sobre Medidas de Prevenção e Controle de Eventos Adversos Infecciosos e Não Infecciosos, incluindo os seis protocolos básicos de segurança do
paciente (Identificação de paciente, prevenção de lesão por pressão, prevenção de queda, prevenção na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgias seguras), sendo este o
fator identificado pela coordenação competente que necessita ser superado.
2.8 – Meta PES 2016-2019 – Instituir e implementar o Plano Estadual de Erradicação do Aedes.
2.8.1 – Meta PAS 2017 - Divulgar o Plano Estadual e a minuta do Plano Municipal de Erradicação Aedes para 100% dos municípios goianos.
2.8.1.1 – Indicador - % do Plano Estadual e minuta do Plano Municipal de Erradicação do Aedes divulgado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Divulgação do Plano Estadual de
Ação parcialmente realizada.
Ação 2138 Sem impacto
Sem impacto
Erradicação do Aedes e a minuta de Plano Estadual em fase final de edição
Prevenção e
financeiro
financeiro
Plano Municipal de Erradicação a para tiragem de 1.000 vias. Divulgação
Controle
todos os municípios, por meio das
da minuta dos planos municipais no
Sanitário de
Regionais de Saúde para formalização
encontro com gestores e no Programa
Produtos,
da meta de erradicar o vetor em Goiás
Siga bebê
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
CVCAV/GVSAST/
SUVISA GALAE/SGPF
Regionais de Saúde
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Foi elaborado documento norteador das atividades de combate ao Aedes sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da ação naPAS 2018 com a publicação e envio aos municípios para estruturação dos programas municipais.
Conclusões:
A ação será concluída com a impressão de 1.000 vias do Plano Estadual já elaborado.
2.8.2 – Meta PAS 2017 - Contratar empresa terceirizada para manutenção dos equipamentos de aspersão de inseticidas, para fracionamento de inseticidas e gestão dos resíduos.
2.8.2.1 – Indicador - Nº de contratos celebrados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Aprimorar a capacidade resposta
Ação parcialmente realizada.
Ação 2138 R$ 400.000,00
R$ 0,00
Recurso Federal
CVCAV/GVSAST/
estadual de combate ao Aedes e outros Processo autuado nº 201700010018125
Prevenção e
SUVISA GALAE/SGPF
vetores, através de manutenção de em fase de elaboração do edital.
Controle
equipamentos de combate ao Aedes
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
B - Gerenciar e destinar resíduos de
Ação realizada.
Ação 2138 R$ 490.808,70 R$ 247.902,08 Recurso Federal
CVCAV/GVSAST/
inseticidas e afins oriundos do uso e Empresa contratada através do
Prevenção e
SUVISA GALAE/SGPF
fracionamento de inseticidas de Contrato Nº 061/2017 entre a SES/GO
Controle
combate aos vetores em Goiás
e Dominus Quimica.
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Dificuldades de conseguir três orçamentos para processo de manutenção das bombas de UBV atrasaram a autuação do processo.
b) O valor empenhado referente ao contrato de fracionamento de inseticidas não gerou fatura pela pouca geração de resíduos em 2017, devido ao cenário epidemiológico (menor demanda).
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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a) Acompanhar o processo de manutenção de UBVs.
Conclusões:
a) Meta ainda não executada financeiramente visto que a autuação do processo para contratação de manutenção para os equipamentos de combate aos vetores se deu em decorrência da
dificuldade de se conseguir os 3 orçamentos, conforme requer a lei de licitações, visto ser um mercado muito restrito com poucos fornecedores. Todavia o processo já está autuado e
aguardando edital para licitação.
b) Quanto à ação prevista de gerenciamento dos resíduos, a ação está em execução, visto que a SES licitou processo e contratou empresa especializada para gerenciamento dos resíduos e
fracionamento das embalagens de inseticidas, via contrato de 12 meses.
2.8.3 – Meta PAS 2017 – Adquirir e distribuir aos municípios, conforme necessidade, telas, gesso e escadas para vedação de caixas d’água, cisternas e fossas.
2.8.3.1 – Indicador - Nº de municípios com insumos e equipamentos entregues.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2138 Prevenção e
Controle
A - Apoiar e suprir municípios com
Ação parcialmente realizada.
Sanitário de
insumos e equipamentos para vedação
CVCAV/GVSAST/
Processo 201600010029458 em
Produtos,
R$ 700.000,00
R$ 0,00
Recurso Federal
SUVISA GALAE/SGPF
e eliminação de criadouros fixos e de
andamento.
Serviços,
difícil acesso do Aedes
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Processo 201600010029458 foi licitado e o item principal (telas) os dois primeiros classificados não apresentaram amostras satisfatórias. Necessidade de nova licitação do item.
Desconhecimento dos licitantes comprometeram o andamento do processo.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Novo edital para finalizar o item Telas.
Conclusões:
Meta de adquirir telas, escadas e gesso para vedação de caixas d’água para os municípios com previsão de conclusão para 2018.
2.9 – Meta PES 2016-2019 – Implantar a rede estadual de laboratórios de controle de qualidade em saúde pública nas 05 Macrorregiões do Estado.
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2.9.1 – Meta 2017 - Construir/Reformar e adquirir equipamentos para 03 laboratórios de referência macrorregionais.
2.9.1.1 – Indicador - Nº de laboratórios regionais construídos/reformados e equipados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Construção / Reforma e aquisição de
REDE- Rede Estadual de
Ação realizada parcialmente.
equipamentos para os laboratórios de
Fonte 24
Laboratórios/LACEN/
R$
231.045,00
referência macrorregionais, com ênfase
3 laboratórios implantados
Ação 2132
R$ 300.000,00
(PVVS)
SUVISA/SES
inicial
para
o
monitoramento
entomológico: Jataí, Ceres, Formosa
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O LACEN fez as visitas aos locais de implantação que já encontram-se em fase de finalização das adaptações físicas para o recebimento dos equipamentos que já foram também
adquiridos. Os técnicos já estão sendo capacitados no LACEN. Essa ação depende muito da articulação com outros setores, e estamos aguardando relatório técnico final da GEA – Gerência
de Engenharia e Arquitetura para a conclusão dos trabalhos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A ação deve ser mantida com vista a assegurar maior acessibilidade ao usuário do sistema SUS no interior do Estado, bem como para descentralizar ações de vigilância de vetores
transmissores de doenças.
Conclusões:
A ação não foi concluída, mas encontra-se em estágio avançado. As reformas, bem como a instalação de equipamentos serão finalizadas já no início de 2018, quando poderão ser
descentralizadas as ações de vigilância de vetores transmissores de doenças. A ação deverá ser mantida, pois ainda restam 2 Laboratórios Macrorregionais a serem implantados nas regiões
ainda não atendidas.

2.10 - Meta PES 2016-2019 – Implantar a linha de cuidado das pessoas com intoxicações que evoluírem para cronicidade nos 246 municípios do Estado.
2.10.1 - Meta PAS 2017 – Realizar 03 ações para qualificar os serviços do Centro de Informações Toxicológicas – CIT.
2.10.1.1 - Indicador – Nº de ações para qualificar os serviços do Centro de informação Toxicológica realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2138 Sem impacto
A - Elaboração e divulgação do perfil Ação realizada. Perfil epidemiológico
Sem impacto
CIT /GVSSS
epidemiológico
das
intoxicações elaborado e encaminhado mensalmente
Prevenção e
financeiro
financeiro
Vigilância Epidemiológica
Controle
Vigilância Ambiental E
exógenas e acidentes por animais às áreas pertinentes
Sanitário de
peçonhentos, para informar as áreas
Saúde do Trabalhador
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pertinentes, a fim de tomarem
providências quanto à promoção,
prevenção e atendimento da população
do Estado.
B - Produção de boletins informativos,
sobre os principais agentes tóxicos de
notificação
e
manutenção
das
informações sobre intoxicações e
acidentes por animais peçonhentos e
divulgação na página virtual do CIT da
SUVISA

Ação não realizada. Página da SUVISA
encontra-se em processo de revisão.
Aguardando
treinamento
para
padronização na elaboração dos
Boletins informativos.

c) Realização de videoconferência com
os gerentes das RS e coordenadores de
NVE, a fim de qualificar as
informações do SINAN referentes a
intoxicações exógenas e acidentes por
animais peçonhentos e investigação
dos óbitos notificados.

Ação não realizada.
Visto que a Estação ConectaSUS
prevista para o CIT não foi implantada.

Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Vigilância de Produtos
Rede de Frio
Endemias
Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CIT /GVSSS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso
Federal

CIT /GVSSS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Elaboração e divulgação do perfil epidemiológico das intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos, para informar as áreas pertinentes, a fim de tomarem providências
quanto à promoção, prevenção e atendimento da população do Estado: Ação realizada sem impacto financeiro como previsto na PAS 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da Meta 2.10.1 programada na PAS 2018
Conclusões:
Meta da PAS 2017 “Realizar 03 ações para qualificar os serviços do Centro de Informações Toxicológicas – CIT” não foi alcançada, considerando que apenas a ação “Elaboração e
divulgação do perfil epidemiológico das intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos” foi realizada.
2.11 - Meta PES 2016-2019 – Implantar/implementar e qualificar 100% das Redes de Atenção à Saúde no SUS do Estado.
2.11.1 - Meta PAS 2017 – Implantar e/ou habilitar 22 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.
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2.11.1.1 - Indicador – Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial definida pelo Ministério da Saúde;
- Numero de CAPS Implantados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Coordenar o processo de
Ações de sensibilização sobre a
Ação 2135:
Consolidação da
implantação de 03 CAPS na
necessidade e importância de
Macrorregião Nordeste
implantação dos serviços pactuados
Política de
Sem impacto
R$ 17.280,00
Saúde Mental,
financeiro
Álcool e outras
Drogas
B - Coordenar o processo de
Ações de sensibilização sobre a
Ação 2135:
implantação/modulação de 04 CAPS
necessidade e importância de
Consolidação da
na Macrorregião Centro Norte
implantação dos serviços pactuados
Política de
Sem impacto
realizados por telefone. Aguardando
Saúde Mental,
R$ 17.280,00
financeiro
Álcool e outras
contratação de equipe mínima para
Drogas
CAPS em Uruana (São Patrício I) para
que possamos visitar o serviço
Ação 2135:
C - Coordenar o processo de
Ações de sensibilização sobre a
implantação/modulação de 08 CAPS
necessidade e importância de
Consolidação da
na Macrorregião Centro-Oeste
implantação dos serviços pactuados
Política de
R$ 17.280,00
Sem impacto
Saúde Mental,
financeiro
Álcool e outras
Drogas
D - Coordenar o processo de
Ações de sensibilização sobre a
Ação 2135:
implantação de 05 CAPS na
necessidade e importância de
Consolidação da
implantação dos serviços pactuados
Política de
Macrorregião Centro-Sudeste
Sem impacto
R$ 23.040,00
realizados por telefone. Aguardando
Saúde Mental,
financeiro
contratação de equipe mínima para
Álcool e outras
Drogas
CAPS em Orizona (Centro Sudeste)
para que possamos visitar o serviço.
Ação 2135:
E - Coordenar o processo de
Ações de sensibilização sobre a
implantação de 02 CAPS na
necessidade e importância de
Consolidação da
R$ 17.280,00
R$ 630,00
implantação dos serviços pactuados
Política de
Macrorregião Sudoeste

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
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via CIR

F – Centro de Atenção Psicosocial –
CAPS Implantado e Cofinanciado e
Serviços Residenciais terapêuticos SRTS

Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas
AÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA PAS 2017

69 CAPS implantados e cofinanciados
CAPS I – 39
CAPS II – 17
CAPS III – 02
CAPS ADII – 07
CAPS Adi – 03
CAPS ADIIIi – 01
11SRTS

Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas

-

R$ 7.615.947,72

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não conseguimos a implantação significativa de CAPS, serviço de responsabilidade municipal devido a uma série de fatores, principalmente de ordem financeira.
E-O recurso de R$630,00 foram gastos com diárias de técnicos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Decorrente da dificuldade financeira por quais passam severamente o município, devemos levantar as formas com que o Estado pode melhorar sua ajuda.
Conclusões:
Infelizmente os municípios não tem tido a confiança necessária dos entes da federação (União e Estado) responsáveis pelo financiamento tripartite dos serviços, dificultando a ampliação
da rede de atenção psicossocial, mesmo diante da crescente demanda.
2.11.2 - Meta PAS 2017 – Implantar e/ou habilitar 69 leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais.
2.11.2.1 - Indicador – Número de Leitos de Saúde Mental habilitados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
Ação 2135:
Orientações técnicas para a
A - Coordenar o processo de
Consolidação da
implantação e/ou habilitação dos
implantação/habilitação de 09 leitos de
Política de
serviços pactuados. Porém, nenhum
Saúde Mental em Hospitais Gerais na
Saúde Mental,
serviço foi implantado e/ou habilitado.
Macrorregião Nordeste
Álcool e outras
Drogas

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

R$ 17.280,00

Sem impacto
financeiro

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
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B - Coordenar o processo de
implantação/habilitação de 17 leitos de
Saúde Mental em Hospitais Gerais na
Macrorregião Centro Norte

Orientações
técnicas
para
a
implantação e/ou habilitação dos
serviços pactuados. Dos 17 leitos
previstos, 04 foram implantados
(Itapaci) e 08 foram habilitados (São
Miguel do Araguaia e Ceres)

C - Coordenar o processo de
implantação/habilitação de 39 leitos de
Saúde Mental em Hospitais Gerais
Macrorregião Centro-Oeste

Orientações
técnicas
para
a
implantação e/ou habilitação dos
serviços pactuados. Porém, nenhum
serviço foi implantado e/ou habilitado

D - Coordenar o processo de
implantação/habilitação de 04 leitos de
Saúde Mental em Hospitais Gerais na
Macrorregião Sudoeste

Orientações técnicas para a
implantação e/ou habilitação dos
serviços pactuados. Dos 04 leitos
previstos, 06 foram implantados (Jataí).

Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas
Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas
Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas

R$ 1.500,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

R$ 11.520,00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

R$ 11.520,00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

R$ 11.520,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A- Não implantado, sem necessidade de gastos.
C e D - sem impacto financeiro por não utilização de diárias por se tratar da Região Central.
B- Gasto com diária para realização de vistoria técnica no Hospital Geral de Itapaci;
Implantar Leitos de Atenção Integral em Hospitais Gerais tem se mostrado um dos desafios mais complexos. Além de se tratar de ponto de atenção definido por recentes portarias do
Ministério da Saúde, que ainda geram muitas dúvidas nos gestores do ponto de vista administrativo e assistencial e de dificuldade de gestão com as Organizações Sociais.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Alterar as Metas 2.11.1; 2.11.2; 2.11.3; 2.11.4 e 2.11.5 condensando-as em única meta: “Apoiar tecnicamente 100% da demanda dos municípios para a implantação e habilitação dos
componentes da rede de atenção psicossocial descritos na Portaria do Ministério de Saúde 3088/2011.
Alterar os Indicadores para: “número de municípios apoiados”
Conclusões:
Meta alcançada parcialmente vez que a competência para implantação e habilitação são de responsabilidade das esferas municipal e federal. Cabe ao Estado prestar apoio técnico e
acompanhar o processo de implantação e/ou habilitação dos serviços pactuados pelos municípios, motivo pelo qual solicitamos a alteração das metas acima descritas.
A esclarecer: as orientações técnicas ocorrem por meio de visitas in loco, reuniões com gestores, participação em CIR's e Grupos de Trabalho, e-mail e telefonemas.
2.11.3 - Meta PAS 2017 – Implantar e/ou habilitar 05 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT).
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2.11.3.1 - Indicador – Número de Serviços Residenciais Terapêuticos implantados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Coordenar o processo de
implantação/habilitação de 03 SRT na
Macrorregião Centro Norte

B - Coordenar o processo
implantação
de
02
SRT
Macrorregião Sudoeste

de
na

AÇÕES PPA

Orientações técnicas para a
implantação e/ou habilitação dos
serviços pactuados. Porém, nenhum
serviço foi implantado e/ou habilitado.

Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras

Orientações técnicas para a
implantação e/ou habilitação dos
serviços pactuados. Dos 02 serviços
previstos, 01 foi implantado (Rio
Verde)

Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

R$ 11.520,00

R$ 11.520,00

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 1.000,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

R$ 1.500,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os recursos financeiros foram destinados a pagamento de diárias.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Alterar as Metas 2.11.1; 2.11.2; 2.11.3; 2.11.4 e 2.11.5 condensando-as em única meta: “Apoiar tecnicamente 100% da demanda dos municípios para a implantação e habilitação dos
componentes da rede de atenção psicossocial descritos na Portaria do Ministério de Saúde 3088/2011.
Alterar os Indicadores para: “número de municípios apoiados” Fazer levantamento dos moradores ainda existentes em Hospitais psiquiátricos goianos que não passaram no PNASH.
Monitorar as solicitações de incentivo/ habilitação junto ao Ministério da Saúde e apoiar institucionalmente os municípios para elaboração de projetos para solicitação de incentivos
financeiros junto ao ministério da saúde e para a implantação dos serviços.
Conclusões:
Ações de desospitalização culminando na necessidade de abertura de Serviços Residenciais Terapêuticos. .Meta alcançada parcialmente vez que a competência para implantação e
habilitação são de responsabilidade das esferas municipal e federal. Cabe ao Estado prestar apoio técnico e acompanhar o processo de implantação e/ou habilitação dos serviços pactuados
pelos municípios, motivo pelo qual solicitamos a alteração das metas acima descritas.
A esclarecer: as orientações técnicas ocorrem por meio de visitas in loco, reuniões com gestores, participação em CIR's e Grupos de Trabalho, e-mail e telefonemas.
2.11.4 - Meta PAS 2017 – Implantar 05 Unidades de Acolhimento habilitadas (UAA).
2.11.4.1 - Indicador – Número de Unidades de Acolhimento habilitadas (UAA).
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Coordenar o processo
implantação de 05 Unidades
Acolhimento
Adulto
UAA
Macrorregião Centro-Oeste

de
de
na

Orientações
técnicas
para
a
implantação e/ou habilitação dos
serviços pactuados. Porém, nenhum
serviço foi implantado e/ou habilitado.

Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas

R$ 5.760,00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017
Não implantado, sem necessidade de gastos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Alterar as Metas 2.11.1; 2.11.2; 2.11.3; 2.11.4 e 2.11.5 condensando-as em única meta: “Apoiar tecnicamente 100% da demanda dos municípios para a implantação e habilitação dos
componentes da rede de atenção psicossocial descritos na Portaria do Ministério de Saúde 3088/2011.
Alterar os Indicadores para: “número de municípios apoiados”. Discutir, de forma colegiada, a regionalização do serviço. Investir em eventos diversos sobre o tema, a fim de fortalecer a
compreensão e a articulação da RAPS, em especial quanto às demandas de usuários de álcool, crack e outras drogas, que eventualmente precisam ser afastados da convivência familiar e
comunitária.
Conclusões:
Meta não alcançada, vez que a competência para implantação e habilitação são de responsabilidade das esferas municipal e federal. Cabe ao Estado prestar apoio técnico e acompanhar o
processo de implantação e/ou habilitação dos serviços pactuados pelos municípios, motivo pelo qual solicitamos a alteração das metas acima descritas.
A esclarecer: as orientações técnicas ocorrem por meio de visitas in loco, reuniões com gestores, participação em CIR's e Grupos de Trabalho, e-mail e telefonemas. Aumentar a presença
nos municípios que possuem o serviço previsto em pactuação.
2.11.5 - Meta PAS 2017 – Implantar/habilitar 05 Unidades de Acolhimento habilitadas (UAI).
2.11.5.1- Indicador – Número de Unidades de Acolhimento habilitadas (UAI).
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
Ação 2135 Orientações técnicas para a
A - Coordenar o processo de
Consolidação da
implantação e/ou habilitação dos
habilitação de 02 Unidades de
Política de
serviços pactuados. Porém, nenhum
Acolhimento
Infantil
-UAI
na
Saúde Mental,
serviço foi implantado e/ou habilitado.
Álcool e outras
Macrorregião Centro-Oeste
Drogas
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não implantado, sem necessidade de gastos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

R$ 5.760,00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GSM/SPAIS
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Alterar as Metas 2.11.1; 2.11.2; 2.11.3; 2.11.4 e 2.11.5 condensando-as em única meta: “Apoiar tecnicamente 100% da demanda dos municípios para a implantação e habilitação dos
componentes da rede de atenção psicossocial descritos na Portaria do Ministério de Saúde 3088/2011.
Alterar os Indicadores para: “número de municípios apoiados”
Conclusões:
Meta não alcançada, vez que a competência para implantação e habilitação são de responsabilidade das esferas municipal e federal. Cabe ao Estado prestar apoio técnico e acompanhar o
processo de implantação e/ou habilitação dos serviços pactuados pelos municípios, motivo pelo qual solicitamos a alteração das metas acima descritas.
A esclarecer: as orientações técnicas ocorrem por meio de visitas in loco, reuniões com gestores, participação em CIR's e Grupos de Trabalho, e-mail e telefonemas. Aumentar a presença
nos municípios que possuem o serviço previsto em pactuação. Meta não realizada
2.11.6 - Meta PAS 2017 – Aumentar o número de pessoas beneficiadas com o Programa de Volta pra Casa em 50%.
2.11.6.1- Indicador – Número de pessoas beneficiadas com o Programa de Volta pra Casa.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2135 Consolidação da
Orientações técnicas para a inserção de
Política de
A - Inserir 16 pessoas beneficiadas no
usuários no Programa realizadas, no
Sem impacto
Tesouro
Programa de Volta pra Casa
Saúde Mental,
GSM/SPAIS
R$ 2.880,00
entanto nenhuma pessoa beneficiada
financeiro
Estadual
Álcool e outras
Drogas
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não implantado, sem necessidade de gastos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Alterar a Meta 2.11.6 para: “Orientar e acompanhar 100% da demanda dos municípios sobre o “Programa de Volta pra Casa”
Alterar os Indicadores para: “número de municípios apoiados”
Conclusões:
eta não alcançada, vez que a inscrição e inserção das pessoas no programa, são de responsabilidade das esferas municipal e federal. Cabe ao Estado apenas prestar orientações técnicas e
acompanhar o processo, motivo pelo qual solicitamos a alteração da meta acima descrita.
A esclarecer: as orientações técnicas ocorrem por meio de visitas in loco, reuniões com gestores, participação em CIR's e Grupos de Trabalho, e-mail e telefonemas. Meta não cumprida
por entraves operacionais junto ao Ministério da Saúde
2.11.7 - Meta PAS 2017 – Qualificação das ações dos profissionais de todos os Centros de Assistência Psico social-CAPS em funcionamento.
2.11.7.1 - Indicador – Número de ações de apoio institucional realizados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO

ÁREA RESPONSÁVEL/
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PREVISTA

A - Realizar apoio institucional às
equipes e municípios que possuem
dispositivos da Rede de Atenção
Psicossocial

REALIZADA
Ação Realizada nas 05 macrorregiões
por meio de 07 Oficinas de
Iniciação/Atualização ao Modelo de
Atenção Psicossocial qualificando 300
profissionais de 70 CAPS
50 apoios institucionais presenciais em
21 municípios demandantes

Ação 2135:
Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas

PREVISTO

EXECUTADO

RECURSO

R$ 23.040,00

R$ 20.000,00

Tesouro Estadual

SUPERINTENDÊNCIA

GSM/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso utilizado foi para diárias dos técnicos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Alterar a Meta 2.11.7 para: “Apoiar institucionalmente 100% da demanda dos serviços da rede de atenção psicossocial descritos na Portaria do Ministério de Saúde 3088/2011”.
Alterar o Indicador para: “número de serviços apoiados”
Conclusões:
Garantir recurso para que contemple fornecimento de alimentação e água nas oficinas previstas para o primeiro e segundo semestre de 2018 Continuidade das Ações de Qualificação dos
profissionais de todos os CAPS em funcionamento.
2.11.8 - Meta PAS 2017 – Instituir 05 Colegiados de Saúde Mental descentralizados.
2.11.8.1- Indicador – Número de Colegiados de Saúde Mental descentralizados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
Ação 2135 Consolidação da
A - Mobilizar os profissionais e
Mobilização realizada através da
Política de
gestores das regiões de Saúde
oficinas nas macro regiões
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas
Ação 2135: B - Constituir Colegiados de Saúde
Consolidação da
Não constituídos
Mental nas macrorregiões
Política de
Saúde Mental,

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
RECURSO
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 23.040,00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

R$ 1.200.00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
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Álcool e outras
Drogas

C - Acompanhar as reuniões dos
Colegiados de Saúde Mental

Não Realizada,
constituídos

colegiados

não

Ação 2135 Consolidação da
Política de
Saúde Mental,
Álcool e outras
Drogas

R$ 6.000.00

Sem impacto
financeiro

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não houve impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Retirar a Meta 2.11.8 em virtude de sua inviabilidade.
Conclusões:
A mobilização para a instituição dos colegiados de saúde mental descentralizados foi feita via Grupo condutor da Rede de Atenção Psicossocial -RAPS com a participação de todas as
regionais de saúde, ocasião em que verificou-se a não viabilidade dos mesmos, justificando a retirada da meta.
2.11.9 - Meta PAS 2017 – Conformar, Pactuar, Implantar, Monitorar e Avaliar as 7 Redes de Atenção à Saúde.
2.11.9.1 - Indicador – Número de Redes de Atenção à Saúde Conformada, Pactuada, Implantada, Monitorada e Avaliada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2134 Conformação,
A -Elaborado e Pactuado o Plano de
A - Elaborar Plano de Ação RegionalImplantação e
Tesouro
Ação Regional - PAR da Rede
PAR da Rede Cegonha na Macrorregião
Implementação
R$ 1.000,00
R$ 1.510,00
Estadual
Cegonha na Macrorregião Centro
Centro Sudeste e Pactuar na CIB.
de Redes de
Sudeste
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
B - Monitorar e Avaliar a Rede Cegonha B -Monitorado e Avaliado a Rede
Tesouro
Implantação e
nas Macrorregiões Centro-Oeste e Cegonha nas Macrorregiões Centro
R$ 2.000,00
R$ 0,00
Estadual
Implementação
Centro Norte
Oeste e Centro Norte
de Redes de
Atenção à

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GERCRAS/SPAIS

GERCRAS/SPAIS
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Saúde

C - Monitorar e Avaliar a Rede de
Cuidados a Pessoa com Deficiência nas
Regiões

D - Conformar, Pactuar, Implantar e
Avaliar a Rede de Atenção à Saúde do
Trabalhador.

C -Monitorado e Avaliado a Rede de
Cuidados a Pessoa com Deficiência
nas Regiões

D -Conformada, não pactuada está
em fase de avaliação pelo grupo
condutor.

E - Monitorar e Avaliar a Rede
Psicossocial nas Regiões

Monitorada
e
avaliada
alterações em regiões

F - Conformar, Pactuar e Implantar Rede
de Violência Sexual

Conformada, não pactuada e está em
fase de avaliação pelo grupo
condutor.

G - Conformar, Pactuar Rede Doenças
Crônicas
Não
Transmissíveis
Oncologia – SDM e SRC em 05
Macrorregiões (Centro-Oeste, Centro

Conformado e Pactuado a Rede
Doenças Crônica Não Transmissíveis
- Oncologia – SDM e SRC em 01
Macrorregião e 01 Região da

tendo

Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação

R$2.000,00

R$ 1.790,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

R$ 3.950,00

R$ 120,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

R$ 2.000,00

R$ 100,00

Tesouro
Estadual

R$ 3.950,00

R$ 100,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

R$3.950,00

R$ 1.250,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

GERCRAS/SPAIS
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Norte, Nordeste, Sudoeste e Centro
Sudeste)

H - Conformar, Pactuar e Implantar Rede
de Doenças Crônicas Não Transmissíveis
– Nefrologia nas 05 Macrorregiões
(Centro-Oeste, Centro Norte, Centro
Sudeste, Sudoeste e Nordeste)

Macrorregião Centro Norte

Não Conformado, Pactuado ou
Implantado a Rede de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis –
Nefrologia nas 05 Macrorregiões
(Centro-Oeste, Centro Norte, Centro
Sudeste, Sudoeste e Nordeste)

de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde

R$ 3.950,00

R$ 520,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017
I - Conformar, Pactuar e Implantar Rede
Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG)

Conformada, Pactuada, Implantada e
Implementar a Rede da Síndrome
Respiratória Aguda Grave

Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde

-

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

GERCRAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O planejamento das redes de atenção saúde (RAS) dá-se por meio de pactuações nas regiões de saúde, seguindo o planejamento estabelecido por grupo condutor das RAS, neste sentido, a
previsão de gastos iniciais está relacionado com o deslocamento dos servidores (Diarias) para as referidas pactuações. Contudo, em se tratando do planejamento descrito no plano de cada
rede, existem previsões de custo de implantação de serviços nas regiões de saúde.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Meta: Gerenciar as 07 Redes de Atenção à Saúde
Indicador: Número de Redes Gerenciadas
A – Monitorar e Avaliar a Rede Cegonha nas Macrorregiões Centro-Oeste, Centro Norte e Sudoeste.
B – Conformar e Propor a Pactuação da Rede Doenças Crônicas Não Transmissíveis - Oncologia – Portaria 189/2012 SDM e SRC em 05 Macrorregiões (Centro-Oeste, Centro Norte,
Nordeste, Sudoeste e Centro Sudeste)
C – Conformar e Propor a Pactuação da Rede de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – Nefrologia nas 05 Macrorregiões (Centro-Oeste, Centro Norte, Centro Sudeste, Sudoeste e
Nordeste)
D -Monitorar e Avaliar a Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência nas Regiões
E – Monitorar e Avaliar a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador.
F – Monitorar e Avaliar a Rede Psicossocial nas Regiões
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G – Conformar e Propor a Pactuação da Rede de Violência Sexual
Conclusões:
- Elaborar PAR da Rede Cegonha na Macrorregião Centro Sudeste - valor gasto superior ao previsto devido a repactuação de 02 Região de Saúde (Sul e Estrada de Ferro);
- Monitorar e Avaliar a Rede Cegonha nas Macrorregiões Centro-Oeste e Centro Norte - não foi realizado devido insuficiência de Recursos Humanos;
- Monitorar e Avaliar a Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência nas Regiões - valor gasto inferior ao previsto devido insuficiência de Recursos Humanos, foi realizada em 04
Macrorregiões (Centro Norte, Sudoeste, Centro-Oeste e Centro Sudeste);
- Conformar, Pactuar, Implantar e Avaliar a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador - Não foi realizado devido insuficiência de Recursos Humanos;
- Monitorar e Avaliar a Rede Psicossocial nas Regiões - Não foi realizado devido insuficiência de Recursos Humanos;
- Conformar, Pactuar e Implantar Rede de Violência Sexual - valor gasto inferior ao previsto devido insuficiência de Recursos Humanos, foi realizada em 01 Região de Saúde (Pireneus)
- Conformar, Pactuar Rede Doenças Crônicas Não Transmissíveis - Oncologia - SDM e SRC em 05 Macrorregiões - valor gasto inferior ao previsto devido deficiência de RH, foi
realizado 01 macrorregião (sudoeste) e 01 região de saúde (Pireneus);
- Conformar, Pactuar e Implantar Rede de Doenças Crônicas Não Transmissíveis - Nefrologia nas 05 Macrorregiões - valor gasto inferior ao previsto devido deficiência de RH, foi
realizado a região metropolitana que não gerou gasto e 01 região de saúde (Sudoeste II);
- Conformar, Pactuar e Implantar Rede Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - Realizado revisão, não estava previsto no PAS e não gerou gasto devido a atualização feita via
Regional de Saúde;
As ações foram executadas até a presente data 21/11/2017.
2.11.10 - Meta PAS 2017 – Implantar/ implementar e monitorar a Rede Cegonha nas 5 macrorregiões do Estado de Goiás.
2.11.10.1 - Indicador – Proporção de parto normal;
Número de macrorregiões monitoradas e assessoradas;
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré - natal;
Taxa de Mortalidade Infantil – TMI;
Razão de Mortalidade Materna – RMM.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2134 Conformação,
A - Monitorar e assessorar a
Implantação e
R$ 6.400,00
Tesouro
implementação da Rede Cegonha na
Rede Monitorada
Implementação
(valores de
R$ 0,00
Estadual
macrorregião, Centro Oeste
de Redes de
diárias)
Atenção à
Saúde

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SPAIS /GSMCA/
GCRAS
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B - Monitorar e assessorar a
implementação da Rede Cegonha na
Macrorregião Centro Norte.

C - Monitorar e assessorar a
implementação da Rede Cegonha na
Macrorregião Nordeste.

Rede Não Monitorada

Rede Não Monitorada

D - Monitorar e assessorar a implantação
da Rede Cegonha na Macrorregião
Sudoeste.

Rede Não Monitorada

E - Coordenar e Assessorar a
implantação da Rede Cegonha na
Macrorregião Centro Sudeste.

Rede Não Monitorada

Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
Implantação e
Implementação
de Redes de
Atenção à
Saúde

R$ 8.000,00
(valores de
diárias)

Tesouro
Estadual

SPAIS /GSMCA/
GCRAS

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SPAIS /GSMCA/
GCRAS

R$ 3.200,00
(valores de
diárias)

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SPAIS /GSMCA/
GCRAS

R$ 240,00
(valores de
diárias)

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SPAIS /GSMCA/
GCRAS

R$ 6.400,00
(valores de
diárias)

R$ 0,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A- As ações estabelecidas referem à rotina de monitoramento anual da Rede Cegonha-Alta Complexidade na Região Centro Oeste. A partir do monitoramento será realizada a rediscussão
dos planos macrorregionais da dessa rede. Não houve utilização de recursos financeiros para pagamento de diárias por serem as atividades realizadas em Goiânia.
Ação B, C, D e E redes não monitoradas e sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade das ações e nova repactuação da rede seguido o plano estabelecido no grupo condutor.
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Conclusões:
Meta parcialmente alcançada com orientação para reorganização dos planos macrorregionais.
2.11.11 - Meta PAS 2017 – Discussão e organização da Rede de Atenção em Saúde Bucal nas 18 Regiões de Saúde, com os serviços existentes (implantados).
2.11.11.1 - Indicador – Número de Redes de Atenção à Saúde Conformada, Pactuada, Implantada, Monitorada e Avaliada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2134 Conformação,
Meta cumprida
A - Análise situacional dos serviços de Discussão nas 18 Regiões sobre a Implantação e
Sem impacto
Tesouro
R$ 40.000,00
saúde bucal existentes nos 246 cobertura da Atenção Primária e Implementação
financeiro
Estadual
necessidade
de
regionalizar de Redes de
municípios.
procedimentos de média complexidade
Atenção à
Saúde
Ação 2134 Conformação,
B - Participação da Coordenação de
Discussão em 17 CIRs sobre a Implantação e
Saúde Bucal nas 18 Regiões de Saúde
Tesouro
R$ 11.520,00
R$ 7.140,00
Regionalização da Saúde Bucal para Implementação
para discussão e implementação de uma
Estadual
procedimentos de Média Complexidade
de Redes de
Rede Atenção para a Saúde Bucal
Atenção â
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A - Meta cumprida sem impacto financeiro.
B- Recurso utilizado com diárias, para deslocamento dos técnicos às 17 Regiões de Saúde.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Empoderar os técnicos das regionais de saúde para o acompanhamento das discussões.
Conclusões:
Meta parcialmente cumprida. Necessidade de regionalização dos CEOs e/ou novas implantações.

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GAS/SPAIS

GAS/SPAIS

2.11.12 – Meta PAS 2017 - Implantar e reestruturar 03 redes e 02 linhas de cuidados: Rede de Cerest’s, Saúde do Trabalhador/Sentinela, Atenção as Doenças Crônicas não Transmissíveis;
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Linhas de cuidado de Atenção À Hipertensão e Diabetes e Prevenção da Obesidade em Goiás.
2.11.12.1 – Indicador - Nº de redes e nº linhas de cuidados implantadas e estruturadas.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Propor a reestruturação da
Ação não realizada
Ação 2138 Prevenção e
abrangência da Rede de Cerests no Em função da ocorrência das
Estado de Goiás
Conferências de Vigilância em Saúde
Controle
Municipais, Regionais e Estadual,
Sanitário de
não sendo possível a realização de
Produtos,
Seminário para sensibilização de
Serviços,
Gestores dos Municípios sede de
Ambientes e
Cerests Regionais em relação a
Saúde do
importância de reestruturar a
Trabalhador
abrangência dos Cerests Regionais.
B - Reestruturação da Rede de Atenção a
Saúde do Trabalhador/Sentinela referente
a 09 Doenças e Agravos Relacionados ao
Trabalho, no Estado de Goiás

A ação foi realizada parcialmente,
através de apoio técnico para
construção das linhas de cuidado e
reestruturação de 88,89 % da Rede
com apresentação da proposta ao
Grupo de Trabalho Permanente da
Rede de saúde do Trabalhador.

C - Finalização e promoção da pactuação
da Rede de Atenção às Doenças Crônicas
não Transmissíveis no Estado

Ação não realizada.
Em virtude da reestruturação que
houve na área de Doenças e Agravos
Não Transmissíveis, não foi possível
dar continuidade à implantação da
Rede de Crônicas. No entanto, o
processo foi retomado recentemente
em, parceria com a Superintendência
de Políticas de Atenção Integral à

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTO
EXECUTADO
R$ 35.000,00
R$0,00
Recurso Federal
GVSAST/CEREST/
SUVISA

R$ 40.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CEREST/
SUVISA/SPAIS/
GRCRAS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

HIPERDIA
PROMOÇÃO
CVN/TABAGISMO
GVE/ SUVISA
SPAIS/SCAGES
SUPRASS/SGPF
ARS/Entorno Sul
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Saúde.

D - Implantação das Linhas de Cuidado
de Atenção a Hipertensão e Diabetes
Estadual após validação do projeto Piloto
em Luziânia

Ação não realizada.
Foi interrompida temporariamente
por falta de recursos humanos.

E - Apoiar a construção, elaboração, e
revisão de Linha de Cuidado e Prevenção
da Obesidade em Goiás

Ação realizada.
1 Linha de Cuidado e Prevenção da
Obesidade aprovada (Regional de
Saúde Oeste II)

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

R$ 35.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

HIPERDIA
GVE/ SUVISA
SPAIS
ARS Entorno Sul

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
b) A ação foi realizada parcialmente, em função do trabalho ser em parceria com áreas afins e a maioria das atividades serem da competência da Gerência de Conformação de
Redes/SPAIS, como a finalização das linhas de cuidado, elaboração dos fluxos e pautar e pactuar propostas nos Gts, nas CIRs e CIB. Sendo que, essas atividades muitas vezes são de
médio e longo prazo. O recurso não foi gasto devido às atividades terem sido realizadas em Goiânia e na região metropolitana.
e) Optou-se por aproveitar reuniões previamente agendadas com outras áreas para apoiar e orientar as regionais de saúde.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Solicitamos manutenção dos itens abaixo na PAS 2018:
a) Recomendamos manter a ação com a seguinte alteração: Realizar seminário de sensibilização de gestores dos municípios-sede de Cerests Regionais para a reestruturação da abrangência
da Rede de Cerests no Estado de Goiás.
b) Recomendamos manter essa ação na PAS 2018 para continuidade e finalização da mesma.
Conclusões:
Implantar e reestruturar as redes e linhas de cuidados implicará em oferta de mais serviços de saúde bem como melhoria da atenção à saúde da população. No entanto, considerando as
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ações previstas e não realizadas, a meta programada não foi alcançada.
2.12 – Meta PES 2016-2019 – Implementar o sistema de gestão da assistência farmacêutica nos 246 municípios do Estado e na SES.
2.12.1 - Meta PAS 2017 - Aumentar em 10% o número de municípios com sistema de gestão da Assistência Farmacêutica.
2.12.1.1 – Indicador - Número de Municípios com Sistema de Gestão da Assistência Farmacêutica implementados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2126 –
A - Capacitar profissionais da área de
Realizada
Formação,
assistência farmacêutica com relação a A meta é aumentar em 10% número
aperfeiçoamento
Gerência de Assistência
Sem impacto
Sem impacto
Sistema Nacional de Gestão da de municípios com sistema de gestão
e
financeiro
financeiro
Farmacêutica/SPAIS
Assistência Farmacêutica (HORUS),
da Assistência Farmacêutica.
aprimoramento
conforme demanda.
Passamos de 67 (2016) para 75(2017) de pessoal para
o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Meta sem impacto financeiro
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda se a alteração da Meta PES 2016-2019 para: Apoiar/Colaborar com a união em 100% dos repasses de informações para a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços
da Assistência Farmacêutica no SUS por meio de um sistema de gestão da Assistência Farmacêutica.
A terminologia utilizada foi baseada na Lei 8080, ressaltamos que não possuímos governabilidade frente aos sistemas de gestão da Assistência Farmacêutica dos municípios.
Com as pactuações tripartite para a transmissão de dados via Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) ou webservice referente a Assistência Farmacêutica,
regulamentada pela publicação da Portaria de Consolidação nº 1/MS, de 28/09/2017 existe a necessidade de sensibilizar os gestores municipais na implantação de sistema de gestão
relacionado a assistência farmacêutica, garantindo qualidade no ciclo logístico da assistência Farmacêutica.
PAS 2018 – alterar meta.
Conclusões:
Em 2016 eram 67 municípios com sistema de gestão HÓRUS implantados, em 2017 ocorreram novas implantações chegando a 75 municípios, com isso, atingimos o índice de 112% em
relação a meta programada, ficando dentro da expectativa proposta.
2.12.2 - Meta PAS 2017 – Garantir medicamentos para o atendimento de 100% dos pacientes cadastrados e ativos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).
2.12.2.1 - Indicador – % de pacientes atendidos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
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A - Adquirir medicamentos para o
Componente
Especializado
da
Assistência Farmacêutica.

100% realizada

Ação 2139 –
Promoção da
Assistência
Farmacêutica e
Insumos
Estratégicos na
Atenção à
Saúde

Recurso Federal
Tesouro Estadual
R$ 55.000.000,00 R$ 52.422.983,69
TOTAL

CMAC/SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Pacientes 100% atendidos, valor executado menor que o previsto. Estamos entre os 4 Estados com melhor preço em aquisições via Registro de Preços. A divergência entre o valor previsto
e o executado se deve ao fechamento deste documento antes do término do ano vigente.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Cumprimento da meta até o término ano vigente.
Conclusões:
Meta realizada.
2.12.3 - Meta PAS 2017 – Cumprir Ordem Judicial em desfavor da SES para aquisição de medicamentos/equipamentos/correlatos.
2.12.3.1 - Indicador – Número de Ações cumpridas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2139 –
Promoção da
Assistência
A - Adquirir medicamentos para atender
Farmacêutica e
CMAC/SCAGES/GECA
Ações Judiciais em Desfavor da
146% realizada
R$ 26.000.000,00 R$ 34.872.132,51 Tesouro Estadual
Insumos
E
Secretaria de Estado da Saúde.
Estratégicos na
Atenção à
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Devido ao aumento de ordens judiciais em desfavor da SES, houve o aumento do valor gasto com estas ações.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade no cumprimento da meta.
Conclusões:
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Meta cumprida além do previsto.
2.12.4 - Meta PAS 2017 – Operacionalizar a execução para cumprimento do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Estado da Saúde
para fornecimento de Medicamentos.
2.12.4.1 - Indicador – Número de pacientes atendidos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2139 –
Promoção da
A - Adquirir medicamentos para atender
Assistência
ao Termo de Cooperação Técnica
Farmacêutica e
CMAC/ SCAGES
mediante parecer técnico favorável da
100% realizada
R$ 60.000.000,00 R$ 48.392.607,22 Tesouro Estadual
Insumos
/GECAE
Câmara Técnica de Saúde do Ministério
Estratégicos na
Público Estadual de Goiás.
Atenção à
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A divergência entre o valor previsto e o executado se deve ao fechamento deste documento antes do término do ano vigente.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Cumprimento da meta até o término ano vigente.
Conclusões:
Meta cumprida até a data de fechamento do documento (out/ 2017).
2.13 - Meta PES 2016-2019 – Garantir o acesso da população a 100% dos medicamentos de responsabilidade do Estado e 100% do cofinanciamento estadual para a
farmácia básica e os insumos pactuados em CIB.
2.13.1 - Meta PAS 2017 – 100% das pessoas usuárias do SUS atendidas com medicamentos de responsabilidade do Estado, da Farmácia Básica e insumos pactuados em CIB.
2.13.1.1 - Indicador – Porcentagem de pessoas beneficiadas com medicamentos e insumos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2139 A - Repassar a contrapartida do
Promoção da
R$
Tesouro
Gerência de Assistência
Componente Básico da Assistência 95,275% =5.901.134 habitantes/ano
assistência
R$ 18.581.349,00
18.581.349,00
Estadual
Farmacêutica/SPAIS
Farmacêutica 2017
farmacêutica e
insumos
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estratégicos na
atenção à saúde

B - Repassar medicamentos de
Programas
Estratégicos
conforme
demanda estipulada nos Planos de
Contingência
C - Repassar medicamentos do
Componente Básico da Assistência
Farmacêutica no âmbito da PNAISP
(Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional) – Sistema Prisional
referente ao exercício 2016
D - Repassar medicamentos para
Infecções Oportunistas para os Serviço
de Atendimento Especializado - SAE

E - Repassar a contrapartida do
Componente Básico da Assistência
Farmacêutica 2016
F - Repassar saldo da contrapartida do

Ação 2139 Promoção da
assistência
100%
farmacêutica e
R$ 3.592.000,00
insumos
estratégicos na
atenção à saúde
Ação 2139 Promoção da
R$ 270.559,80
assistência
0% realizada
farmacêutica e
R$ 7.180,65
insumos
Total:
estratégicos na
R$277.740,45
atenção à saúde
Ação 2139 Promoção da
assistência
30,8% realizada
farmacêutica e
R$ 1.628.280,00
insumos
estratégicos na
atenção à saúde
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação 2139 Promoção da
assistência
100,0% realizada
farmacêutica e
insumos
estratégicos na
atenção à saúde
100% realizada
PPA 2012
-

R$ 904.066,36

Tesouro
Estadual

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS

R$ 0,00
(execução)

Recurso Federal
e
Tesouro
Estadual

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS

R$ 501.747,00

Tesouro
Estadual

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS

R$1.532.089,25

Tesouro
Estadual

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS

R$715.110,25

Tesouro

Gerência de Assistência
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Componente Básico da Assistência
Ação 2265
Estadual
Farmacêutica/SPAIS
Farmacêutica 2015
G - Repassar saldo da contrapartida do
PPA 2012
Tesouro
Gerência de Assistência
Componente Básico da Assistência
100% realizada
R$6.530.853,35
Ação 2265
Estadual
Farmacêutica/SPAIS
Farmacêutica 2014
H - Repassar medicamentos do
Ação 2139 Componente Básico da Assistência
Promoção da
R$ 270.559,80
Recurso Federal
Farmacêutica no âmbito da Política
assistência
+
R$ 0,00
e
Gerência de Assistência
Nacional de Atenção Integral à Saúde
0%
farmacêutica e
R$ 7.180,65
(execução)
Tesouro
Farmacêutica/SPAIS
das Pessoas Privadas de Liberdade no
insumos
Total:
Estadual
Sistema Prisional PNAISP – referente ao
estratégicos na
R$277.740,45
exercício 2016
atenção à saúde
I - Repassar medicamentos do
Ação 2139 Componente Básico da Assistência
Promoção da
R$238.167,09
Recurso
Farmacêutica no âmbito da Política
assistência
Federal e
Gerência de Assistência
Nacional de Atenção Integral à Saúde
42,63%
farmacêutica e
R$26.080,83
R$ 112.642,90
Tesouro
Farmacêutica/SPAIS
das Pessoas Privadas de Liberdade no
insumos
Total:
Estadual
Sistema Prisional PNAISP – referente ao
estratégicos na
R$264.247,92
exercício 2015
atenção à saúde
J - Repassar medicamentos do
Ação 2139 Componente Básico da Assistência
Promoção da
R$223.007,94
Recurso
assistência
Farmacêutica no âmbito da Política
Federal e
Gerência de Assistência
R$4.609,80
R$ 25.631,83
Nacional de Atenção Integral à Saúde
11% realizada
farmacêutica e
Tesouro
Farmacêutica/SPAIS
das Pessoas Privadas de Liberdade no
insumos
Total:
Estadual
estratégicos na
R$227.617,74
Sistema Prisional PNAISP referente ao
exercício 2014
atenção à saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Repassar a contrapartida do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF: 2017 – Foram repassadas 11 parcelas (referente aos meses de janeiro e novembro/17) para 244
municípios, exceto Goiânia que repassou 10 parcelas (janeiro a outubro) e Morro Agudo que não repassou nenhuma parcela.
Repassar saldo da Contrapartida do CBAF 2016 – foi repassado para os 246 municípios, em 26/01/2017, valor relativo a competência Dezembro/16.
Repassar saldo da contrapartida do CBAF 2015 – em 21/03/2017 foi cancelado empenho no valor de R$715.110,25; no Site da SES – repasses aos municípios - constam repasses aos
municípios de: Anápolis repasses entre março a junho/15, referente a Fev a setembro/2015, no valor de R$677.088,00; Aparecida de Goiânia diferença do mês de Novembro/15 no valor
de R$12.589,75, efetuado em 18/05/2016. Não consta repasse para Formosa referente a Agosto/15.
Repassar saldo da contrapartida do CBAF 2014 – houve cancelamentos de saldo de empenhos desta contrapartida (R$6.502.386,00 em 04/04/2014 e R$28.467,50 em 21/03/2017); no Site
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da SES – repasses aos municípios - constam repasses aos municípios de: Anápolis - repasses realizados em junho e dezembro/2016, referente a Jan- dez/14 no valor de R$1.015.632,00;
Aparecida de Goiânia - repasses realizados em junho e dezembro/2016, referente a Jan – dez/14, no valor de R$1.532.310,00; Goiânia - repasses realizados em junho e dezembro/2016,
referente a Jan- dez/14 no valor de R$3.954.444,00; Gameleira - repasses realizados 27/12/2016, referente a Ago- Dez/14 no valor de R$4.477,50; Silvânia - repasses realizados em
27/12/16, referente a Ago- Dez/14 no valor de R$23.990,00.
Repassar medicamentos para Infecções Oportunistas para os Serviço de Atendimento Especializado – SAE: Dificuldade de aquisição de medicamentos dos 32 medicamentos pactuados
na Resolução nº016/2017 -CIB, apenas 7 medicamentos foram adquiridos.
Repassar medicamentos de Programas Estratégicos conforme Planos de Contingência – Os medicamentos foram adquiridos e repassados pela SES aos municípios de acordo com o
proposto nos Planos de Contingência e considerando o número de casos notificados de Dengue, Zica e Chikungunya, os quais houve diminuição no ano de 2017, devido as várias ações
realizadas no combate ao Aedes Aegypti. Não houve necessidade de aquisição de medicamentos previstos nos Planos de Contingência para outras endemias, não havendo casos no estado
no referido ano.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional PNAISP – Sistema Prisional referente ao exercício 2016: Processo relativo a 2016 ainda está em processo de aquisição.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da PNAISP – Sistema Prisional referente aos exercícios 2015: Realizada distribuição dos
medicamentos de acordo com a entrega feita pelos fornecedores. Considerando as distribuições realizadas em 2016 e 2017, temos um total de 46,39% do recurso do exercício 2015
executado.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da PNAISP – Sistema Prisional referente aos exercícios 2014: Realizada distribuição dos
medicamentos de acordo com a entrega feita pelos fornecedores. Considerando as distribuições realizadas em 2016 e 2017, temos um total de 85,43% do recurso do exercício 2014
executado.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se a revisão da Meta 2.13.1 subdividindo em repasses financeiros e compra de medicamentos para:
Meta 2018 - A) Repassar 100% do cofinanciamento estadual para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
B) Distribuir 100% dos medicamentos adquiridos conforme demanda PNAISP, Plano de Contingência e Infecções Oportunistas.
Repasse da Contrapartida Estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica CBAF - Repassar aos fundos municipais dos valores devidos, de forma regular, conforme
estabelecido em Lei e/ou conforme pactuações CIB.
Repassar medicamentos para Infecções Oportunistas para os Serviços de Atendimento Especializado – SAE: Dar continuidade ao repasse de medicamentos para Infecções Oportunistas,
conforme Resolução nº 016/2017 – CIB.
Repassar medicamentos de Programas Estratégicos conforme Planos de Contingência: Continuidade nos processos de aquisição de medicamentos para atendimento dos Planos de
Contingência em tempo oportuno.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional PNAISP referente ao exercício 2016: Agilizar o processo de aquisição dos medicamentos.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional PNAISP referente ao exercício 2014 e 2015: Viabilizar junto ao fornecedor o cumprimento da ordem de fornecimento dos medicamentos, dentro do prazo estabelecido.
Conclusões:
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Repassar a contrapartida do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF: 2017 – Referente ao valor per capita de R$3,00 por habitante ano foram repassadas 12 parcelas
(referente aos meses de janeiro e dezembro/17) para 242 municípios, exceto Goiânia que repassou 10 parcelas (janeiro a outubro), Aparecida de Goiânia e Anápolis que repassou 11
parcelas ( janeiro a novembro/17) e Morro Agudo que não repassou nenhuma parcela. No cálculo per capita refere-se a 5.901.134 pessoas.
Repassar saldo da Contrapartida do CBAF 2016 – foi repassado para os 246 municípios, em 26/01/2017, valor relativo a competência Dezembro/16.
Repassar saldo da contrapartida do CBAF 2015 – em 21/03/2017 foi cancelado empenho no valor de R$715.110,25; no Site da SES – repasses aos municípios - constam repasses aos
municípios de: Anápolis repasses entre março a junho/15, referente a Fev a setembro/2015, no valor de R$677.088,00; Aparecida de Goiânia diferença do mês de Novembro/15 no valor
de R$12.589,75, efetuado em 18/05/2016. Não consta repasse para Formosa referente a Agosto/15.
Repassar saldo da contrapartida do CBAF 2014 – houve cancelamentos de saldo de empenhos desta contrapartida( R$6.502.386,00 em 04/04/2014 e R$28.467,50 em 21/03/2017); no
Site da SES – repasses aos municípios - constam repasses aos municípios de: Anápolis - repasses realizados em junho e dezembro/2016, referente a Jan- dez/14 no valor de
R$1.015.632,00; Aparecida de Goiânia - repasses realizados em junho e dezembro/2016, referente a Jan – dez/14, no valor de R$1.532.310,00; Goiânia - repasses realizados em junho e
dezembro/2016, referente a Jan- dez/14 no valor de R$3.954.444,00; Gameleira - repasses realizados 27/12/2016, referente a Ago- Dez/14 no valor de R$4.477,50; Silvânia - repasses
realizados em 27/12/16, referente a Ago- Dez/14 no valor de R$23.990,00.
-Repassar medicamentos de Programas Estratégicos conforme Planos de Contingência – Os medicamentos foram adquiridos e repassados pela SES aos municípios de acordo com o
proposto nos Planos de Contingência e considerando o número de casos notificados de Dengue, Zica e Chikungunya, os quais houve diminuição no ano de 2017, devido as várias ações
realizadas no combate ao Aedes Aegypti. Não houve necessidade de aquisição de medicamentos previstos nos Planos de Contingência para outras endemias, não havendo casos no estado
no referido ano.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional PNAISP – Sistema Prisional referente ao exercício 2016: Processo relativo a 2016 ainda está em processo de aquisição.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da PNAISP – Sistema Prisional referente aos exercícios 2015: Realizada distribuição dos
medicamentos de acordo com a entrega feita pelos fornecedores. Considerando as distribuições realizadas em 2016 e 2017, temos um total de 42,63% do recurso do exercício 2015
executado.
Repassar medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito da PNAISP – Sistema Prisional referente aos exercícios 2014: Realizada distribuição dos
medicamentos de acordo com a entrega feita pelos fornecedores. Considerando as distribuições realizadas em 2016 e 2017, temos um total de 95,81% do recurso do exercício 2014
executado.
Repassar medicamentos para Infecções Oportunistas para os Serviço de Atendimento Especializado – SAE – Apesar de ter realizado aquisições de medicamentos, há necessidade de
melhorar os processos de aquisição a fim de garantir a distribuição de medicamentos aos SAE's em atendimento a Resolução nº 016/2017-CIB.
2.13.2 – Meta PAS 2017 - Realizar levantamento da necessidade de insumos (tiras e lancetas) para portadores de diabetes mellitus insulino dependentes nos 246 municípios do Estado.
2.13.2.1 – Indicador – Nº de municípios com levantamento da necessidade de insumos para portadores de diabetes mellitus insulino dependentes realizado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Monitoramento junto aos
Ação não realizada
Ação 2140 –
Sem impacto
Sem impacto
HIPERDIA/GVE/
municípios quanto ao fornecimento dos
Vigilância,
financeiro
financeiro
SUVISA
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insumos (Tiras e Lancetas) para os
usuários portadores de DM insulino
dependentes

Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

Regionais de Saúde

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomendamos manter que o monitoramento do fornecimento dos insumos (Tiras e Lancetas) para os usuários portadores de DM insulino dependentes seja feito pelo Estado e
Enfatizamos a importância do monitoramento pela área técnica de Hipertensão e Diabetes da SES. Recomendamos inserir na PAS 2018.
Conclusões:
Realizar o monitoramento junto aos municípios quanto ao fornecimento dos insumos (Tiras e Lancetas) para os usuários portadores de DM insulino dependentes é indispensável para
cumprir com a meta de realizar o levantamento da necessidade de insumos (tiras e lancetas) para portadores de diabetes mellitus insulino dependentes nos 246 municípios do Estado.
Meta programada não alcançada.
2.14 – META NÃO INCLUÍDA NO PES 2016-2019 E NA PAS 2017- Avaliar a Assistência Farmacêutica Básica nos municípios de uma Regional de Saúde
2.14.1 - META NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017 - Avaliar a AF (Assistência Farmacêutica) nos municípios de uma regional com aplicação de um instrumento avaliativo
2.14.1.1 – Indicador - Número de Municípios da Regional de Saúde com aplicação do instrumento avaliativo
AÇÕES
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2126 –
Formação,
A - Discutir no Grupo Técnico de
aperfeiçoamento
Realizada
Sem impacto
Gerência de Assistência
Assistência Farmacêutica – CIB a
e
100%
financeiro
Farmacêutica/SPAIS
regional a ser piloto da avaliação
aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 –
B - Apresentar na Comissão
Formação,
Gerência de Assistência
Realizada
Sem impacto
Intergestores Regional a Regional
aperfeiçoamento
Farmacêutica/SPAIS/
100%
financeiro
escolhida o plano de ação
e
Regional de Saúde Oeste II
aprimoramento
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de pessoal para
o SUS

C - Eleger o Grupo de Trabalho

Realizada
100%

D - Elaborar Cronograma de Trabalho
e o Instrumento de Avaliação

Realizada
100%

E - Apresentar o Grupo de Trabalho,
cronograma e instrumento de
avaliação no GTAF – CIB

Realizada
100%

F - Aplicar o Instrumento de
Avaliação nos municípios, conforme
cronograma

Realizada PARCIALMENTE
66.67% COMPREENDENDO 06
MUNICIPIOS DA REGIONAL
OESTE II

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e
aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e
aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e
aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

-

Sem impacto
financeiro

-

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS/
Regional de Saúde Oeste II

-

Sem impacto
financeiro

-

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS/
Regional de Saúde Oeste II

-

Sem impacto
financeiro

-

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS/
Regional de Saúde Oeste II

-

R$3.630,00

Tesouro
Estadual

Gerência de Assistência
Farmacêutica/SPAIS/
Regional de Saúde Oeste II

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ações A,B,C,D e E foram 100% realizadas e sem utilização de recursos financeiros.
F-O Valor executado da ação F, refere-se a gasto com diárias de todas as viagens realizadas pelos profissionais da GEAF de 01/01 a 22/11/2017.O recurso não foi previsto devido ao
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tempo de elaboração da PAS2017 ter sido anterior a pactuação da meta.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda se a inclusão da Meta na PAS 2018.
Conclusões:
Meta em desenvolvimento. Realizada parcialmente.
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Diretriz 3: Desenvolvimento da capacidade institucional de planejamento, monitoramento, regulação, auditoria e avaliação.
3.1 - Meta PES 2016-2019 - Implantar programas estruturantes para o fortalecimento do acesso às ações e serviços de saúde prioritários nas 18 Regiões de Saúde do Estado.
3.1.1- Meta PAS 2017 – Realizar 8% de atividades de Auditorias nos Relatórios Anuais de Gestão das Secretarias Municipais de Saúde, 5% de operacionais e de gestão nas ações
serviços de saúde prestados ao SUS e atender 70% das demandas internas e externas á SES no ano. Monitorar regularmente 100% dos contratos, convênios e credenciamentos dos
prestadores de serviços de saúde e unidades públicas sob gestão estadual.
3.1.1.1 - Indicador – % de auditorias realizadas nos Relatórios Anual de Gestão das Secretarias Municipal de Saúde, operacionais e de gestão nas ações e serviços de saúde prestados
ao SUS.
% de Contratos, Convênios e Credenciamentos monitorados regularmente.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar atividades de auditoria pelo
sistema de amostragem, nos RAG's, na
Ação 2125 –
aplicação de recursos repassados aos Total de atividades de auditoria
Controle,
municípios, nas ações e serviços de concluídas = 110, correspondendo a
R$ 55.110,00
Tesouro
Avaliação e
R$ 50.000,00
GAPI / SCAGES
saúde sob sua gestão e nos sistemas de 62% do total das demandas
Estadual
Auditoria do
saúde municipais, em cumprimento ao
SUS
Decreto Federal nº 1.651/05 e art. 42 da
LC nº 141/12.
Monitoramento redirecionado para
Ação 2125 –
Coord. Prog.
B - Revisar os parâmetros assistenciais GEPSUS. Ação não realizada, por
Controle,
Sem impacto
Sem impacto
Assistencial/GAPI/
junto ao Grupo Técnico da PPI e áreas estar fora da governabilidade da
Avaliação e
financeiro
financeiro
SCAGES
técnicas relacionadas
GEPSUS; Ação em duplicidade com
Auditoria do
a Ação A – Meta 3.5.4
SUS
Ação 2125 –
C
Realizar
regularmente
Coord. Prog.
Controle,
Meta sem
Os monitoramentos estão sendo feitos
monitoramento de contratos, Convênios
Sem impacto
Assistencial/GAPI/
Avaliação e
impacto
regulamente. Executado todo o
e Credenciamentos para a oferta de
financeiro
SCAGES
programado até o
Auditoria do
financeiro
serviços e ações de saúde para o SUS.
SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação A: Auditoria: Foram demandadas 177 atividades de auditorias/pareceres/visitas técnicas para serem realizadas no corrente ano, sendo que 110 foram concluídas até a data de
20/11/2017. Há em execução 67 atividades de auditoria. A demanda reprimida de auditorias até o momento é de 25 atividades, que possivelmente serão programadas para o ano de 2018.
No Recurso Orçamentário executado, estão incluídas valores de diárias para as auditorias e para treinamentos em sistemas de faturamento e processamento realizados pela Coordenação
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de Processamento da Informação. A maioria das atividades de auditoria foi realizada no município de Goiânia, o que gerou gasto menor com diárias, porém as demandas de auditoria para
2018 têm previsão de viagens. Considerando que o recurso previsto ficou aquém do executado, a previsão para a PAS/2018 será de R$70.000,00.
Ação B – Ação sem impacto financeiro por se tratar de pactuação Bipartite entre Secretaria de Estado de Estado da Saúde - SES (Gerência de Planejamento do SUS, áreas técnicas da SES
e Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Goiás - COSEMS). A execução da ação se estabelece em articulação entre a SES e COSEMS, através de agendas de trabalho e
reuniões.
A ação do item C não tem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
-Em relação à Ação A: Auditoria: As auditorias não executadas em 2017 serão programadas para 2018, além das demandas internas e externas à SES.
-Em relação à Ação B: Parâmetros assistenciais: A Coordenação de Controle e Avaliação foi transferida para a Gerência de Planejamento do SUS – GEPSUS.
Por se tratar de ação fora da Governabilidade e o processo de trabalho, a partir de 2017, estar sob atribuição da Gerência de Planejamento do SUS – GEPSUS/SGPF/SES, será necessário a
reformulação na PAS 2018 do texto informado na ação: “COORDENAR A REVISÃO DOS PARÂMETROS ASSISTENCIAIS JUNTO AO GRUPO TÉCNICO DA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE E PPI E ÁREAS TÉCNICAS RELACIONADAS e, que seja transferida para META 3.5.4.
O Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 1.631/2015, que aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS,
que revoga a Portaria GM/MS nº 1.101/2002. Acontece que, atualmente a programação das ações e serviços de saúde, no Sistema de Programação Pactuada Integrada – PPI está
parametrizada pela Portaria que foi revogada. Ainda, sob a lógica da atual programação, se estabelece um cenário de contingenciamento de recursos financeiros, pois o Estado de Goiás
tem um Teto Financeiro Global de Média e Alta Complexidade calculado conforme parâmetros assistenciais da Portaria do ano de 2002. Ao se atualizar os parâmetros assistenciais,
população a ser atendida, produção ambulatorial e hospitalar, conforme contingenciamento já informado gera um déficit no valor global programado, inclusive sem a sinalização pelo
Ministério da Saúde de aporte de novos recursos para custear o déficit financeiro.
Com relação à Portaria GM/MS nº 1.631/2015, a Secretaria de Estado da Saúde em pactuação bipartite com o COSEMS, através da Resolução CIB nº 118 de 10 de outubro de 2017,
deliberou sobre a não adesão dos parâmetros desta Portaria, que até o momento está em discussão na SES/GO, através de agendas de trabalho junto as áreas técnicas, com o intuito de
aprimoramento e, posterior discussão junto as Regiões de Saúde.
Conclusões:
Metas finalizadas até finalização do ano de 2017. A meta refere-se apenas ao item A, as demais ações serão remanejadas na PAS 2018.
3.2 - Meta PES 2016-2019 – Incrementar a capacidade institucional das Superintendências e Regionais de Saúde da SES/GO para coordenar o processo de planejamento e
avaliação das ações e serviços de saúde nas 18 Regiões de Saúde do Estado.
3.2.1 - Meta PAS 2017 – Qualificar as equipes técnicas das 18 Regionais de Saúde.
3.2.1.1 Indicador – (Ferramenta construída + ferramenta aplicada + resultados analisados)/ 3 x 100)%;
Número de oficinas realizadas/8 x 100)%.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM
ÁREA RESPONSÁVEL/
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PREVISTA

REALIZADA

A - Elaboração, aplicação e análise de
resultado de Pesquisa Rápida de
Levantamento de Prioridades de
Apoio Técnico às Regionais de
Saúde.

Realizada parcialmente (70%).
Foram realizadas a elaboração e a
aplicação de Pesquisa Rápida de
Levantamento de Prioridades de
Apoio Técnico às Regionais de
Saúde, restando o término da
análise de resultados.

DO
RECURSO

SUPERINTENDÊNCIA

PREVISTO

EXECUTADO

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GERNACE/GAB/SES

B - Realização de oficina para
definição
de
prioridades
de
qualificação, em Vigilância em Saúde,
dos técnicos regionais.

Não realizada. Por depender de
agenda da SUVISA e o
alinhamento com agendas das
unidades regionais, principalmente
pelas prioridades da Pasta (ex.:
GMCI), a realização desta oficina
foi postergada para o 1º semestre
de 2018, sem prejuízo às
atividades dos técnicos regionais.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 9.520,00

R$ 0,00

Recurso
próprio

GERNACE/GAB/SES

C - Realização de oficina para
definição
de
prioridades
de
qualificação, em Atenção a Saúde,
dos técnicos regionais.

Não realizada. Por depender de
agenda da SPAIS e o alinhamento
com agendas das unidades
regionais, principalmente pelas
prioridades da Pasta (ex.: GMCI),
a realização desta oficina foi
postergada para o 1º semestre de
2018, sem prejuízo às atividades
dos técnicos regionais.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 7.140,00

R$ 0,00

Recurso
próprio

GERNACE/GAB/SES

D - Realização de oficina para
definição
de
prioridades
de

Realizada em 13 de dezembro,
com a participação de todas as

Ação 2126 –
Formação,

R$ 2.380,00

R$ 1.132,00

Fonte 23

GERNACE/GAB/SES
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qualificação, em Acesso a Serviços
Hospitalares e Ambulatoriais, dos
técnicos regionais.

Regionais de Saúde.

aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o

R$ 6.707,00

Recurso
Próprio

Realizada. A oficina direcionada à
ação foi realizada durante evento
em 07 e 08 de novembro.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 4.760,00

R$ 10.150,00

Recurso
Próprio

GERNACE/GAB/SES

F - Realização de oficina para
definição
de
prioridades
de
qualificação, em Controle, Avaliação
e gerenciamento das Unidades de
Saúde, dos técnicos regionais.

Realizada em 13 de dezembro,
com a participação de todas as
Regionais de Saúde, com menor
custo devido estar inserida em
outro evento.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 4.760,00

R$ 2.613,00

Recurso
Próprio

GERNACE/GAB/SES

G - Realização do 2º Encontro das
Regionais de Saúde - monitoramento
e avaliação da gestão em saúde.

Não realizada, pois com a criação
da Gerência de Planejamento do
SUS – GEPSUS, ações ligadas aos
temas Gestão e Planejamento do
SUS deverão ser executadas por
esta Gerência, de acordo com suas
necessidades,
estratégias
e
metodologias, em parceria com a
GERNACE.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 90.000,00

R$ 0,00

Fonte 23

GERNACE/GAB/
SES-GO

E - Realização de oficina para
definição
de
prioridades
de
qualificação, em Educação em Saúde
e Trabalho para o SUS, dos técnicos
regionais.
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H - Realização de uma oficina para
técnicos das Regionais de Saúde
judicialização e contratualização

Não realizada por diversos
motivos, sobretudo por ações
priorizadas em detrimento desta,
de acordo com as necessidades dos
municípios e da Pasta. Contudo os
temas estão em constante debate
em outros eventos. Portanto, sem
prejuízo
de
discussões
e
aprimoramentos referentes aos
temas.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 6.800,00

R$ 0,00

Recurso
Próprio

GERNACE/GAB/
SES-GO

I - Realização de uma qualificação
para servidores das Regionais de
Saúde sobre alguns processos da área
administrativa.

Realizada.
Por
conta
dos
processos/sistemas
complexos,
foram realizados não apenas uma
qualificação, mas três encontros
sobre
temas
específicos,
aumentando consideravelmente o
número de servidores qualificados.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 2.720,00

R$ 20.460,00

Recurso
Próprio

GERNACE/GAB/
SES-GO

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Na ação E, a diferença de recursos orçamentários, entre o previsto e o realizado (R$ 5.390,00 a maior), foi motivada pelo aumento de vagas solicitado pela SEST-SUS, contemplando os
coordenadores gerais das regionais, além dos coordenadores de educação permanente.
As ações D e F foram realizadas em mesmo evento com aumento de público alvo devido especificidades das áreas envolvidas. Isto provocou diferença entre os recursos orçamentários
programados e executados (R$ 3.312,00).
Na ação I, a diferença de recursos orçamentários, entre o previsto e o realizado (R$ 17.740,00 a maior), foi motivada por três eventos de capacitação nos sistemas eletrônicos de
documentos (SEI), de avaliação de desempenho (SIADI) e de registro de frequência (SFR), que envolveram muito mais servidores das regionais, demandando um montante maior de
recursos para diárias.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
As ações realizadas parcialmente ou não realizadas serão revistas quanto à necessidade de serem mantidas, devido as mudanças de estratégias, e/ou adequadas para serem inseridas na
programação da meta 2018.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Em que pese termos realizado apenas 5 das 9 ações programadas, pelos motivos já exarados, consideramos a meta atingida, com qualificação reconhecida nas equipes técnicas das
regionais de saúde, pois outras metodologias e encontros sob outros temas foram aproveitados para qualificar as equipes e atingir os objetivos estabelecidos, inclusive utilizando
ferramentas que facilitaram o aproveitamento e a racionalização dos recursos necessários como, por exemplo, webconferências com o uso das estações Conecta SUS.
Ressaltamos, ainda, no que se refere a força de trabalho, a qualificação deve ser continua e, portanto, prevista nas futuras programações anuais.
3.2.2 - Meta PAS 2017 – Estruturar processos que qualifiquem as atividades das equipes das 18 Regionais de Saúde.
3.2.2.1 - Indicador – Dimensionamento de recursos humanos atualizado.
Agenda de supervisões construída e supervisões realizadas
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 3043Realizada parcialmente. No que
Construção,
tange a governabilidade desta
Reforma,
A - Atualizar Dimensionamento de
Gerência, foi realizada integralmente.
Ampliação e
Sem impacto
Sem impacto
Recursos Humanos das Regionais de
A realização parcial da ação se deve Estruturação das
financeiro
financeiro
Saúde
aos processos sob governabilidade
Unidades
das Superintendências da Pasta.
Administrativas
da Saúde
Não realizada. A ação demanda
visitas técnicas em cada unidade
Ação 2126 –
regional. Devido a fatores que
Formação,
interferiram em nossas prioridades, aperfeiçoamento
B - Aprimoramento em serviço das
postergamos a referida ação para o
R$ 0,00
e
R$ 22.440,00
equipes técnicas regionais
primeiro semestre de 2018. Ações de aprimoramento
maior relevância estratégica para a de pessoal para
Gestão foram consideradas para o
o SUS
adiamento da ação.

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

-

GGP/SGPF/SES-GO

Recurso
próprio

GERNACE/GAB/SESGO
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C - Aprimoramento em serviço das
equipes administrativas regionais

Não realizada. A ação demanda
visitas técnicas em cada unidade
regional. Devido a fatores que
interferiram em nossas prioridades,
postergamos a referida ação para o
primeiro semestre de 2018.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 7.480,00

R$ 0,00

Recurso
próprio

GERNACE/GAB/SESGO

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações que demandariam recursos orçamentários (ações B e C) não foram realizadas pelos motivos expostos acima.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
As ações B e C deverão ser incluídas na PAS 2018, com adequação e sob novos indicadores.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
A meta foi parcialmente atendida, conforme exarado anteriormente. Entretanto, a ação de atualizar o dimensionamento de Recursos Humanos das unidades regionais tem maior peso sobre
a meta, sendo que as duas outras ações serão contínuas. Com a criação da coordenação de gestão, os processos de trabalho estão sendo revistos e serão supervisionados pelas coordenações
desta Gerência, visando o mapeamento dos processos de trabalho e posterior aprimoramento destes.
3.3 - Meta PES 2016-2019 – Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e auditoria da qualidade dos serviços de atenção primária e de
atenção especializada nos 246 municípios do Estado.
3.3.1 - Meta PAS 2017 – Monitorar e avaliar a execução das ações dos Centros Especializados em Reabilitação-CER do Estado de Goiás.
3.3.1.1 - Indicador – Número de CER monitorados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2134 –
Ação realizada. Foram realizadas 13
Conformação,
visitas de monitoramento sendo 2 em
A - Realizar o monitoramento de 11
implantação e
São Luís de Montes Belos, 2 em
Centros Especializados em Reabilitação.
implementação
Ceres, 2 em Formosa, 2 Luziânia, e
de redes de
uma em: Rio Verde, Trindade,
atenção à saúde
Anápolis, Goiás e Jataí.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Recurso utilizado maior do que o previsto. Despesas com diárias dos técnicos em viagens.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:

R$ 2.000,00

R$ 2.340,00

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de Atenção
à Saúde da Pessoa com
Deficiência/ GEPE/SPAIS
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Continuidade da ação para melhor execução do Plano de Implantação da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência - RCPD.
Conclusões:
O monitoramento dos CER's em funcionamento no Estado é estratégia importante para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos e ampliação do acesso dos usuários às ações e serviços
de reabilitação. A META FOI REALIZADA COM SUCESSO.
3.3.2 - Meta PAS 2017 – Realizar a avaliação das ações e serviços da saúde bucal no estado de Goiás.
3.3.2.1 - Indicador – Número de Unidades e Equipes Avaliadas e monitoradas.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

A - Monitorar e avaliar as 13 Unidades
Odontológicas Móveis (UOM) do Estado
de Goiás.

Em andamento.

B - Monitorar e avaliar 50 Equipes de
Saúde Bucal (ESB) na ESF

Em andamento.

C - Monitorar e avaliar os Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO)

Em andamento.

Ação 2136 –
Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2850Ações
estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 4.160,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GAS/SPAIS

R$ 16.000,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GAS/SPAIS

R$ 11.620,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GAS/SPAIS
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D - Monitorar e avaliar os Laboratórios
Regionais de Prótese Dentária (LRPD)

Em andamento.

Ação 2850Ações
estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade

R$ 9.600,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GAS/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Em virtude da redução da equipe técnica da Coordenação de Saúde Bucal, somado ao redirecionamento das ações prioritárias no âmbito da pactuação da Rede Regionalizada CEO, o
monitoramento das UOM, eSB, Laboratórios de Prótese e CEOs está sendo realizado pelos apoiadores regionais.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se que se mantenham estas metas para a PAS 2018.
Conclusões:
Meta em andamento. Foi realizado pela Coordenação de Saúde Bucal a elaboração dos instrumentos de avaliação e na 6º Oficina do Grupo Técnico de Saúde Bucal da SES/GO realizada
no dia 30/11, foi deliberada a realização destas visitas de avaliação e monitoramento por meio dos apoiadores regionais em saúde bucal.
3.4 - Meta PES 2016-2019 – Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e auditoria das ações de Vigilância em Saúde nos 246
municípios do Estado.
3.4.1 - Meta PAS 2017 – Realizar um seminário com os gestores municipais com o objetivo de conscientizar sobre a importância da realização do heterocontrole do flúor nas águas de
abastecimento público.
3.4.1.1 - Indicador – Número de municípios capacitados para realizar o heterocontrole do flúor nas águas de abastecimento público.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO

A - Planejamento de ações de vigilância
da água e o heterocontrole de flúor dos
municípios polo do estado de Goiás

Realizada.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 15.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

GAS/SPAIS/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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Foi realizada uma reunião na Faculdade de Odontologia da UFG/GO com a Profa. Maria do Carmo, coordenadora regional do Projeto VIGIFLUOR e agendada reunião com a
Superintendência da Vigilância em Saúde, com a Gerência de Vigilância Ambiental e a Coordenação do Vigi Água e a Coordenação de Saúde Bucal. Ação sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se a inclusão desta meta para 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente realizada. Em processo de discussão e análise de dados para as ações necessárias.
3.5 - Meta PES 2016-2019 – Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento, avaliação e auditoria das Políticas de Atenção Integral à Saúde.
3.5.1 - Meta PAS 2017 - Monitorar e avaliar a execução das Políticas de Atenção Integral à Saúde nos 246 Municípios do Estado.
3.5.1.1 - Indicador – Nº de Políticas de Atenção Integral à Saúde monitoradas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar o levantamento de
Ação 2136 informações
demográficas
e Realizada
parcialmente:
Coordenação de
Fortalecimento
epidemiológicas das populações em levantamento de dados dos usuários
Promoção da Equidade
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
situação de rua, negros, povos de religião da População Negra identificados nos
em Saúde e Comitês
Atenção
financeiro
financeiro
de matriz africana, LGBT, ciganos, registros de controle da anemia
Técnicos de Saúde /
Primária à
indígenas, povos do campo, do cerrado e falciforme
GEPE / SPAIS
Saúde
das águas
Ação 2136 Coordenação de
Plano elaborado, em fase de Fortalecimento
Promoção da Equidade
B - Monitorar e avaliar a implantação do aprovação prévia no Comitê Técnico
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
em Saúde e Comitês
Plano Estadual da População de Rua
Estadual de Saúde da População em
Atenção
financeiro
financeiro
Técnicos de Saúde /
Situação de Rua
Primária à
GEPE / SPAIS
Saúde
Ação 2136 Coordenação de
C - Propor e pactuar indicadores de
Fortalecimento
Promoção da Equidade
saúde para as populações em situação de
das ações de
Sem impacto
Sem impacto
Reprogramada para 2018
em Saúde e Comitês
rua, negros, LGBT, ciganos, indígenas,
Atenção
financeiro
financeiro
Técnicos de Saúde /
povos do campo, do cerrado e das águas.
Primária à
GEPE / SPAIS
Saúde
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D - Mapear as ações e serviços do SUS
voltadas para as populações em situação
de rua, negros, LGBT, ciganos,
indígenas, povos do campo, do cerrado e
das águas.

Mapeamento realizado.

E - Monitorar a implementação e
execução da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem
PNAISH, nos 246 municípios goianos.

Realizado.

F - Elaborar e implantar instrumento de
monitoramento das ações de saúde no
sistema prisional do Estado.

G - Monitorar as ações de atenção básica
realizadas no Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia.
H - Monitorar a execução da Política
Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa
Idosa nos Municípios do Estado por
meio
de
formulário
eletrônico
(FormSUS).
I - Monitorar, junto à Secretaria
Municipal de Saúde de Faina, a aplicação
do recurso financeiro do protetor solar e
creme dermatológico aos portadores de

Realizada.

Realizado.

Realizada

Realizado.

Ação 2136 Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 –
Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 –
Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 –
Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 –
Fortalecimento
das ações de
Atenção
Primária à
Saúde
Ação 2136 –
Fortalecimento
das ações de
Atenção

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde no
Sistema Penitenciário /
GEPE / SPAIS

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde no
Sistema Penitenciário /
GEPE / SPAIS

-

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa Idosa / GEPE /
SPAIS

-

Coordenação de Redes e
Políticas de
Saúde/GPE/SPAIS

R$ 480.000,00

R$ 1.745,00

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

R$ 547.416,00

R$ 580,00
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Xeroderma Pigmentoso.

Primária à
Saúde

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A- Equidade em saúde: as ações programadas para o ano de 2017 foram realizadas parcialmente
B-O Plano Estadual da População de Rua está em fase de aprovação prévia no Comitê Técnico Estadual de Saúde da População em Situação de Rua.
C e D-. Foi realizado o levantamento de dados dos usuários da População Negra identificados nos registros de controle da anemia falciforme. O Plano Estadual da População de Rua está
em fase de aprovação prévia no Comitê Técnico Estadual de Saúde da População em Situação de Rua
E-O Formulário Anual de Monitoramento das Ações de Saúde do Homem foi enviado por meio do FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE INDICADORES NACIONAIS FORMSUS
para as 18 Regionais de Saúde a fim de que as mesmas encaminhassem aos municípios de sua abrangência para o preenchimento. O resultado do formulário foi consolidado em julho com
dados de 131 municípios que preencheram o Formulário Anual de Monitoramento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem PNAISH – FORMSUS. Não houve uso de
recurso orçamentário para essa ação.
F-Saúde no Sistema Penitenciário: foi elaborado o instrumento de monitoramento das ações de saúde no sistema prisional por meio de formulário criado no FORMSUS. Em seguida, foi
liberado aos municípios o link de acesso para seu preenchimento. Também foi realizado oficina com representantes das Regionais de Saúde com o objetivo de orientá-los no processo
preenchimento e consolidação dos dados referentes ao formulário. O valor dos recursos orçamentário executado refere-se a diárias.
H-Pessoa idosa: Monitorados 175 municípios por meio do preenchimento do Formulário no FormSUS.
I-Doenças Raras: realizada revisão das listas de dispensação dos protetores solares aos pacientes de XP e recebimento mensal. Realizado orientação do gestor municipal quanto a
prestação de contas do recurso financeiro recebido.
O valor do recurso orçamentário executado refere-se a diárias.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Ações reprogramadas para 2018, considerando que o monitoramento das ações possibilita o contínuo aprimoramento do apoio técnico prestado pela SES/GO aos Municípios do Estado.
Em relação às Políticas da Equidade em Saúde, existem dificuldades no levantamento de informações principalmente epidemiológicas e, em alguns casos, demográficas, como é o caso
das populações em situação de rua, cigana e LGBT, uma vez que os sistemas do SUS na Atenção Básica não oferecem ainda campos específicos para registro/identificações destas
populações e/ou situações de vulnerabilidade.
Conclusões:
O consolidado/resultado do Formulário é necessário para melhor monitoramento da implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem-PNAISH e
ainda para que a realidade dos municípios seja conhecida para um planejamento efetivo das ações.
A elaboração do instrumento de monitoramento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional PNAISP e a capacitação dos
representantes das RS colaboraram significativamente para acompanhar as ações realizadas no intuito de pontuar melhorias no atendimento a esta população.
Ao utilizar o FormSUS para monitorar a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional PNSPI facilitamos o
preenchimento por parte das Secretarias Municipais de Saúde, bem como a análise dos dados.
Promoção da Equidade: É preciso ampliar o diálogo com as áreas técnicas dos sistemas de informações do SUS nos três níveis de organização, para o desenvolvimento de soluções que
possibilitem o registro de dados das populações priorizadas nas políticas de equidade em saúde.
Meta realizada parcialmente
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3.5.2 - Meta PAS 2017 – Implementar instrumento de monitoramento das ações em DST/Aids nos 30 municípios prioritários, conforme resolução CIB 078/2014.
3.5.2.1 - Indicador – Nº de municípios com ações de prevenção e controle de DST/Aids monitorados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
Executado
parcialmente.
Foi
Ação 2140 implementado um instrumento de
Vigilância,
A - Monitorar e avaliar a execução das
monitoramento através do Formsus,
promoção da
Coordenação de
ações de prevenção e controle de
Sem impacto
Sem impacto
entretanto obtivemos uma resposta saúde prevenção
DST/Aids/GEPE/
IST/Aids nos 30 Municípios prioritários
financeiro
financeiro
insatisfatória, uma vez que poucos
e controle de
SPAIS
do Estado de Goiás.
municípios
responderam
Ao
doenças e
questionário.
agravos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomendamos o reforço das estratégias de monitoramento, uma vez que é um instrumento importante para a avaliação das ações desenvolvidas pelos municípios na prevenção e controle
da IST/Aids.
Conclusões:
O instrumento de monitoramento das ações foi implantado e sua utilização é fundamental para análise, avaliação e planejamento em saúde pública. Meta realizada.
3.5.3 - Meta PAS 2017 – Monitorar e avaliar o perfil epidemiológico de HIV, Aids e Sífilis nos 246 Municípios do Estado de Goiás.
3.5.3.1 - Indicador – Nº de boletins epidemiológicos publicados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

A - Elaborar o Boletim Epidemiológico
da Sífilis do Estado de Goiás.

Realizada

B - Elaborar o Boletim Epidemiológico
Do HIV/Aids do Estado de Goiás.

Realizada

AÇÕES PPA
Ação 2124 Desenvolvimento
das Ações de
comunicação
institucional
Ação 2124 Desenvolvimento
das Ações de
comunicação

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

PREVISTO

EXECUTADO

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de
DST/Aids/GEPE/
SPAIS
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institucional

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação A e B realizadas sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da ação, pois o Boletim Epidemiológico é um documento que sistematiza e analisa os agravos de notificação compulsória (HIV, AIDS, Gestante HIV, Sífilis Adquirida,
Sífilis em Gestante e Sífilis Congênita), visando informar e subsidiar propostas de intervenções para o controle desses agravos no Estado.
Conclusões:
O Boletim Epidemiológico é um documento que sistematiza e analisa os agravos de notificação compulsória (HIV, AIDS, Gestante HIV, Sífilis Adquirida, Sífilis em Gestante e Sífilis
Congênita), visando informar e subsidiar propostas de intervenções para o controle desses agravos no Estado.
3.5.4 - Meta PAS 2017 – Revisar e monitorar parâmetros assistenciais de saúde, trimestralmente.
Monitorar e avaliar, a qualidade de 45 serviços de média e alta complexidade.
3.5.4.1 - Indicador – Número de parâmetros assistenciais revisados e implantados.
Número de serviços monitorados e avaliados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
Ação 2125 –
Controle,
Monitoramento redirecionado para
avaliação e
GEPSUS (Gerência de Planejamento
auditoria do SUS
do SUS) Ação não realizada, por se
A - Monitorar e revisar, os parâmetros tratar fora da governabilidade da
Ação 2130 –
assistenciais de saúde.
GEPSUS; Ação em duplicidade com
Ações
a Ação A – Meta 3.1.1
estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade
B
Monitorar
os
contratos,
Ação 2125 –
credenciamentos e convênios dos Ação realizada até o fechamento do
Controle,
prestadores de saúde e unidades públicas Relatório. Em execução. A presente
avaliação e
sob gestão estadual
ação é executada trimestralmente
auditoria do SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

R$ 60.000,00

Sem impacto
financeiro

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 0,00

Tesouro Estadual

Coordenação de
Controle e
Avaliação/SCAGES

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de
Controle e
Avaliação/SCAGES
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C - Acompanhamento e Avaliação do
Convênio firmado entre a SES/GO e a
Vila São José Bento Cottolengo Trindade

D - Acompanhamento e Avaliação de 14
Unidades da Rede Própria integrantes do
PCEP

Apesar de estar incluído na ação
acima, este contrato é acompanhado
de forma diferenciada por meio de
uma comissão de acompanhamento
do Convênio deste prestador
(membros da SES e São Cottolengo)

Ação realizada até novembro de
2017. Acompanhamento realizado
mensalmente.

Ação 2130 –
Ações
estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade
Ação 2125 –
Controle,
avaliação e
auditoria do SUS
Ação 2130 –
Ações
estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade
Ação 2125 –
Controle,
avaliação e
auditoria do SUS
Ação 2130 –
Ações
estratégicas de
atenção à saúde
de média e alta
complexidade

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de
Controle e
Avaliação/SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coordenação de
Contratualização e
Custeio/SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação A: Ação sem impacto financeiro por se tratar de pactuação Bipartite entre Secretaria de Estado de Estado da Saúde - SES (Gerência de Planejamento do SUS, áreas técnicas da SES
e Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Goiás - COSEMS). A execução da ação se estabelece em articulação entre a SES e COSEMS, através de agendas de trabalho e
reuniões. O impacto financeiro de R$ 60.000,00 refere-se a articulações e discussões no âmbito das Regiões de Saúde, através de viagens (diárias).
No ano de 2017, foram realizadas apenas discussões pontuais entre a SES/GO e o COSEMS.
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As demais ações ocorreram sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Informamos que a Coordenação de Controle e a Coordenação de Avaliação estão na Gerência de regulação /SUPRASS.
Ação A - Por se tratar de ação fora da Governabilidade e o processo de trabalho, a partir de 2017, estar sob atribuição da Gerência de Planejamento do SUS – GEPSUS/SGPF/SES, será
necessário à reformulação na PAS 2018 do texto informado na ação: “COORDENAR A REVISÃO DOS PARÂMETROS ASSISTENCIAIS JUNTO AO GRUPO TÉCNICO DA MÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE E PPI E ÁREAS TÉCNICAS RELACIONADAS” e, que seja transferida para META 3.5.4.
O Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 1.631/2015, que aprova critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS,
que revoga a Portaria GM/MS nº 1.101/2002. Acontece que, atualmente a programação das ações e serviços de saúde, no Sistema de Programação Pactuada Integrada – PPI está
parametrizada pela Portaria que foi revogada. Ainda, sob a lógica da atual programação, se estabelece um cenário de contingenciamento de recursos financeiros, pois o Estado de Goiás
tem um Teto Financeiro Global de Média e Alta Complexidade calculado conforme parâmetros assistenciais da Portaria do ano de 2002. Ao se atualizar os parâmetros assistenciais,
população a ser atendida, produção ambulatorial e hospitalar, conforme contingenciamento já informado gera um déficit no valor global programado, inclusive sem a sinalização pelo
Ministério da Saúde de aporte de novos recursos para custear o déficit financeiro.
Com relação à Portaria GM/MS nº 1.631/2015, a Secretaria de Estado da Saúde em pactuação bipartite com o COSEMS, através da Resolução CIB nº 118 de 10 de outubro de 2017,
deliberou sobre a não adesão dos parâmetros desta Portaria, que até o momento está em discussão na SES/GO, através de agendas de trabalho junto às áreas técnicas, com o intuito de
aprimoramento e, posterior discussão junto as Regiões de Saúde.
Conclusões:
Após analisarmos as ações de responsabilidade desta gerência, informamos que a execução das mesmas está ocorrendo dentro do previsto. Meta realizada até o fechamento deste
documento.
Referente à ação A (Revisar e monitorar parâmetros assistenciais de saúde trimestralmente), considera-se o monitoramento realizado, porem a revisão de parâmetros não foi realizada.
Apenas foram realizadas discussões pontuais entre a SES e COSEMS sendo ampliada para o ano de 2018. Assim a meta total foi parcialmente realizada.
3.6 - Meta PES 2016-2019 – Reestruturar e pactuar a política de regulação de sistemas de saúde para o Estado.
3.6.1 - Meta PAS 2017 – Elaborar e pactuar política de Regulação Estadual.
3.6.1.1 - Indicador – Política Estadual de Regulação elaborada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Formado
o
Grupo
Técnico
Ação 2125 –
A - Demandar ao Grupo Técnico de responsável pela elaboração da
Controle,
Sem impacto
Sem impacto
Regulação da CIB a elaboração da Política de Regulação para o
avaliação e
financeiro
financeiro
Política de Regulação para o Estado
Estado. Os trabalhos estão em fase auditoria do SUS
de elaboração
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Esta meta não tem Impacto Financeiro

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

-

SUPRASS
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não existem recomendações a serem feitas.
Conclusões:
A meta terá continuidade no exercício de 2018.
3.7 – Reestruturar e incrementar sistemas inteligentes de gestão no processo de regulação assistencial.
3.7.1 – Meta PAS 2017 - Contratar Sistema Informatizado de Regulação e Programação de Serviços de Saúde.
3.7.1.1 - Indicador – Sistema Informatizado de Regulação e Programação de Serviços de Saúde Contratado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTA
REALIZADA
AÇÕES PPA
PREVISTO
EXECUTADO
A
Contratação
de
Sistema
Informatizado de Regulação, com
capacidade de programação de ações e
serviços de saúde.

Em fase de chamamento Público da
Organização Social que vai
fornecer o Programa de Informática
que vai gerir a Regulação

Ação 2125 –
Controle,
avaliação
e
auditoria do SUS

R$
10.000.000,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro Estadual

SUPRASS

R$ 0,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Nesta fase não houve impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não existem recomendações a serem feitas.
Conclusões:
A meta terá continuidade no exercício de 2018.
3.8 - Meta PES 2016-2019 – Garantir o apoio administrativo necessário para o desenvolvimento das atividades da SES.
3.8.1 – Meta PAS 2017 - Realizar contratos em 17 grupos (prestação de serviços e fornecimento de materiais de expediente) necessários para o desenvolvimento de atividades da SES.
3.8.1.1 - Indicador – Número de grupos de contratos realizados PPA – Ação 4001.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Concessionárias – Energia Elétrica

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das

R$ 3.846.268,12

R$ 5.396.250,16

Tesouro Estadual

GEPLAN/ SGPF
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Unidades Assistenciais de
Saúde

B - Concessionárias – Água/Esgoto

100% realizado

C - Concessionárias – Telefonia,
Trafego de dados e Internet

100% realizado

D - Manutenção Predial

100% realizado

E - Transporte aéreo terrestre,
passagens, hospedagem e translado

100% realizado

F - Frota – manutenção, combustível,
locação e impostos

100% realizado

G - Fornecimento de alimentação e
água mineral

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde
Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde
Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde
Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2126
– Formação,
Aperfeiçoamento e
Aprimoramento de Pessoal
para o SUS
Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde
Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde

R$ 2.440.233,09

R$ 1.927.344,07

R$ 9.758.978,70

Tesouro Estadual

GEPLAN/ SGPF

R$ 5.163.997,05

Tesouro Estadual

GEPLAN/ SGPF

R$ 6.045.750,65

R$ 2.619.743,65

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal

GEPLAN/ SGPF

R$ 5.757.215,62

R$ 3.140.316,30

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal

GEPLAN/ SGPF

R$ 4.515.066,46

R$ 5.774.894,17

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal

GEPLAN/ SGPF

R$ 4.060.152,60

R$ 2.964.794,33

Tesouro Estadual
Recurso Próprio

GEPLAN/ SGPF
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H - Serviços de Publicação, clipagem,
assinatura de periódicos

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo

R$ 450.150,35

R$ 2.516.030,91

I - Locação de Imóvel, IPTU e
Condomínio

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo

R$ 6.260.152,80

R$ 4.301.357,53

J - Serviço de cópias, impressões

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo

R$ 1.285.752,12

R$ 2.158.910,75

R$ 3.344.794,12

R$ 3.170.293,04

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal

GEPLAN/ SGPF

R$ 18.387.642,90

R$ 20.119.989,18

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal

GEPLAN/ SGPF

Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde
Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde

K - Manutenção de máquinas,
equipamentos e bens móveis em geral

100% realizado

L - Serviço de Vigilância

100% realizado

M - Confecção de material de
sinalização visual e identificação
pessoal/profissional/patrimonial

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo

R$ 37.606,80

R$ 21.572,21

N - Serviços de Recarga de extintores,
fornecimento de gases e afins

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo

R$ 216.255,75

R$ 4.000,00

O - Serviço limpeza

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo/ Ação 2137
– Gestão Inteligente das
Unidades Assistenciais de
Saúde

R$ 14.520.000,00

R$ 13.949.028,94

P - Serviços Telemáticos e de Postagem

100% realizado

Ação 4001 – Apoio
Administrativo

R$ 435.600,00

R$ 300.000,00

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal
Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal

Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal
Tesouro Estadual
Recurso Próprio
Recurso Federal
Tesouro Estadual

Tesouro Estadual
Recurso Próprio

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN/ SGPF
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Ação 4001 – Apoio
Administrativo
Q - Fornecimento de Vale Transporte
R- Folha de pagamento

100% realizado
100% realizado

R$ 416.592,13

AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação 4001 – Apoio
Administrativo
4001 Apoio Adm.

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS

-

R$ 553.248,67

R$553.248,67
640.552.729,35

Tesouro Estadual
Tesouro Estadual
Tesouro
Estadual
R$ 715.187.748,98

GEPLAN/ SGPF

GEPLAN /SGPF
GEPLAN /SGPF

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A conta de energia elétrica superou em 40 % (quarenta por cento), previsão para 2017, em virtude dos inúmeros reajustes autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
para Celg Distribuição (CELG D), que fornece energia para o estado de Goiás.
As despesas relativas com a frota (manutenção, combustível, locação e impostos) tiveram um acréscimo de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) devido aos reajustes nos preços de
combustíveis.
Os serviços de publicação, clipagem, assinatura e periódicos tiveram um aumento expressivo devido ao processo 201600010028600, de R$ 2.168.250,00, na Contratação da Agência
Brasil Central para prestação de serviços no Diário Oficial do Estado.
O Serviço de Vigilância teve um acréscimo 9% referente à 2 º Prorrogação do contrato 068/2015 referente a prestação de serviços de Vigilância Armada e Desarmada e Segurança
Patrimonial, para atender a Secretaria de Estado da Saúde
Na
Manutenção
Predial
realizada
em
2016
o
valor
executado
superou
em
100%(cem
por
cento)
o
previsto
na
época.
Este
ano conseguiu-se economizar 57% (cinquenta e sete por cento) do valor previsto, gerando uma economia de R$ 3.426.007,00 para manutenção/adequação das Unidades Administrativas,
Regionais de Saúde e unidades assistenciais (LACEN, HEMOCENTRO, HMA e CAPS).
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Sugerimos para o ano 2018 trabalharmos na economicidade das contas de Energia Elétrica junto às Unidades Administrativas, Regionais de Saúde e Unidades Assistenciais (LACEN,
HEMOCENTRO, HMA e CAPS) através da mobilização e sensibilização dos servidores, pois envolvendo todos e deixando clara a necessidade de economizar energia é necessário para
que o plano de eficiência energética seja bem sucedido.
Conclusões:
As ações de apoio administrativo no ano de 2017 tiveram uma redução de 12% (doze por cento). Meta proposta realizada.
3.9 - Meta PES 2016-2019 – Fortalecer o processo de gestão estratégica e participativa nos 246 municípios.
3.9.1 - Meta PAS 2017 – Ampliar o acesso dos usuários do SUS às ações e serviços de saúde através da criação do Programa Estadual de Transporte Sanitário de Pacientes Eletivos.
3.9.1.1 - Indicador – Programa elaborado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
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A - Elaboração, aplicação e análise de
resultado de pesquisa sobre transporte de
pacientes pelos municípios.

Ação realizada. Mudamos a
metodologia,
definimos
duas
regiões piloto e aplicamos a
pesquisa, via e-mail, portanto sem
impacto financeiro.

B - Elaboração do Programa Estadual de
Transporte Sanitário de Pacientes
Eletivos

Não concluído. Em fase
elaboração,
dependendo
informações para a roteirização
transporte,
que
norteará
investimento e o custeio
programa.

de
de
do
o
do

Ação - 2370 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade
(emendas
sancionadas)
Ação - 2370 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade
(emendas
sancionadas)

R$ 55.080,00

R$ 0,00

Recurso
próprio

GERNACE/GAB/SES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GERNACE/GAB/SES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Sem execução orçamentária. Para essa meta, das duas ações programadas que visavam conhecer o fluxo de pacientes eletivos e elaborar um programa que atendesse às necessidades de
deslocamentos deste paciente, apenas uma tinha impacto financeiro com as despesas de viagens da equipe para pesquisas in loco. Antes de dar início às viagens em busca de informações
para definirmos o fluxo dos pacientes eletivos e as rotas do transporte, aplicamos uma pesquisa (via internet) com os gestores de duas regiões-piloto representativas para o estudo
(Nordeste I e São Patrício II). Então, percebemos que não seriam necessários os deslocamentos devido a poucas informações precisas e confiáveis. Definiremos outros métodos para
estabelecermos as rotas. Logo, a primeira ação prevista não demandou recursos financeiros.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Outras ações deverão ser programadas para melhor instruir o programa pretendido, visando obter com maior precisão os recursos de investimento e custeio do serviço.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Por estarmos em fase inicial do processo de qualificação do transporte sanitário de pacientes eletivos, com a elaboração de proposta de intervenção no co-financiamento do serviço, ainda
não foi possível impactar na meta estabelecida. As dificuldades de conclusão dessa meta é a ausência de informações fidedignas sobre as demandas municipais e de qualificação técnica
da equipe de elaboração, que está se estruturando para a finalização da proposta do programa.
3.9.2 - Meta PAS 2017 – Fomentar a implantação de estratégias de monitoramento e avaliação da gestão do SUS nas 18 regiões de saúde.
3.9.2.1 - Indicador – Estratégia pactuada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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Ação 2126 –
Não realizada.
Com a criação da GEPSUS,
Formação,
A - Discussão, elaboração e pactuação de
Sem impacto
acreditamos que a coordenação aperfeiçoamento e Sem impacto
GERNACE/GAB/SES
estratégia de monitoramento e avaliação
financeiro
financeiro
dessa ação ou mesmo a manutenção aprimoramento de
da gestão do SUS no Estado de Goiás.
dela, deve ser de decisão da
pessoal para o
gerência referida.
SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A única ação dessa meta não tem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A Meta PAS 2017, a nosso ver, deverá ser mantida na atual configuração, sob coordenação da Gerencia de Planejamento do SUS-GEPSUS, em discussões com as áreas técnicas da Pasta,
considerando suas competências e atribuições. À Gernace cabe a parceria no âmbito de suas competências.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Não houve impacto na Meta PAS 2017 devido a mudança na estrutura organizacional da Pasta, o que levou a não realização da ação. A discussão da ação nos moldes em que se configura
o atual cenário é fundamental para a manutenção e desenvolvimento de uma proposta de monitoramento e avaliação adequada ao processo de fortalecimento da gestão do SUS no estado.
3.10 - Meta PES 2016-2019 – Fortalecer a relação interfederativa garantindo a governança regional em 100% das Regiões de Saúde
3.10.1 - Meta PAS 2017 – Qualificar a gestão de 100% dos Consórcios Públicos Intermunicipais de Saúde formalizados até a data do evento.
3.10.1.1 - Indicador – Evento realizado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Evento não realizado. Quando da
elaboração da meta, a expectativa
Ação 2126 –
era ter 50% das regiões de saúde (9)
Formação,
A - Realização do 1º Encontro dos
com consórcios formalizados. Até o aperfeiçoamento e
Consórcios Públicos em Saúde do Estado
R$ 30.000,00
R$ 0,00
Fonte 23
momento, apenas 04 Consórcios aprimoramento de
de Goiás
Públicos foram formalizados e
pessoal para o
outros 4 estão em fase final de
SUS
formalização.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Com a não realização da ação, pelo motivo exposto, não houve execução de recursos orçamentários.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A meta deverá ser mantida para 2018 com a realização dessa ação.

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

GERNACE/GAB/SES
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Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Não houve impacto na meta conforme explicações exaradas, devendo ser mantida e efetivada no próximo ano, por ser fundamental para a qualificação da gestão dos consórcios públicos
em saúde.
3.10.2 - Meta PAS 2017 – Fomentar o desenvolvimento e fortalecimento de 100% das instituições de cooperação interfederativa implantadas no exercício.
3.10.2.1 Indicador – Programa elaborado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação - 2370 –
Ações estratégicas
A - Elaboração de Programa de Realizada parcialmente. 70%
de atenção à
Sem impacto
Sem impacto
Desenvolvimento
dos
Consórcios concluído,
dependendo,
no
saúde de média e
GERNACE/GAB/SES
Públicos Intermunicipais de Saúde em momento, de áreas externas para
financeiro
financeiro
alta complexidade
Goiás
sua finalização.
(emendas
sancionadas)
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A ação desta meta, mesmo quando realizada integralmente, não terá impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
É fundamental dispensar os esforços necessários para que se concretize a ação antes do 1º Encontro de Consórcios Públicos em Saúde do Estado de Goiás.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Não houve impacto na meta devido a não conclusão da ação, pela falta de informações relevantes que subsidiem a construção do programa e pelo desequilíbrio de forças no debate da
proposta, em virtude do baixo número de consórcios formalizados até o momento.
3.10.3 - Meta PAS 2017 – Incentivar a implantação de instituições de cooperação interfederativa em 14 regiões de saúde.
3.10.3.1 Indicador – Reuniões realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
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Realizada parcialmente. Foram Ação
– R$ 14.280,00
R$ 3.910,00
Recurso Próprio GERNACE/GAB
2126
/SES-GO
realizadas 11 reuniões.
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Com a mudança de estratégia, substituindo as reuniões, antes previstas para realização in loco, pelo apoio estratégico feito com a participação das coordenações regionais, sobretudo com
o uso da estação Conecta SUS, a ação de incentivo à implantação dos consórcios teve seu impacto financeiro reduzido substancialmente para algumas poucas viagens de apoio técnico aos
municípios que manifestaram interesse na formalização de consórcio.
Executado 27,38% do orçamento devido mudança de estratégia, utilizando-se de webconferências através das estações Conecta SUS.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Deverá ser mantida a ação no próximo exercício como uma das estratégias para o fortalecimento da Governança Regional.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
A meta foi alcançada. Todas as regiões foram mobilizadas, seja através de pauta em reuniões de Comissões Intergestores Regionais, em Câmaras de Vereadores, reuniões com os
municípios nas Regionais de Saúde via estações Conecta SUS e/ou reuniões na Sede da Secretaria de Estado da Saúde.

A - Realização de 28 reuniões regionais
de incentivo à implantação dos
Consórcios Intermunicipais de Saúde

3.10.4 – Meta NÃO CONTEMPLADA NA PAS 2017 – Fortalecer as 18 instâncias intergestores regionais no estado de Goiás garantindo a qualificação do processo de gestão
interfederativa e de governança regional.
3.10.4.1 – Indicador – Número de instâncias intergestores regionais fortalecidas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ÁREA
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RESPONSÁVEL/
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
Ação 2128 –
A – Acompanhar junto ao COSEMS o
Ouvidoria e
projeto de Incentivo à Implantação dos
18 Colegiados de Gestão Regional nos
controle social na
O acompanhamento foi realizado.
-R$ 1.435.430,98
Recurso Federal
SGPF
termos do processo 201000010012743
gestão do SUS
de 06/07/2010.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Vale ressaltar que o repasse do recurso foi realizado, porém, posteriormente ao prazo estabelecido. Sendo assim, devido ao atraso no repasse deste recurso e a necessidade de adequação a
outro projeto em andamento no COSEMS-GO com a mesma finalidade, a execução deste projeto está prevista para abril/ maio do ano de 2018. O processo seletivo para contratação de
novos apoiadores regionais está em curso.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se constituir uma nova comissão de acompanhamento e monitoramento com as instâncias afins.
Conclusões:
Meta não realizada, segundo COSEMS, devido a atraso no repasse do recurso e necessidade de adequação a um novo projeto já andamento naquela organização.
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Diretriz 4: Implantação de estratégias de gestão inteligente na SES para melhorar o desempenho de competências e maior cooperação com
os municípios.
4.1 - Meta - PES 2016-2019 - Prover de sede própria a SES e as Regionais de Saúde.
4.1.1 - Meta PAS 2017 – Viabilizar 02 Etapas (Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares) para prover a Sede da SES e Ampliação do HDT (centro de diagnóstico).
4.1.1.1 - Indicador – Número de etapas realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Levantar as necessidades para
elaboração dos Projetos - SEDE

Ação parcialmente realizada.
A ação envolve a contratação de
empresa para elaboração de
projetos a qual vai executando os
serviços de acordo com as
necessidades demandadas

B - Levantar as necessidades para
elaboração dos Projetos – HDT

Ação parcialmente realizada.
A ação envolve a contratação de
empresa para elaboração de
projetos a qual vai executando os
serviços de acordo com as
necessidades demandadas

Ação 3043Construção,
Reforma,
Ampliação e
Estruturação das
Unidades
Administrativas
da Saúde
Ação 3043Construção,
Reforma,
Ampliação e
Estruturação das
Unidades
Administrativas
da Saúde

R$
2.248.928,00

R$ 281.674,34 Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$
256.965,00

R$ 3.058.167,37 Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
- A diferença de valores entre o Recurso Orçamentário Previsto e o Empenhado das duas ações justifica-se devido a uma previsão subdimensionada à época para os serviços que seriam
executados.
- Os valores informados foram retirados em planilha de acompanhamento de obra da Gerência de Engenharia e Arquitetura – GEA/SGPF/SES no período de 13/01/2017 à 08/11/2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
- Na coluna de Origem do Recurso, recomenda-se alterar o conteúdo de “Tesouro Estadual” para “Recurso Federal (Fonte 224)”.
- Recomenda-se alterar a descrição da ação “Levantar as necessidades para elaboração dos Projetos – HDT” para “Levantar as necessidades para elaboração dos Projetos – HDT e demais
Unidades da SES, conforme demandas”
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- Recomenda-se alterar a descrição da Meta “Viabilizar 02 Etapas (Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares) para prover a Sede da SES e Ampliação do HDT (centro de
diagnóstico)” para “Viabilizar 02 Etapas (Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares) para prover a Sede da SES e Ampliação do HDT (centro de diagnóstico) e demais Unidades
da SES, conforme demanda”
Conclusões:
Meta parcialmente realizada.
4.2 - Meta PES 2016-2019 – Adequar infraestrutura da Sede da SES, das Regionais de Saúde e das Unidades Assistenciais de Saúde próprias do Estado.
4.2.1 - Meta PAS 2017 - Construir 06 Hospitais e reformar 02 unidades.
4.2.1.1 - Indicador – Percentual de construção de Unidades Assistenciais de Saúde próprias.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Construir Hospital de Uruaçu

76,15% da obra executada

B - Concluir o Hospital de Águas Lindas

35,68% da obra executada

C - Reformar a Central Odontológica

60,56% da obra executada

Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde

R$
8.590.000,00

R$
17.927.830,81

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$
2.452.794,90

R$ 2.651.354,81

Tesouro
Estadual

GEA/ SGPF

R$
10.631.068,02

R$ 4.576.670,16

Convênio
Federal

R$ 650.000,00

R$ 749.173,20

Recurso Federal

GEA/ SGPF
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D - Construir AME Quirinópolis

59,43% da obra executada

E - Construir AME Goianésia

63,50% da obra executada

F - Construir CREDEQ de Quirinópolis

70,93% da obra executada

G - Construir CREDEQ de Goianésia

61,58% da obra executada

H - Elaboração de programa de
intervenção para próximos exercícios
para melhoria de infraestrutura das
Regionais de Saúde.

Realizado

Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044Construção,
Reforma,
Ampliação e
Estruturação das
Unidades

R$
5.101.226,73

R$ 416.799,32

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$
5.603.915,33

R$ 300.750,34

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$
1.864.885,02

R$
10.298.097,52

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$
11.844.492,96

R$
15.474.070,20

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

GEA/ SGPF

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro
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Administrativas
da Saúde

I - Reforma do Hemocentro de CERES

J - HDT Reforma e Ampliação

K - Construir USE Formosa

L - Construir USE Posse

AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NA PAS 2017
100% da obra física executada
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
27,17% da obra executada
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
33,61% da obra executada
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
14,43% da obra executada
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde

R$ 81.440,56

Recurso Federal

GEA/ SGPF

Tesouro Estadual

R$ 15.551.107,59

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$ 6.948.442,22

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

R$ 8.612.930,97

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF
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M - Construir USE Goiás

36,59% da obra executada

N - Construir USE São Luís de Montes
Belos

34,03% da obra executada

O - Construir CREDEQ de Caldas Novas

22,17% da obra executada

P - Construir CREDEQ de Morrinhos

21,33% da obra executada

Q - Concluir o Hospital de Santo Antônio
do Descoberto

100,00% da etapa INICIAL
realizada

Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da

-

R$ 7.799.629,18

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 8.064.627,83

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 5.000.000,00

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 4.999.999,99

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 0,00
Sem impacto
financeiro

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

Convênio Federal
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saúde

R - Reforma / Adequação do Complexo
Almoxarifado / UBV

14,21% da obra executada

S - Reforma e Adequação do HMI

100,00% da etapa INICIAL
realizada

T - Reforma do Hospital Municipal de
Posse

30% da etapa INICIAL realizada

U - Reforma do Hemocentro de Posse

10% da etapa INICIAL realizada

V - Construção do Hospital de Valparaíso
e Aquisição do terreno

5% da etapa INICIAL realizada

Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e
estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Ação 3044 –
Construção,
ampliação, reforma e

-

R$ 5.500.000,00

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

Convênio Federal

-

R$ 300.000,00

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF

-

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GEA/ SGPF
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estruturação das
unidades
assistenciais da
saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
- Vale ressaltar que o percentual apresentado na coluna “Ações PAS Anual Realizada” indica o correspondente do total da obra em termos de evolução física, e não ao período/intervalo de
2017.
- Os valores informados foram retirados em planilha de acompanhamento de obra da Gerência de Engenharia e Arquitetura – GEA/SGPF/SES no período de 13/01/2017 à 08/11/2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
- Recomenda-se que haja alteração na descrição da meta, visto que foram acrescentadas ações. Alterar para: "4.2.1 - Meta 2017 - Construir 12 Unidades de Saúde, Concluir 2 Hospitais e
Reformar e Adequar 7 unidades de saúde."
- Em 2017 houve uma alteração de nomenclatura. AME (Ambulatório Médico de Especialidade) passou a se chamar USE (Unidade de Saúde Especializada). Em vista disso, sugiro
alterar as ações “Construir AME Quirinópolis” e “Construir AME Goianésia” para “Construir USE Quirinópolis” e “Construir USE Goianésia”.
- Sugiro separar a ação “Elaboração de programa de intervenção para próximos exercícios para melhoria de infraestrutura das Regionais de Saúde” na Meta “Identificar as necessidades
de adequação da infraestrutura das 18 Regionais de Saúde e respectivo programa de intervenção (1ª Etapa)”, visto que ela não se encaixa em construção ou reforma de Unidades de
Saúde; foi elaboração de programa com a finalidade de melhorar a infraestrutura das Regionais.
- Parte das ações serão mantidas para a PAS 2018, uma vez que “Reforma do Hemocentro de CERES” e “Elaboração de programa de intervenção para próximos exercícios para melhoria
de infraestrutura das Regionais de Saúde” já foram realizadas.
Conclusões:
Meta está em andamento, assim como as demais unidades que não estavam programadas na PAS 2017. Conclui-se então que as ações estão parcialmente cumpridas.
4.2.2 - Meta PAS 2017 – Ampliar em 2.500 m² e reformar as áreas meio do LACEN/GO.
4.2.2.1 - Indicador – % de ampliação/adequação realizada.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Construir/Reformar e adquirir
Ação não realizada
Ação 3044 equipamentos para unidade LACEN/GO
Processo para realização dos
Construção,
projetos de arquitetura está em
Ampliação,
- áreas meio e finalísticas: PROJETO +
REFORMA
tramitação nº 201500010003396.
Reforma e

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO
R$ 0,00
R$
6.184.500,00

ORIGEM DO
RECURSO
Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
LACEN/SUVISA
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Para andamento nas ações é
Estruturação das
necessário primeiramente a
Unidades
aprovação dos projetos com a partir
Assistenciais da
da contratação de empresa
Saúde
especializada
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Há muito a ampliação e reforma do LACEN/GO vêm sendo pleiteadas para dar suporte às novas demandas, sobretudo com relação às doenças emergentes e reemergentes dentro do
cenário de saúde pública do Estado e do País, mas as tentativas vêm sendo sistematicamente fracassadas pelas dificuldades orçamentário-financeiras que assolam a administração pública
estadual, e também por elementos administrativos alheios à nossa vontade, sobretudo quanto a procedimentos licitatórios (fracassos constantes nas adesões e nas licitações próprias). O
LACEN pleiteia a inclusão do processo de elaboração dos projetos na Força-tarefa, que tem o aval da Superintendente da SUVISA, bem como da Superintendência Executiva.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A ação deve ser mantida para 2018. A adequação de espaço físico e recuperação das estruturas do prédio, reorganização, definição de ambientes especiais e climatização, todos esses
fatores devem ser redimensionados com propostas de fluxos funcionais. Devem ser levadas em consideração as normas de biossegurança (NB 01, NB 02, NB 03), que garantirão a
qualidade dos diagnósticos laboratoriais e a segurança dos trabalhadores nos diversos laboratórios que compõe o LACEN/GO.
Conclusões:
A ação tende a ser concluída, em etapas satisfatórias, no exercício de 2018. Recomenda-se a negociação direta com o senhor Secretário da Saúde.
4.2.3 - META NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017 - Disponibilizar os RH necessários para adequado funcionamento da Creche Cantinho Feliz.
4.2.3.1 - Indicador - Número de profissionais disponibilizados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

A - Articular ações para prover 10 (dez)
Técnicos em Enfermagem/Auxiliar em
Enfermagem, 6 (seis) Pedagogos; 2
(dois) Educadores; Físico; 01 (um)
Assistente Social; 01 (Um) Psicólogo e
02 (Dois) Fisioterapeutas para o
adequado funcionamento da Creche
Cantinho Feliz.

Foram encaminhados:
-02
(dois)
Auxiliares
em
Enfermagem.
Ação 2137- Gestão
-08
(oito)
Técnicos
em,
inteligente das
Enfermagem.
unidades
-06 (seis) Auxiliares de Serviço
assistenciais
Geral.
-01 (um) Assistente de Gabinete 3.
-01 (um) Assistente em Saúde.

-

Sem impacto
financeiro

-

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Creche Cantinho
Feliz/COAS/SCAGES
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Meta sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Disponibilizar os demais profissionais que não foram encaminhados.
Conclusões:
Meta realizada parcialmente, pois não foram encaminhados todos os profissionais solicitados.
4.2.4 - META NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017 - Identificar as necessidades de adequação da infraestrutura das 18 Regionais de Saúde e respectivo programa de intervenção (2ª
Etapa).
4.2.4.1 - Indicador – Número de ações realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 3043Construção,
Realizada. A atualização foi
Reforma,
A - Atualização e apresentação de executada e a apresentação dos
Ampliação e
Sem impacto
GERNACE/GAB/SESdiagnóstico das necessidades estruturais resultados está sendo realizada de
Estruturação das
financeiro
GO
das Regionais de Saúde
acordo com as agendas das áreas
Unidades
envolvidas.
Administrativas
da Saúde
Realizada parcialmente. Ação em
fase de finalização de uma
Ação 3043proposta de intervenção. Será
Construção,
B - Elaboração de programa de
apresentada proposta à SGPF
Reforma,
intervenção para próximos
sugerindo a elaboração de um
programa (ou cronograma) de
Ampliação e
Sem impacto
exercícios para melhoria de
GEA/SGPF
financeiro
infraestrutura das Regionais de
intervenções de acordo com suas Estruturação das
Saúde.
Unidades
agendas. A ação de elaborar
Administrativas
programa de intervenções na
da Saúde
infraestrutura não está em nossa
governabilidade,
mas
da
GEA/SGPF.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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Não se aplica.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Ambas as ações devem ser inseridas na PAS 2018 desta Gerência com adequação da redação, mantendo Gernace como responsável. Reelaborar o texto da Meta PAS 2017, considerando
justificativas apontadas acima.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Meta parcialmente alcançada. As necessidades de adequação da infraestrutura foram identificadas. Em fase de finalização a proposta de intervenção.
4.2.5 - META NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017 – Prestação de serviços de manutenção predial para a SEDE e demais Unidades de Saúde.
4.2.5.1 – Indicador – Número de ações realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EMPENHADO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
A - Execução do contrato de manutenção
predial

Realizado

Ação 3044Construção,
Reforma,
Ampliação e
Estruturação das
Unidades
Administrativas
da Saúde

-

R$ 2.053.006,17

Tesouro Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
GEA/ SGPF

Recurso Federal

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
- No ano de 2017, estava vigente até Maio de 2017 o contrato para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial (Processo nº 201400010010501) com a
empresa A Força. A partir de Dezembro de 2017, houve nova licitação.
- Processo nº 201700010001527, que foi contratada a empresa Qualymulti.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A ação deve ser acrescentada na PAS 2018.
Conclusões:
- Meta realizada para o exercício de 2017.
4.3 - Meta PES 2016-2019 – Qualificar o gerenciamento do modelo de gestão implantado pela SES para a rede própria de assistência a saúde.
4.3.1 - Meta PAS 2017 – Acreditar 02 unidades de saúde sob gestão da OSS em nível I ONA, acreditar 1 (uma) unidade de saúde sob gestão da OSS para o nível II ONA, acreditar 1
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unidade de saúde sob gestão da OSS nível III ONA.
4.3.1.1 - Indicador – Número de unidades de saúde sob gestão da OSS avaliadas e acreditadas no nível I, II e III ONA.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

A - Treinar as equipes hospitalares para o
processo de acreditação.

B - Seminário com palestrantes
convidados com expertise ONA.

Foi realizado treinamento para as
equipes do HEELJ com acreditação
prevista
para
30/01/2018
e
HUTRIN com acreditação prevista
para 30/01/2018 e HUAPA com
acreditação
prevista
para
05/12/2017.

Não Realizado.

Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento e R$ 38.000,00
Aprimoramento de
Pessoal para o SUS
Ação 2126 –
Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de Pessoal para o
SUS

R$ 12.000,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 2.440,00

Tesouro
Estadual

CGRA/SCAGES

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

CGRA/SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Visitas técnicas as unidades de saúde onde foram realizados treinamentos, palestras, visitas, diagnóstico e auditorias.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não há recomendações.
Conclusões:
Até o momento do fechamento do relatório, não foi possível concluir a meta proposta.
4.4 - PES 2016-2019 – Aperfeiçoar o monitoramento e fiscalização de 100% das Unidades Assistenciais de Saúde próprias do Estado, sob gestão compartilhada com as
Organizações Sociais.
4.4.1 - Meta PAS 2017 – Realizar fiscalização, monitoramento e avaliação das 19 unidades de saúde sob gestão da OSS.
4.4.1.1 - Indicador - Percentual de unidades de saúde fiscalizadas, monitoradas e avaliadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Fiscalizar mensalmente os gastos das
Unidades sob gestão sobre OSS.
B - Monitorar e avaliar trimestralmente
indicadores de qualidade das unidades
sob gestão das OSS conforme
estabelecido no contrato de gestão
C - Monitorar e avaliar semestralmente a
produção das unidades sob gestão das
OSS conforme as metas estabelecidas no
contrato de gestão.
D - Monitorar e avaliar os custos da
Unidade sob gestão das OSS.
E
Elaborar
relatórios
mensais/trimestrais/semestrais sobre a
fiscalização, monitoramento e avaliação
das OSS.
F - Realizar fiscalização, monitoramento
e avaliação in loco quando necessário
nas unidades sob gestão de OSS.
G - Subsidiar o Secretário na decisão de
realizar repasse as OSS para o
gerenciamento das unidades de saúde.

Foram fiscalizados mensalmente os
gastos de 16 unidades sob gestão de
OSS
Monitorados e avaliados os
indicadores de qualidade das
unidades sob gestão das OSS
conforme estabelecido no contrato
de gestão (total de 16 contratos)
Monitorados e avaliados a produção
das unidades sob gestão das OSS
conforme as metas estabelecidas no
contrato de gestão (total de 16
contratos)
Monitorados e avaliados os custos
das unidades sob gestão das OSS
(total de 16 contratos)
Elaborados relatórios sobre a
fiscalização,
monitoramento
e
avaliação das OSS (total de 16
contratos)
Realizadas
fiscalizações,
monitoramentos e avaliações in
loco conforme necessidades nas
unidades sob gestão de OSS (total
de 16 contratos)
Elaborados documentos, pareceres
e expedientes para subsidiar o
Secretário na decisão de realizar
repasse
as
OSS
para
o

Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
2130 - Ações
Estratégicas de
Atenção à Saúde
de Média e Alta
Complexidade
Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEFIC/SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEFIC/SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEFIC/SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEFIC/SCAGES

R$10.000,00

R$ 35.000,00

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEFIC/SCAGES

-

GEFIC/SCAGES
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H - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da SES/HGG

gerenciamento das unidades de
saúde.

Saúde

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde

I - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HUGO

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

J - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HUGOL

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

K - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HUAPA

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

L - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HUANA

1

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

R$
113.745.204,2
4
R$
176.277.034,2
0

R$
105.182.683,941

R$
157.165.485,08

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

R$
180.249.960,0
0

R$
187.474.211,30

Tesouro
Estadual
Recurso Federal
TOTAL

GEFIC/SCAGES

R$
45.600.599,04

R$ 42.584.014,16

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

R$
65.086.439,52

R$ 66.006.429,52

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Fonte: Banco de dados SIOFI Net, disponibilizado pela GEPLAN em 09/03/2018, emitido em 31/12/2017.
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M - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HURSO
N - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HUTRIN

O - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da SES/HMI

P - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da SES/HDT

Q - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HEELJ

R - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da SES/HDS
S - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da SES/FIDI

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de

R$
39.345.212,76

R$
20.541.243,24

R$
87.610.380,00

R$ 39.529.362,51

R$ 27.809.083,32

R$ 91.619.607,24

Tesouro
Estadual
Tesouro
Estadual
TOTAL

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES
GEFIC/SCAGES

R$
57.745.018,32

R$
14.965.471,80

R$ 55.589.186,32

R$ 28.090.946,68

R$
16.143.625,32

R$ 12.242.249,20

R$
33.060.589,44

R$ 40.108.808,00

Tesouro
Estadual
Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES
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Saúde

T - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/CRER
U – Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da SES/CS
(Condomínio Solidariedade)
V - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/MNSL
X - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/CREDEQ

Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão
Monitorado
e
fiscalizado
a
aplicação dos recursos e a prestação
dos serviços previstos no Contrato
de Gestão

Z - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/HEMOCENTRO
(previsão
Set/2017)

Não realizado

A1 - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/Hospital Águas Lindas (previsão
set/2017)

Não realizado

Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde

R$
92.871.638,28

R$
21.234.000,00

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

R$ 98.908.614,21

R$ 19.619.087,08

R$
18.439.038,00

R$ 13.581.404,95

R$
32.541.804,6

R$ 27.054.970,12

Tesouro
Estadual

GEFIC/SCAGES

R$
23.099.898,36

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

COORDENAÇÃO DE
MODELAGEM e
GEFIC/SCAGES

R$
16.064.040,84

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

COORDENAÇÃO DE
MODELAGEM e
GEFIC/SCAGES
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B1 - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/CREDEQ – Goianésia (previsão
Set/2017)

Não realizado

C1 - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/CREDEQ – Quirinópolis (previsão
Set/2017)

Não realizado

D1 - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/Hospital de Jaraguá (previsão
Março/2017)
E1 - Gerir por meio dos Contratos de
Gestão a Unidade de saúde da
SES/CREMIC (previsão Maio/2017)

Não realizado

Não realizado

Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde
Ação 2137 –
Gestão Inteligente
das Unidades
Assistenciais de
Saúde

R$
10.847.268,20

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

COORDENAÇÃO DE
MODELAGEM e
GEFIC/SCAGES

R$
10.847.268,20

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

COORDENAÇÃO DE
MODELAGEM e
GEFIC/SCAGES

R$
13.402.964,30

R$ 2.500.840,76

Estadual

COORDENAÇÃO DE
MODELAGEM e
GEFIC/SCAGES

R$
9.094.663,76

R$ 0,00

Estadual

COORDENAÇÃO DE
MODELAGEM e
GEFIC/SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
TOTAL REPASSADO NO PERIODO 86,31 % (R$ 703.812.334,55/R$ 815.368.326,26). O cumprimento da meta e do repasse financeiro abaixo do previsto se deve ao fechamento deste
documento antes do término do ano vigente.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A Coordenação de Modelagem faz a elaboração dos Termos de Referência para realização de Chamamento Público. Essa coordenação não faz a gestão das unidades.
Conclusões:
Meta cumprida até a data de fechamento do documento (out/ 2017).
4.4.2 - Meta PAS 2017 – 1. Processar 100% da produção ambulatorial e hospitalar das unidades sob gestão estadual.
- 2. Realizar auditorias em 80% dos Contratos de Gestão com as Organizações Sociais.
- 3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das metas pactuadas nos contratos de gestão nas 22 Unidades da SES que estão sob gestão por OS.
4.4.2.1 - Indicador - 1. % de produção ambulatorial e hospitalar das unidades sob gestão estadual, processados.
- 2. Números de OSS auditadas.
- 3. Números de contratos monitorados e fiscalizados / nº contratos com OS existentes.
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AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA

REALIZADA

AÇÕES PPA

A - Atualizar o banco de dados das
unidades de saúde sob gestão estadual

100% dos bancos de dados
atualizados.

Ação 2130 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade

B - Processar a produção ambulatorial e
hospitalar

- Rede Própria gerida por
OSS: 100% da produção
ambulatorial e hospitalar realizada
- Prestadores sob Gestão Estadual:
100% da produção ambulatorial e
hospitalar realizada
13
auditorias em andamento

C - Realizar auditorias nos Contratos de
Gestão das OSS

Ação 2130 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade
Ação 2130 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coord. Proc. Da
Informação/GAPI/
SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Coord. Proc. da
Informação/GAPI/
SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GAPI/
SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não houve execução orçamentária, conforme previsto.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Ação C: Auditoria: Continua em execução a realização de auditorias em todas as unidades próprias da SES gerenciadas por OSS, deflagradas pelo processo nº 201600010016843 cuja
demanda é do MPE – GO.
Ação B: Processamento da Produção Ambulatorial e Hospitalar: Quanto aos prestadores da rede conveniada dos municípios que não estão em Gestão Plena, a ação de processamento
não deveria compor a Meta 4.4, pois a proposta para os municípios é a descentralização das ações, e assim, cada um assume seu processamento. São eles: Anhanguera, Baliza, Nova
Iguaçú de Goiás, Novo Planalto, Perolândia, Pirenópolis, Santa Isabel. Quando os municípios assumirem seus prestadores, esta ação deixará de existir.
A rede própria são as Unidades gerenciadas por OSS que tiveram o banco de dados atualizado e a realização do processamento ambulatorial e hospitalar em 2017 pelo Gestor do
Estabelecimento. Unidades sob Gestão do Estado são: Hosp. Ernestina Lopes Jaime – Pirenópolis, do HURSO – Santa Helena e do HUTRIN em Trindade.
- Os Gestores sob Gestão Estadual, que apresentaram produção e que foram processadas foram: Anhanguera, Baliza, Nova Iguaçú de Goiás, Novo Planalto, Perolândia, Pirenópolis, Santa
Isabel. Estão incluídos também no processamento a produção das Unidades de Gestão Estadual.
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- A atualização dos bancos de dados foi feita por meio de treinamentos/capacitações nos municípios que fizeram a solicitação e Regionais de Saúde.
Ação A: Atualizar o banco de dados das unidades de saúde sob gestão estadual. Recomenda-se mudar a descrição do item para: Atualizar o banco de dados das unidades de saúde
sob gestão estadual e gestão municipal através de treinamentos com impacto financeiro de custeio de diárias para realizarem treinamentos nos municípios e regionais de saúde com
valor estimado para 2018 em R$ 50.000,00 com origem de recursos do Tesouro Estadual.
Conclusões:
Meta cumprida até a data de fechamento do documento (out/ 2017).
4.5 - Meta PES 2016-2019 – Fortalecer a capacidade institucional e operacional das 18 Regionais de Saúde para o desempenho resolutivo de suas competências na respectiva
Região de Saúde.
4.5.1 - Meta PAS 2017 – Fortalecer e descentralizar as ações de monitoramento e avaliação em saúde bucal nas 18 Regionais de Saúde.
4.5.1.1 - Indicador – Número de oficinas realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Oficinas de trabalho do Grupo
Realizadas 3 Oficinas destinadas as
Ação 2126 –
R$ 15.000,00
R$ 4.398,00
Tesouro Estadual
18 Regionais de Saúde do Estado,
Técnico de Saúde Bucal da Secretaria de
Formação,
em 2017,
aperfeiçoamento e
Estado da Saúde composto pelos
a saber:
aprimoramento de
apoiadores da Coordenação de Saúde
1. 4ª Oficina em 05/04/2017
Bucal (CSB) e os apoiadores em saúde
pessoal para o SUS
2. 5ª Oficina em 23/08/2017 e
bucal das 18 Regionais de Saúde.
3. 6ª Oficina em 30/11/201
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Forneceu-se coffee break e almoço aos apoiadores regionais em saúde bucal. A divergência entre o valor previsto e o executado se deve à otimização de recursos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se manutenção da meta para 2018.
Conclusões:
Meta realizada conforme programado
4.5.2 - Meta PAS 2017 – Inovar o parque tecnológico das 18 Regionais de Saúde com a aquisição de 170 equipamentos de informática.
4.5.2.1 - Indicador – Número de equipamentos de informática adquiridos e disponibilizados às Regionais de Saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

GAS/SPAIS

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Aquisição de equipamentos de
informática para as Regionais de Saúde.

Levantamento
realizado.
Elaborando
demanda
a
ser
encaminhada ao setor responsável

Ação 2127 –
Implementação de
ações de inovação
de tecnologia em
saúde

R$ 780.300,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

GTI/SGPF/SES-GO

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Sem execução orçamentária. Ação fora da governabilidade desta Gerência. A ação correta não tem impacto financeiro relevante.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Meta PAS 2017 e ação sem governabilidade da Gernace. Sugerimos incluir na PAS 2018 da Gernace com as devidas adequações do texto. Cabe à Gernace o levantamento e demanda de
necessidades para o setor responsável providenciar a aquisição.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Meta não alcançada. Não está sob a governabilidade da Gernace.
4.5.3 - Meta PAS 2017 – Implementar a frota de veículos das 18 Regionais de Saúde com a locação de 28 veículos.
4.5.3.1 - Indicador – Número de veículos locados e repassados para as Regionais de Saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 3043 –
Construção,
reforma,
A - Locação de veículos para as Levantamento
realizado.
ampliação e
Tesouro
R$ 1.368.000,00
R$ 0,00
Regionais de Saúde.
Elaborando
demanda
a
ser
SGPF/SES-GO
estruturação das
Estadual
encaminhada ao setor responsável
unidades
administrativas da
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Sem execução orçamentária. Ação fora da governabilidade desta Gerência. A ação correta não tem impacto financeiro relevante.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Meta PAS 2017 e Ação sem governabilidade da Gernace. Sugerimos incluir na PAS 2018 da Gernace com as devidas adequações do texto. Cabe à Gernace o levantamento e demanda de
necessidades para o setor responsável providenciar a aquisição.
Conclusões:
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Sobre a Meta PAS 2017:
Meta não alcançada. Não está sob a governabilidade da Gernace.
4.5.4 - Meta PAS 2017 – Implementar a infraestrutura das 18 Regionais de Saúde com a aquisição de 624 unidades de móveis.
4.5.4.1 - Indicador – Número de móveis e entregues adquiridos para as Regionais de Saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

A - Aquisição de móveis para as
Regionais de Saúde.

Levantamento
realizado.
Elaborando
demanda
a
ser
encaminhada ao setor responsável

Ação 3043 –
Construção,
reforma,
ampliação e
estruturação das
unidades
administrativas da
Saúde

R$ 700.000,00

R$ 0,00

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro
Estadual

SGPF/SES-GO

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Sem execução orçamentária. Ação fora da governabilidade desta Gerência. Cabe à Gernace o levantamento e demanda de necessidades para o setor responsável providenciar a aquisição.
A ação correta não tem impacto financeiro relevante.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Meta PAS 2017 e Ação sem governabilidade da Gernace. Sugerimos incluir na PAS 2018 da Gernace com as devidas adequações do texto.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Meta não alcançada. Fora da governabilidade da Gernace.
4.5.5 - Meta PAS 2017 – Adequar a estrutura de recursos humanos à necessidade das 18 Regionais de Saúde.
4.5.5.1 - Indicador – Levantamento de necessidades realizado e entregue ao Secretário de Estado da Saúde.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 3043 –
A - Levantamento de necessidade de Levantamento
realizado.
Construção,
Sem impacto
Sem impacto
recursos humanos para as Regionais de Encaminhado à área responsável
reforma,
financeiro
financeiro
Saúde
pela gestão de pessoas da Pasta.
ampliação e

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
-

SGPF/SES-GO
GERNACE
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estruturação das
unidades
administrativas da
Saúde
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não se aplica.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não há recomendações.
Conclusões:
Sobre a Meta PAS 2017:
Ação teve impacto na Meta PAS 2017 como suporte para decisão de gestão. O levantamento de necessidade de recomposição de recursos humanos para as regionais foi entregue ao setor
responsável por gestão de pessoas que deverá promover as ações necessárias, visando suprir as necessidades apresentadas.
4.6 - Meta PES 2016-2019 – Atender 100% das demandas de ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.
4.6.1 Meta PAS 2017 – 1. Cofinanciar 209 leitos/Dia de UTI pelo PCEP.
- 2. Cofinanciar 30 leitos dias de UTI pela portaria n° 269/2016- GAB/SES.
- 3. Cofinanciar 911 Leitos/Dia de Psiquiatria.
- 4. Realizar complemento extra-teto para terapia renal substitutiva em 18 municípios.
- 5. Repassar mensalmente a contrapartida estadual para o cofinanciamento dos SAMU de 88 municípios;
- 6. Repassar mensalmente a contrapartida estadual para 9 UPAS;
- 7. Discutir, propor e pactuar processo de custeio dos CRRA.
4.6.1.1 - Indicador – 1. Número de leitos de UTI cofinanciados pelo PCEP's. Percentual de leitos de UTI cofinanciados.
- 2. Número de leitos de UTI pela portaria n° 269/2016- GAB/SES. Percentual de leitos de UTI cofinanciados.
- 3. Número de leitos de Psiquiatria cofinanciados pelo PCEP's. Percentual de leitos de Psiquiatria cofinanciados.
- 4. Percentual de municípios com TRS (Terapia Renal Substitutiva) que receberam da SES, complemento de recursos financeiros.
- 5. Número de repasse da contrapartida estadual realizada (CCC). Percentual de municípios que têm SAMU e que recebem mensalmente a contrapartida;
- 6. Número de Contra partida Estadual repasse para UPAS (CCC). Número de UPAS que recebem regularmente contra partida Estadual.
- 7. Número de Processo de custeio dos CRRA elaborados e pactuados (CCC).
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
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A Cofinanciamento
de
leito
dia/internação UTI e de Psiquiatria.

1) - 24 leitos de UTI cofinanciados
2) PCEP – 219 leitos de UTI
cofinanciados
e
612
leitos
psiquiátricos cofinanciados

B - Ampliar capacidade do Estado na
oferta de ações e serviços de média e alta
complexidade.

Ação 2130 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade

Ação prevista fora da
governabilidade da SUPRASS.

R$
34.624.762,44

R$
37.016141,23

R$
91.751.938,00

R$
20.377.050,00

R$ 4.200.000,00
R$ 2.880.000,00

TRS (Terapia
Renal
Substitutiva) R$ 4.200.000,00
COMPLEXO
REGULADOR
R$ 3.240.000,00
TFD (Terapia
Fotodinâmica) R$ 3.709.102,72
SERVIÇOS
ANESTESIOL
ÓGICOS - R$
5.656.185,30

Ação 2130 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade

C - Gestão sobre os repasses regulares de
contra partida estadual para os
municípios com ações e serviços de
média e alta complexidade.

Ação realizada até o fechamento
deste documento.

Ação – 2130 –
R$
Ações estratégicas
24.766.134,00
de atenção à
R$
saúde de média e
16.320.000,00
alta complexidade
AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017

D - Repasse de recursos para os
Municípios para Investimento (Aquisição
de equipamentos, veículos e reforma de
Unidades)

Realizada

Ação – 2130 –
Ações estratégicas
de atenção à
saúde de média e
alta complexidade

-

UPA - R$
28.892.500,00
SAMU - R$
23.218.053,00
R$ 49.385.678,48

Tesouro
Estadual

Coordenação de
Contratualização e
Custeio e
GAPI/SCAGES
GLCC/SGPF

Tesouro
Estadual

Coordenação de Controle
e Avaliação/GER/

Tesouro
Estadual

Coordenação de
Contratualização e
Custeio/SCAGES

Tesouro
Estadual

SGPF

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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Ação A – Cofinanciamento fora de PCEP's: Dos 24 leitos, 10 são de Itumbiara (encerrou em abril/2017), 10 de Catalão (01 a 08/2017) e 4 de Ceres (a partir de 05 até 06/2017).
Além desses, também foram encaminhados a GAPI, para emissão de Parecer Técnico, processos de cofinanciamentos de leitos de UTI, de internações, atendimentos, exames
medicamentos, quimioterápicos e serviços anestesiológicos que totalizaram o montante de R$ 41.896.166,00 em Requisições de Despesas para os Fundos Municipais de Saúde de:
Alvorada do Norte, Anápolis, Buriti Alegre, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Cumari, Formosa, Goiânia, Goiás, Itaberaí Itaguaru, Itumbiara, Jataí, Mineiros, Morrinhos, Nerópolis Rialma,
Rio Verde ,Posse, Senador Canedo São Luis dos Montes Belos, São João D'Aliança, Uruaçu e Vianópolis.
Ação A – Cofinanciamento dentro de PCEP's: O total de leitos de UTI se dividem em: 15 – Anápolis, 42 – Aparecida de Goiânia e 162 - Goiânia e dos leitos psiquiátricos são: 100 –
Anápolis, 160 – Aparecida de Goiânia e 352 - Goiânia. Os recursos para SMS de Goiânia estão sendo auditados por meio do processo nº 201600010005217 – Está em fase preliminar do
relatório de auditoria nº 743. Executado: Para SMS Goiânia até outubro/17, para Aparecida de Goiânia e Anápolis até o momento não houve pagamento referente a 2017.
Em relação à Ação C, os orçamentos foram empenhados pelo montante total e são quitados em parcelas mensais.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Informamos que a Coordenação de Controle e a Coordenação de Avaliação estão na Gerência de Regulação /SUPRASS.
Recomenda-se mudar a ação: Cofinanciamento de Leito dia/internação UTI e de psiquiatria - para: Monitoramento do Cofinanciamento de Leito dia/internação UTI e de psiquiatria,
atribuição da GAPI/SCAGES, tendo em vista que a GAPI apenas realiza auditorias para pagamento do cofinanciamento.
Conclusões:
Em relação ao item B, Ação prevista fora da governabilidade da SUPRASS.
4.6.2 - Meta PAS 2017 – Implementar os programas da Central Odontológica de periodontia, endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, prevenção e diagnóstico de câncer bucal, dentística
especializada, prótese, ortodontia preventiva e corretiva e o serviço de laboratório de prótese dentária.
4.6.2.1 - Indicador – Números de programas implementados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA

A - Planejar a aquisição de instrumentais
e equipamentos para implementação dos
programas da Central Odontológica

Realizado parcialmente. Processo
em andamento.

2137 - Gestão
Inteligente Das
Unidades
Assistenciais De
Saúde

R$ 716.060,00
R$ 290.000,00

R$ 0,00

Equipamentos:
Tesouro
Estadual
Instrumentais:
Recurso
Federal

Central
Odontológica/SCAGES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não foi realizada execução orçamentária, visto que os processos de aquisição estão em fase final de tramitação. Apenas foram elaboradas as Solicitações de Bens e Serviços, porém, não
houve finalização do processo licitatório. Há orçamento previsto, porém não foi executado devido à morosidade do processo licitatório.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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Recomenda-se o cumprimento da meta na vigência do ano de 2018.
Conclusões:
Meta não realizada por motivos técnicos licitatórios.
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Diretriz 5: Qualificação dos processos de Participação e Controle Social do SUS no Estado de Goiás.
5.1- Meta PES 2016-2019 – Adequar a estrutura organizacional e operacional do CES-GO ao exercício das suas atribuições até 2019.
5.1.1 – Meta PAS 2017 – Estruturar o CES-GO organizacional e operacionalmente mediante a realização de 05 ações estratégicas.
5.1.1.1 – Indicador – Percentual (%) das ações propostas para o ano de 2017 realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Adequar o quadro dos servidores da
Secretaria-Executiva ao exercício de
suas atribuições.

B – Instituir e implantar as 08 Comissões
Intersetoriais Permanentes.

C – Executar projeto
física e tecnológica
Secretaria-Executiva
aquisição de móveis,
utensílios.

de reestruturação
do auditório e
por meio da
equipamentos e

D – Executar o Projeto para a implantação
das Coordenações Regionais de Apoio à
Participação e Controle Social nas
estruturas das 18 Regionais de Saúde

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Não realizada

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social
na gestão do
SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CES-GO/GABSES

Realizada 100%
por decisão da mesa diretora foi
redefinido o quantitativo de
comissões para 5, entretanto, não
foram emitidas as resoluções para
instituí-las.

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social
na gestão do
SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CES-GO

Realizada reestruturação física
100%, demais itens pendentes

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social
na gestão do
SUS

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

CES-GO/GABSES

Não realizada

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social
na gestão do
SUS

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

CES-GO/GABSES

R$ 1.355.845,04

R$ 13.000,00
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E – Mapear as competências de acordo
com o perfil exigido para o exercício das
atribuições do CESGO

Não realizada

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social
na gestão do
SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CES-GO

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Como as ações previstas não foram executadas restou prejudicada a Execução Orçamentária e Financeira. Ação C-O valor para Executar o projeto de reestruturação – tecnológica do
auditório e secretaria-executiva por meio da aquisição de móveis, equipamentos e utensílios, permanece o mesmo, pelo fato de que os processos referentes às aquisições dos Vídeo Wall,
móveis e utensílios encontram-se em fase de licitação. Apenas a reestruturação física foi executada pala empresa prestadora de serviços da SES-GO, através da GALAE (Coordenação de
Arquitetura e Engenharia da SES-GO).
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
1. Manter a Ação de Execução do projeto de reestruturação tecnológica do auditório e Secretaria-Executiva por meio da aquisição de móveis, equipamentos e utensílios.
2. Revisar a composição das Comissões e emitir as resoluções instituidoras das mesmas.
Conclusões:
Conclui-se que as necessidades relacionadas a pessoal, adequação tecnológica e aperfeiçoamento dos processos de trabalho no CES persistem por vários exercícios, o que denuncia
fragilidades no atendimento das solicitações e do quantitativo e qualificação do Quadro de Pessoal.
5.2 – Meta PES 2016-2019 – Instituir e implantar a gestão estratégica para resultados no CES-GO mediante a realização das etapas de planejamento; execução, controle e
avaliação.
5.2.1 – Meta PAS 2017 – Executar as etapas de planejamento e execução para a implantação da gestão estratégica para resultados no CES-GO mediante a realização de 03 ações estratégicas.
5.2.1.1 – Indicador – Percentual (%) das ações realizadas para implantação da Gestão Estratégica para Resultados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A – Concluir a elaboração o Plano de Ação
do Quinquênio 2016-2020
B – Definir metas, indicadores e criar
painel de bordo para monitoramento e
avaliação do Plano de Ação

Não realizada

Não realizada

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social na
gestão do SUS
Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social na
gestão do SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CES-GO

-

CES-GO
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C – Instituir o Gerenciamento de Processos
CES-GO/GABSES
Realizado 100% da etapa –
Ação 2128 –
Sem impacto
de Trabalho utilizando ferramentas de
Arquitetura dos Processos e 20% da
Ouvidoria e
Sem impacto
monitoramento e avaliação para
etapa otimização.
controle social na
financeiro
financeiro
otimização de resultados
gestão do SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Em relação a meta 5.2.1 que trata da implantação da gestão estratégica para resultados, temos como Ação C – Instituir o Gerenciamento de Processos de Trabalho utilizando ferramentas de
monitoramento e avaliação para otimização de resultados. Desta ação podemos destacar que a Gestão de Processos requer realização de várias etapas de um trabalho estruturado. A SES em
conjunto com as suas unidades realizaram duas importantes etapas que contribuíram significativamente para o alcance desta ação, sendo: a Arquitetura de Processos e a otimização que
abrange dentre outras atividades, o mapeamento dos principais processos de negócios. O CES identificou 08 macroprocessos integrados a estes e já realizou o mapeamento de 1 processo por
completo e está com 70% do mapeamento realizado referente aos outros 7 processos. Considerando toda a complexidade, amplitude e integração das unidades, podemos concluir que esta
ação foi realizada na proporção de 20% da meta proposta.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
1. Manter todas as ações relativas à Meta 5.2.1 na Programação Anual de Saúde 2018.
Conclusões:
A gestão estratégica orientada para resultados acelera a realização das ações planejadas e otimiza o alcance de objetivos previamente pactuados. A conclusão da elaboração do Plano de Ação
junto com a definição de metas, indicadores e ferramenta de monitoramento potencializará a instituição do Gerenciamento de Processos de trabalho do CES, no entanto é preciso o avanço
destas três ações de forma conjunta tendo como referencial a transformação do modelo de gestão que passará a ser integrado, articulado e transversal permitindo assim a realização das etapas
de planejamento, execução, controle e avaliação orientado para resultados.
5.3 – Meta PES 2016-2019 – Implantar a Política Estadual de Educação Permanente para a Participação e o Controle Social até 2019 mediante a execução das etapas de
planejamento, execução, controle e avaliação.
5.3.1 – Meta PAS 2017 – Implantar parcialmente a Política Estadual de Educação Permanente para a Participação e o Controle Social através da execução de 02 Projetos.
5.3.1.1 – Indicador – Número de Projetos executado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A – Executar Projeto de Educação
Permanente para a formulação e o
controle da execução da Política de Saúde
e a qualificação da gestão estratégica e
participativa para conselheiros, militantes
e servidores da Secretaria-Executiva –

Não Realizada

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social na
gestão do SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CES-GO
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CES-GO;

B – Finalizar e executar Projeto de
Formação dos Educadores Sociais.

Não Realizada

Ação 2128 –
R$ 428.000,00
Ouvidoria e
R$ 1.046.048,20
controle social na
gestão do SUS

R$ 0,00

Recurso
Federal
Tesouro Estadual

CES-GO/GABSES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
5.3 – Com a não realização das Ações restou prejudicada a Execução Orçamentária. (Ação B – R$ 428.000,00 (Recurso Federal)
R$ 1.046.048,20 (Tesouro Estadual)
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
1. Manter todas as ações da Meta 5.3.1 na Programação Anual de Saúde 2018.
2. Alterar a redação da ação para: Finalizar e executar Projeto de Formação dos Educadores para Participação e Controle Social do SUS.
Conclusões:
As Ações A e B não foram realizadas em razão da priorização da Agenda das Conferências de Saúde das Mulheres e das Conferências de Vigilância em Saúde. A implantação da Política
Estadual de Educação Permanente para a Participação e o Controle Social tem como requerimento a execução do Projeto de Formação dos Educadores para Participação e Controle Social.,
A implantação das Coordenações Regionais de Apoio Participação e Controle Social e a pactuação do compartilhamento de responsabilidades intergestores, daí, conclui-se que essas ações
devem ser priorizadas pelo seu valor estratégico. Ressalta-se que o Projeto de Formação dos Educadores para Participação e Controle Social está, em fase de elaboração, na Gerência da
Escola de Saúde Pública.
5.4 – Meta PES 2016-2019 – Instituir e implantar a Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a Participação e o Controle Social do SUS até 2019
mediante a execução das etapas de planejamento, execução, controle e avaliação.
5.4.1 – Meta PAS 2017 – Instituir a Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a Participação e o Controle Social mediante a realização de 02 ações estratégicas.
5.4.1.1 – Indicador – Número de ações estratégicas realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ÁREA
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RESPONSÁVEL/
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Definir as diretrizes para a
Ação 2128 – Ouvidoria
CES-GO/GABSES
implantação da Política Estadual de
e controle social na
Sem impacto
Sem impacto
Comunicação,
Informação
e
Não Realizada
gestão do SUS
financeiro
financeiro
Informática para a Participação e o
Controle Social.
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CES-GO/GABSES
Ação 2128 – Ouvidoria
B - Elaborar projeto executivo para a
e controle social na
implantação da Política Estadual de
Sem impacto
Sem impacto
Não Realizada
gestão do SUS
Comunicação,
Informação
e
financeiro
financeiro
Informática para a Participação e o
Controle Social do SUS.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Com a não realização das Ações restou prejudicada a Execução Orçamentária.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
1. Manter todas as ações da Meta 5.4.1 na Programação Anual de Saúde 2018.
2. Alterar a redação da Ação: Definir as diretrizes para a implantação da Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a Participação e o Controle Social, para Definir as
diretrizes para a formulação da Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a Participação e o Controle Social.
Conclusões:
A definição das Diretrizes e a elaboração projeto executivo para a implantação para implantação Política Estadual de Comunicação, Informação e Informática para a Participação e o
Controle Social depende de medidas internas da direção do CES, daí conclui-se que as ações não foram realizadas em razão da priorização da Agenda das Conferências de Saúde das
Mulheres e das Conferências de Vigilância em Saúde.
5.5 – Meta PES 2016-2019 – Realizar a 9ª Conferência Estadual de Saúde em 2019. (Meta Prevista para 2018)
5.6 – Meta PES 2016-2019 – Apoiar os 246 Conselho Municipal de Saúde na adequação das suas condições legais, técnicas, materiais, tecnológicas e humanas ao exercício das suas
atribuições até 2019.
5.6.1 – Meta PAS 2017 – Apoiar os 246 CMS mediante a realização de 02 ações estratégicas estabelecidas na Agenda Regional elaborada e aprovada.
5.6.1.1 – Indicador – Número de ações estratégicas realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar 18 Seminários Regionais
Ação 2128 –
para apresentação do CES-GO e
Ouvidoria e
Tesouro
Foram realizados 5 seminários (27,77%)
R$ 118.775,00
R$ 2.200,00
CES-GO/GABSES
orientações diversas aos CMS
controle social na
Estadual
(Público alvo: 1.266)
gestão do SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A execução orçamentária registra gastos apenas com diárias porque houve contingenciamento de recursos por parte da administração orçamentária e financeira para s serviços de coffeebreak (manhã e tarde); almoço; água e café. R$ 8.000,00 Diárias R$ 110.775,00 Serviços: coffee-break (manhã e tarde); almoço; água e café. Gasto apenas R$ 2.200,00 com as diárias.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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1. Manter a Ação da Meta 5.6.1 na Programação Anual de Saúde 2018 visando a conclusão da implantação do Programa de Apoio aos municípios.
2. Alterar a redação da ação para: Realizar 18 Seminários Regionais para apresentação do Programa de Apoio à Participação e Controle Social do SUS aos integrantes das Comissões
Intergestores Regionais e a integrantes dos Conselhos Municipais de Saúde.
Conclusões:
Conclui-se que a realização parcial dessa ação deveu-se à priorização de uma agenda de conferências temáticas.
5.7 - Meta PES 2016-2019 – Fortalecer a Ouvidoria da SES/GO para resposta a 100% das demandas dos usuários.
5.7.1 - Meta PAS 2017 – Alcançar a Taxa de Respostas superiores a 80%.
5.7.1.1 - Indicador – % de demandas respondidas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
A - Conscientizar e sensibilizar os
parceiros (Rede de Ouvidorias e
Interlocuções) da importância do
cumprimento dos prazos de respostas
estabelecidos no Decreto 7.903 de 11
de junho de 2013.

100%
das
Unidades
parceiras
conscientizadas e sensibilizadas quanto
ao encaminhamento das respostas das
demandas aos cidadãos em tempo hábil
(conforme Decreto)

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social na
gestão do SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Ouvidoria

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

R$ 10.000,00

R$1.060,00

Tesouro
Estadual

Ouvidoria

A ação de sensibilização dos gestores
municipais quanto à implantação de
Ouvidorias foi 100% realizada .
B - Sensibilizar os gestores municipais
para a implantação da Ouvidoria (nível
I de acesso ao Sistema Ouvidor SUS),
prioritariamente em municípios com
mais de 30.000 habitantes;

Para a efetivação desta ação houve a
participação nas seguintes reuniões:
01 Reunião COSEMS;
01
Reunião
com
a
Comissão
Intergestores Bipartite ( CIB);
03 reuniões das Comissões Intergestores
Regional (CIR) : Sudoeste I,
Pirineus, Oeste II
Com os Gestores dos Municípios dos
seguintes municípios : Santo
Antônio do Descoberto, Senador
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Canedo, Campos Belos, Jussara
Valparaíso,
Cidade
Ocidental,
Trindade e Luziânia;
Participação no VI Encontro de Saúde
dos Gestores Municipais;
Reunião com Gestores das unidades da
SES para implantação de Ouvidoria:
HMA,HMI,HDS,
CREDEQ
e
Condomínio Solidariedade;
Implantação de 09 Ouvidorias de Nível I
(05 Ouvidorias Municipais
e 04
Ouvidorias nas Unidades da SES) e 06
Interlocuções Municipais Nível II
Realizada articulação da Rede
Ouvidoria do Estado de Goiás.

de

Para esta ação foram realizadas:
Reuniões com Ouvidores (Nível I) e
Interlocutores (Nível II) da Rede
Estadual e Municipal;
C - Articular a rede de Ouvidoria do
Estado de Goiás

Reunião com Gestores dos municípios
de : São Luís dos Monte Belos, Anápolis
e Aparecida de Goiânia sendo neste
último município com o objetivo de
reativação da Ouvidoria;

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

Tesouro
Estadual

R$ 100.000,00
R$18.000,00

Ouvidoria

Visita Técnica a todas as unidades
parceiras da SES;
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01
Capacitação
ministrada
pelo
Ministério da Saúde - Departamento
Geral de Ouvidorias do SUS para
implantação de Ouvidoria Nível I (Data:
8, 9 e 10 de maio de 2017 com 29
profissionais)
01 Capacitações para implantação de
Interlocução no Sistema OuvidorSUS
Nível II (Data : 28/04/2017 com 29
participantes)
01 Capacitações para implantação de
Interlocução no Sistema OuvidorSus
Nível II ( Data: 29/09/2017 com 28
participantes)
Várias
Capacitações
individuais
realizadas na Ouvidoria da SES tanto
para Nível I quanto Nível II de acesso no
Sistema OuvidorSus e uma no município
de Gameleira
01 Curso de Capacitação de Tipificação
para Ouvidoria Nível I de acesso no
Sistema OuvidorSus (Data : 16 e 17 de
agosto de 2017 com 50 participantes)
1° Seminário Goiano de Ouvidorias
Públicas realizado em parceria com
outras Ouvidorias Públicas do Estado de
Goiás (Data: 21 de setembro de 2017
com 430 participantes)
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Encontro com Ouvidores das Unidades –
“Café com Ouvidores” (Data: 07 de
dezembro de 2017 com 25 participantes);
01 Capacitação ministrada pelo
Ministério da Saúde - Departamento
Geral de Ouvidorias do SUS para
implantação de Ouvidoria Nível I (Data:
18, 19 e 20 de dezembro de 2017 com 25
participantes );
Não houve participação em eventos
Internacionais.
Participação em eventos nacionais:
02 Encontros com Ouvidores Estaduais
no Departamento de Ouvidoria Geral do
SUS, em Brasília (DOGES);
D
Participar
nacional
e
internacionalmente com a rede de
Ouvidorias Públicas

07 Visitas Técnicas ao Departamento de
Ouvidoria Geral do SUS, em Brasília
(DOGES)
Participação dos profissionais da
Ouvidoria da SES nos seguintes eventos:
Programa
de
Certificação
em
Ouvidoria(Com
os
seguintes
módulos; Introdução à Gestão de
Processos, Acesso à Informação,
Ética e serviço Público, Controle
Social e Gestão em Ouvidoria)
realizado pela ENAP (Escola
Nacional de Administração Pública);

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

R$ 100.000,00

R$13.680,00

Tesouro
Estadual

Ouvidoria
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E - Adequar o funcionamento das
Ouvidorias descentralizadas, de acordo
com preceitos da Ouvidoria do SUS do
Estado de Goiás (utilização do Sistema
Ouvidor SUS, monitoramento dos
dados e gestão da informação)

Seminário
Internacional
de
Transparência
e
Acesso
à
Informação realizado pela em
Brasília realizado pelo Tribunal
Superior do Trabalho em Brasília;
Curso de Gestão e prática em Ouvidoria
realizado pela ESAF (Escola de
administração Fazendária)
Curso de Acesso à Informação em
Brasília;
XX Congresso Brasileiro de Ouvidores
/Ombudsman em Foz do Iguaçu
100% das unidades onde foram
implantadas Ouvidoria Nível I e Nível II
estão utilizando o Sistema Ouvidor SUS
(Implantado o Sistema Informatizado
Ouvidor SUS)

Ação 2128 –
Ouvidoria e
controle social na
gestão do SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Ouvidoria

R$ 100.000,00

R$ 19.684,40

Tesouro
Estadual

Comunicação Setorial

Confecção de cartazes e folder e
distribuição para as unidades parceiras da
rede de Ouvidorias do Estado de Goiás
(Municipais e Estaduais)
F - Realizar Campanha de divulgação
da Ouvidoria

Ação 2128 –
Ouvidoria e controle
Realizado divulgação da Ouvidoria do social na gestão do
SUS com parceria: SANEAGO para
SUS
divulgação da através da conta de água e
CMTC através de cartazes fixados
internamente nos ônibus da Rede;
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G - Desenvolver ações de Ouvidoria
Ativa
H - Adquirir equipamento
informática, telefonia e mobiliário

de

I - Adequar o espaço físico de
funcionamento da Ouvidoria

Não realizada

Central Telefônica ou PABX, Gravador
Digital, 01 geladeira, 01 cafeteira

Não realizado

Ação 2128 –
Ouvidoria e controle
social na gestão do
SUS
Ação 2128 –
Ouvidoria e controle
social na gestão do
SUS
Ação 2128 –
Ouvidoria e controle
social na gestão do
SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Ouvidoria

R$ 114.705,12

R$ 78.252,99

Recurso
Federal
Convênio

SGPF

R$ 0,00

Recurso
Federal
Tesouro
Estadual

SGPF

R$ 60.000,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação A – Esta ação foi realizada através de articulações com os Ouvidores das unidades parceiras baseadas no Decreto 7.903 de 11 de junho de 2013, meta sem impacto financeiro.
Ação B – Foi executada através da participação do Ouvidor do SUS/SES-GO nas reuniões de CIB, CIR e outras nas quais estiveram presentes os gestores dos municípios do Estado de
Goiás,o recurso orçamentário foi otimizado, priorizando os municípios da região metropolitana e através de diárias sem pernoite.
Ação C –As articulações e capacitações foram realizadas somente com municípios que estabeleceram previamente a necessidade da implantação de Ouvidoria e nas Capacitações nem
todos os município que informaram a participação encaminharam participantes para o evento, não utilizando portanto todo o recurso financeiro previsto.
Ação D – Esta ação priorizou a participação dos profissionais em eventos com o objetivo de formação e qualificação em Ouvidoria, poucos eventos agendados durante o ano e não houve
participação em eventos internacionais, uso do recurso orçamentário inferior ao previsto.
Ação E – A adequação no funcionamento das Ouvidorias Descentralizadas de acordo com os preceitos de Ouvidorias do SUS e do uso do Sistema OuvidorSUS foi realizada através de
visitas técnicas realizadas pelo Ouvidor da SES/SUS-GO à algumas Unidades da rede de Ouvidorias Descentralizadas do Estado e de reuniões específicas com os Ouvidores; sem
impacto financeiro
Ação F – Nas ações de divulgação da Ouvidoria foram realizadas com impacto financeiro as ações com parceria com a Comunicação sendo o valor total de Folders R$ 19.038,00 e o dos
Cartazes R$ 646,00. A parceria com a SANEAGO e CMTC foi sem impacto financeiro o que resultou no uso do recurso orçamentário inferior ao previsto.
Ação H – O recurso foi utilizado na aquisição de equipamentos cujos convênios foram empenhados anteriormente, valor executado abaixo do previsto devido à licitação.
As ações G, e I não tiveram impacto financeiro, pois não foram realizadas no ano de 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não há recomendações.
Conclusões:
Meta conclusa com sucesso, taxa de resposta superior à meta proposta.
5.8 – Meta não contemplada no PES 2016-2019 – Realizar duas Conferências Temáticas de Saúde: Saúde das Mulheres e Vigilância em Saúde.
Justificativa do Conselho Estadual de Saúde: Considerando a convocação do Ministro da Saúde mediante Portarias nº1016/2016 e nº1017/2016 para realização das Conferências
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Nacionais Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde e suas respectivas etapas preparatórias Municipal, Regional e Estadual, recomenda-se a inclusão desta nova meta no PES
2016-2019.
5.8.1 – Meta PAS 2017 – Realizar Conferências Temáticas: Saúde das Mulheres em 18 Regionais e 01 Estadual;
Realizar Conferências Temáticas: Vigilância em Saúde em 18 Regionais e 01 Estadual.
5.8.1.1 – Indicadores:
Número de Conferências Temáticas Regionais Saúde das Mulheres realizadas;
Número de Conferências Temáticas Regionais, de Vigilância em Saúde, realizadas;
Número de Conferências Temática Estaduais realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A – Assessorar os 246 CMS na
realização
das
Conferências
Municipais de Saúde-Tematica de
forma regionalizada e em municípios
pontuais,
conforme
diretrizes
estabelecidas pelo Plenário – CESGO.
B – Realizar dezoito Conferências
Temáticas Regionais – Saúde das
Mulheres.
C – Realizar dezoito Conferências
Temáticas Regionais – Vigilância em
Saúde.
D – Realizar a Conferência Temática
Estadual – Saúde da Mulher
E – Realizar a Conferência Temática
Estadual – Vigilância em Saúde.

Ação 2128 – Ouvidoria e
controle social na gestão
do SUS
Realizada

Realizada

Realizada
Realizada
Realizada

Ação 2128 – Ouvidoria e
controle social na gestão
do SUS
Ação 2128 – Ouvidoria e
controle social na gestão
do SUS
Ação 2128 – Ouvidoria e
controle social na gestão
do SUS
Ação 2128 – Ouvidoria e
controle social na gestão
do SUS

R$ 220.000,00

R$ 450.000,00

R$ 450.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00

R$ 18.310,00

Tesouro Estadual

CES-GO/GABSES

Tesouro Estadual

CES-GO/GABSES

Tesouro Estadual

CES-GO/GABSES

R$ 106.594,38 Tesouro Estadual

CES-GO/GABSES

R$ 176.270,26

R$ 0,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

CES-GO/GABSES

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Na Ação A – Previsto – R$ 220.000,00 para custeio de Diárias, havia a expectativa da realização de atividades de assessoramento técnico aos representantes municipais e das Regionais de
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Saúde visando o aprimoramento dos processos de organização e realização das conferências, entretanto, fatores circunstanciais de tempo e fraquezas da força de trabalho frustraram a
referida expectativa. Realizado – R$ 18.310,00 em custeio com Diárias. Ação C – A execução foi realizada pela SUVISA, por isso sem informação de impacto financeiro. Ação E – A
execução foi realizada pela SUVISA, por isso sem informação de impacto financeiro. A execução orçamentária da Meta 5.8.1. Ações B e D, Obteve valores abaixo do previsto, em razão da
busca por economicidade na realização das atividades de apoio aos municípios e na organização e execução das Conferências de Saúde das Mulheres e porque as Conferencias de Vigilância
em Saúde foram realizadas pela SUVISA.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Sem recomendações.
Conclusões:
Conclui-se que os processos de planejamento e execução das Conferências de Saúde estão a exigir maior racionalização e previsibilidade.
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Diretriz 6: Formação, aperfeiçoamento e aprimoramento de pessoal para o SUS.
6.1 - Meta PES 2016-2019 - Incrementar referência regional para Educação em Saúde nas 18 Regionais de Saúde e em 100% dos Fóruns de pactuação Regional.
6.1.1 - Meta PAS 2017 - Implantar coordenações e subcoordenações de Educação em Saúde para o SUS nas 18 Regionais de Saúde.
6.1.1.1 – Indicador - Número de Regionais de Saúde com coordenações e subcoordenações implantadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
AÇÕES PPA

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

A - Implantar coordenações e
subcoordenações de Educação em
Saúde nas Regionais de Saúde

16 Regionais de Saúde com
2126: Formação,
R$ 0,00
R$ 192.000,00
FUNGESP
SEST-SUS
Coordenações de Educação
Aperfeiçoamento e
GERNACE
Permanente em Saúde Implantadas
aprimoramento de
(44,4%)
pessoal para o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A SEST-SUS atingiu 44,4% da meta prevista (implantação de 36 cargos). O recurso financeiro é originado do FUNGESP, sendo o impacto financeiro de 3.000,00/mês por coordenação
implantada (16). O pagamento se refere aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. À época da elaboração da PAS, o recurso previsto para garantir as implantações das
coordenações e subcoordenações seria o mesmo utilizado para pagar as demais coordenações da SES-GO, portanto, não haveria impacto financeiro (Recurso Previsto = 0,00). Entretanto, a
implantação não foi autorizada por falta de recursos financeiros. A SEST-SUS definiu realizar a implantação com recursos da FUNGESP – Recurso da Educação Permanente/EPS.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Implantar as Coordenações de Educação Permanente nas Regionais de Saúde Nordeste I e Nordeste II.
Conclusões:
A meta prevê também a implantação das Subcoordenações de EPS, as quais não foram implantadas por insuficiência financeira e pela inexistência de Recursos Humanos com perfil
adequado para o cargo nas Regionais de Saúde ou em municípios das respectivas Regiões com possibilidade de lotação na Regional. Faltam 02 Regionais de Saúde para implantar as
Coordenações de EPS. As Subcoordenações não serão implantadas. A meta para 2018 será completar o quadro das Coordenações.
6.2 - Meta PES 2016-2019 - Implantar o planejamento ascendente e contínuo da Educação Permanente nas 18 Regiões de Saúde.
6.2.1 Meta PAS 2017 - Qualificar 386 componentes das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço/CIES Estadual e Regionais de Saúde, (incluindo Coordenadores e
Subcoordenadores de Educação em Saúde das 18 Regionais de Saúde).
6.2.1.1 - Indicador - Número decomponentes das CIES Estadual e Regionais de Saúde / Trabalhadores do SUS qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREARESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
RECURSO SUPERINTENDÊNCIA
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A - Realizar curso de qualificação
para os componentes das CIES
Estadual e Regionais

Não realizado

Ação 2126:
Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 134.416,41

R$ 0,00

Tesouro Estadual

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Executar o curso no 1º semestre de 2018.
Conclusões:
A CIES não conseguiu equipe técnica para finalizar o projeto que se encontra em fase final de construção para, posteriormente, iniciar os trâmites de pactuação. Meta não realizada.
6.2.2 - Meta PAS 2017 – Qualificar 240 trabalhadores (Médicos e Enfermeiros da Rede de Urgência - SAMU, UPA 24 horas, Hospitais Porta de Entrada).
6.2.2.1 – Indicador - Número de trabalhadores qualificados.
AÇÕES
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar curso de Atendimento
Não realizado
2126: Formação,
R$ 60.000,00
R$ 0,00
Recurso
SEST-SUS
Avançado em Trauma / ATLS de
Aperfeiçoamento e
Federal
Suporte Cardiovascular Avançado /
aprimoramento de
ACLS.
pessoal para o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A SEST-SUS enviou memorando nº 0354/2017 à SUPRASS em 28/08/2017 solicitando manifestação quanto ao interesse na execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno
para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. Até a presente data não houve retorno da solicitação ora formalizada. O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. O
memorando citado está na caixa (docflow) do Sr. Ademir Mazzucco (18/09/2017). A SEST-SUS aguarda a equipe técnica da SUPRASS deliberar quanto a sua execução.
Conclusões:
O projeto só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.3 - Meta PAS 2017 - Qualificar como facilitadores 36 Coordenadores (Atenção à Saúde e Vigilância em Saúde) das 18 Regionais de Saúde em “Política Nacional de Humanização”.
6.2.3.1 - Indicador - Número de trabalhadores qualificados.

232

AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
A - Realizar Capacitação da Política
Nacional de Humanização

REALIZADA

AÇÕES PPA

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
R$ 60.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/5017 que
tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando 0430/2017) para elaboração do projeto para
possível execução em 2018/2019.
Conclusões:
O projeto só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.4 - Meta PAS 2017 - Atualizar 410 profissionais de Saúde Bucal.
6.2.4.1 - Indicador - Número de profissionais de saúde qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso de qualificação para
200 Coordenadores e CirurgiõesDentistas dos CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas)

Não realizado

AÇÕES PPA
2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
R$ 811.960,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

B - Formar 210 Auxiliares de Saúde
Não realizado
Bucal na Estratégia Saúde da Família.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ações não realizadas. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:

233

A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na execução do curso de qualificação para Coordenadores e
Cirurgiões-Dentistas dos CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a fim abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. A SPAIS
respondeu por meio do memorando 0998/5017 que tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando
0430/2017) para elaboração do projeto para possível execução em 2018/2019. Quanto ao curso de Formação para Auxiliares de Saúde Bucal, proposto pela SEST-SUS, cuja primeira
etapa foi executada em 2015, atualmente, não existe demanda comprovada.
Conclusões:
O projeto de Qualificação para Coordenadores e Cirurgiões-Dentistas dos CEO só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias
pactuadoras. Quanto ao curso “Auxiliar de Saúde Bucal” este teve sua demanda suprida com a primeira etapa do curso (em 2015) que qualificou 207 profissionais. Meta não realizada.
6.2.5 - Meta PAS 2017 - Qualificar 400 trabalhadores da Atenção Primária e Hospitalar para operacionalização e otimização da Rede Cegonha. (Goiás mais Competitivo - Programa Siga
Bebê).
6.2.5.1 - Indicador - Número de trabalhadores da Atenção Primária e Hospitalar qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar curso de qualificação para
operacionalização e otimização da Rede
Cegonha. (Goiás mais Competitivo).

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS.

R$70.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/2017 que
tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando 0430/2017) para elaboração do projeto para
possível execução em 2018/2019.
A SEST-SUS lembra, ainda, que várias ações que respondem a esta necessidade já foram realizadas, como: Curso de Atualização em Procedimentos de Imunização e Controle de
Imunobiológicos, Curso de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco, Planificação da APS.
Conclusões:
O projeto só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
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6.2.6 - Meta PAS 2017 - Qualificar 30 profissionais médicos em manejo clínico das Arboviroses (Dengue /Chikungunya / Zika).
6.2.6.1 - Indicador - Número de profissionais médicos qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

SEST-SUS
A - Realizar Capacitação nas Arboviroses
Não realizado
2126: Formação,
R$ 15.000,00
R$ 0,00
Recurso
(Dengue/Chikungunya/Zika)
Aperfeiçoamento e
Federal
contemplando
vigilância,
apoio
aprimoramento de
diagnóstico e assistência
pessoal para o SUS.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/5017 que
tem interesse na execução do curso. Importante ressaltar que várias ações isoladas foram realizadas durante os anos anteriores pelas áreas técnicas responsáveis pelo conteúdo (SPAIS e
SUVISA), por meio de capacitações com carga horária inferior a 40 horas.
A mesma solicitação de manifestação quanto à execução do referido assunto foi encaminhada à SUVISA, por meio do memorando nº. 0355/2017 (28/08/2017), sendo a resposta enviada
por meio do memorando nº. 66/2017-SEISVS 03084, o qual relata que tal capacitação está contemplada dentro da PAS/2017 e que os projetos estão sendo elaborados pela área técnica para
que sejam repassados posteriormente, sendo sua execução para 2018/2019.
Conclusões:
A SEST-SUS orienta que as Superintendências SPAIS e SUVISA realizem um levantamento da demanda reprimida e elaborem juntas o projeto do curso com carga horária igual ou maior
que 40 horas, devendo o projeto ser submetido ao fluxo pedagógico da SEST-SUS, garantindo assim a certificação dos participantes. O projeto só poderá ser executado após conclusão dos
trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.7 - Meta PAS 2017 - Qualificar 36 profissionais da Atenção Básica, em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas.
6.2.7.1 - Indicador - Número de profissionais das Unidades Básicas qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realizar curso de qualificação para
profissionais da Atenção Básica, em
Saúde Mental, Álcool e outras Drogas

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento

R$ 15.000,00

ORIGEM
DO
RECURSO
R$ 0,00
Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SPAIS
SUVISA
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de pessoal para o
SUS.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/5017 que
tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando 0430/2017) para elaboração do projeto para
possível execução em 2018/2019.
O Ministério da Saúde propõe para 2018/2019 o “Projeto Itinerários do Saber” que qualificará, além de outros, os profissionais da Saúde Mental, para o qual a SEST-SUS já fez adesão:
Curso de Especialização de Nível Médio para Técn. em Enfermagem (em linha do Cuidado) Atenção Psicossocial;
Curso de Atualização em Saúde Mental (Crack, Álcool e Outras Drogas - CASMAD): Este curso contemplará 1.360 vagas para o 1º semestre/2018 e 1.320 para o 2º semestre/2018. O
projeto está em fase adiantada de planejamento.
Curso de Formação em Saúde Mental (Crack, Álcool e Outras Drogas), para ACS, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem da Atenção Básica.
Consta na resposta da SPAIS, a necessidade de retomada do curso “Escola de Supervisor Clínico Institucional” que encontra-se sobrestado. O mesmo ampliará as respostas necessárias às
questões de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas para Estado de Goiás. Importante ressaltar que outras ações foram realizadas na área supracitada no decorrer dos anos anteriores, sendo
necessário o levantamento do público alvo e suas capacitações anteriores, objetivando o não desperdício de recursos financeiros.
Conclusões:
O projeto só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.8 - Meta PAS 2017 - Qualificar 120 trabalhadores em Saúde do Escolar (PSE) (Equipe Multiprofissional da ESF, Coordenadoras Pedagógicas das Unidades Escolares participantes e
digitadores).
6.2.8.1 - Indicador - Número de trabalhadores da Saúde qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar curso de Saúde do Escolar PSE (incluindo inserção de ações
executadas no e -SUS)

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS.

R$ 50.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

SPAIS
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto à área técnica responsável. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/5017 que
tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando 0430/2017) para elaboração do projeto para
possível execução em 2018/2019.
Conclusões:
Em 2013, 288 profissionais foram qualificados para atuação no Programa Saúde na Escola. Nova edição do projeto só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para
aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.9 - Meta PAS 2017 - Formar 60 Enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família e Coordenadores dos serviços de saúde em Gestão para os Sistemas de Informação em Saúde. (SIPNI,
SINAN, SIM, SINASC, SISPRENATAL, SISCAN).
6.2.9.1 - Indicador - Número de enfermeiros e coordenadores formados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar curso de formação em
Não realizado
2126: Formação,
R$ 30.000,00
R$ 0,00
Recurso
SEST-SUS
Gestão para os Sistemas de Informação
Aperfeiçoamento e
Federal
em Saúde. (SIPNI, SINAN, SIM,
aprimoramento de
SINASC, SISPRENATAL, SISCAN e
pessoal para o SUS.
outros).
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto às áreas técnicas responsáveis. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/5017 que
tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando 0430/2017) para elaboração do projeto para
possível execução em 2018/2019.
A mesma solicitação foi encaminhada à SUVISA, por meio do memorando nº. 0355/2017 (28/08/2017), sendo a resposta enviada por meio do memorando nº. 66/2017-SEISVS 03084, o
qual relata que quanto aos Sistemas SISPRENATAL e SISCAN são gerenciados pela SPAIS. Em relação ao SINAN, serão realizadas capacitações regionalizadas em 13 regionais de
saúde em 2017, com os respectivos municípios. Informa ainda que foram realizadas as seguintes capacitações: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica SIVEP Gripe (set/17),
TABWIN/TABNET (mar-abr/17), SIM e SINASC (abr/2017), SISPNI em 12 Regionais de Saúde. Até nov/17 será realizada capacitação do Sistema EAPV em todos os municípios.
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Importante ressaltar que a SEST-SUS não controla capacitações com carga horária inferior a 40 horas.
Conclusões:
A SEST-SUS orienta que as Superintendências SPAIS e SUVISA elaborem o conteúdo dos cursos e que, se os mesmos contemplarem carga horária igual ou maior que 40 horas, deverão
ser submetidos ao fluxo pedagógico da SESTSUS, garantindo assim a certificação dos participantes. Os projetos só poderão ser executados após conclusão dos trâmites necessários para
aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.10 - Meta PAS 2017 - Qualificar 90 Enfermeiros responsáveis pelas equipes da ESF em Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ).
6.2.10.1 - Indicador - Número de enfermeiros qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar Atualização e Avaliação do
Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica – PMAQ -AB.

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS.

R$ 40.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O referido curso foi solicitado no PAREPS 2106-2019. A SEST-SUS encaminhou memorando nº 0353/2017 à SPAIS em 28/08/2017, solicitando manifestação quanto ao interesse na
execução do referido curso, a fim de abrirmos processo interno para elaboração do projeto junto às áreas técnicas responsáveis. A SPAIS respondeu por meio do memorando 0998/5017 que
tem interesse na execução do curso, ao qual, a GESAP/SEST-SUS reitera a necessidade de contato entre ambas as equipes (memorando 0430/2017) para elaboração do projeto para
possível execução em 2018/2019.
Conclusões:
O projeto só poderá ser executado após conclusão dos trâmites necessários para aprovação em todas as instâncias pactuadoras. Meta não realizada.
6.2.11 - Meta PAS 2017 - Qualificar 105 Trabalhadores do SUS em “Capacitação Pedagógica”.
6.2.11.1 - Indicador - Número de trabalhadores qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO EXECUTADO

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Realizar Capacitação Pedagógica
para Trabalhadores do SUS com perfil
para multiplicador

31 profissionais qualificados
(29,5%)

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS.

R$ 60.000,00

R$ 9.200,00

Recurso
Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A meta prevista era de qualificar 105 Trabalhadores do SUS. Em 2017, 31 profissionais foram qualificados ao custo de R$ 9.200,00.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuar a oferta permanente do curso de Capacitação Pedagógica para Trabalhadores do SUS, considerando a importância da Educação Permanente em Saúde e a demanda reprimida de
docentes qualificados pedagogicamente no Estado. De 2011 a 2016 foram capacitados 331 Trabalhadores do SUS.
Conclusões:
Capacitação Pedagógica faz parte da oferta permanente de cursos da SEST-SUS. Para 2018 temos 03 previstas para execução. Meta parcialmente realizada.
6.2.12 - Meta PAS 2017 - Qualificar 2.800 profissionais de Saúde (Atenção Primária em Saúde - Módulos I, II e III).
6.2.12.1 - Indicador - Número de profissionais qualificados / especializados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
A - Cursos Integrados Realizar Curso
Básico de Atenção Primária em Saúde
para 1.000 profissionais / módulo I
B - Realizar Curso de Aperfeiçoamento
em Atenção Primária em Saúde para
1.000 profissionais / módulo II

Não realizado

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS.
R$ 700.000,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso
Federal

SEST-SUS

R$ 39.830,00

C - Realizar curso de Especialização em
Atenção Primária em Saúde para 800
profissionais – módulo III
181 concluintes
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Recurso disponível, utilizado parcialmente este ano. Os módulos I e II são pré-requisitos para o módulo III e foram executados nos anos anteriores. O módulo III (Especialização) iniciou
em agosto/2017, tendo sido executado o valor de R$ 39.830,00.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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Reescrever a meta na Programação de 2018, pois, a meta (qualificar 2.800 profissionais nos módulos I, II e III) prevista foi descrita equivocadamente: o módulo I é pré-requisito para os
demais, ou seja, a quantidade máxima de alunos ao final do módulo III deverá ser a mesma que iniciou no módulo I. Portanto, até 1.000 profissionais poderiam concluir a especialização
(módulo III).
Os módulos I e II foram executados até 2016. A SEST-SUS deverá concluir as demais edições que estão previstas para 2018 completando o total de 545 alunos aptos ao módulo III (200
alunos no 1º semestre e 145 no 2º semestre/2018).
Conclusões:
Trata-se de curso modular que para chegar à Especialização (Módulo III) os alunos deverão ser considerados aptos, sendo que os módulos I e II são pré-requisitos.
No período de 2011 a 2016, 1.308 profissionais foram capacitados no módulo I, destes, 688, no módulo II e 200 iniciaram a 1ª edição do módulo III em agosto/17 (atualmente, 186 alunos
cursando o módulo III). A SEST-SUS completará a execução deste módulo que prevê 545 alunos aptos. Em 2018 as turmas 2 e 3 serão realizadas com 200 alunos no 1º semestre e 145 no
2º semestre/2018. Meta realizada parcialmente (considerando o total apto de 545, o percentual atingido até o momento é de 34, 1%).
6.2.13 - Meta PAS 2017 - Qualificar 2.590 Profissionais/Gestores Municipais de Saúde.
6.2.13.1 - Indicador - Número de Profissionais/Gestores qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar Curso de qualificação para
246 Gestores Municipais de Saúde.

Qualificação para 246 Gestores
Municipais de Saúde
Realizado: 66 (26,8%)

B - Realizar Curso de qualificação para
984 gestores do sistema (Qualigestores).

Não realizado

C - Realizar Curso de Especialização
para 210 Auditores (Especialização em
Auditoria de Sistemas de Saúde).

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO EXECUTADO
R$ 2.740.000,00

R$ 39.980,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso
Federal

SEST-SUS

R$ 0,00

Não realizado
R$ 0,00

D - Realizar Curso de qualificação para 1.036 profissionais capacitados
1.150 profissionais de saúde em
(411 -mód. I e 625 mód. II)
R$ 128.286,00
Planificação da Atenção Primária.
Obs: acima da meta planejada
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Recurso disponível, utilizado parcialmente. Quanto ao Curso de qualificação para Gestores Municipais de Saúde: Foram gastos R$ 39.980,00. Quanto ao Curso de qualificação para
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profissionais de saúde em Planificação da Atenção Primária: 411 profissionais foram capacitados no Módulo I; 625, no módulo II. Foram executados R$ 128.286,00.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Curso de qualificação para Gestores Municipais de Saúde: A meta era capacitar 246 gestores. 165 gestores foram matriculados (que corresponde a 67%). Destes, 66 (40%) foram
aprovados e 99 (60%) desistiram ou foram reprovados. Diante do índice de desistência e/ou reprovação (60% dos matriculados) a SEST-SUS recomenda que a GESAP investigue as
possíveis causas e faça a correção para as próximas edições, reavaliar a metodologia do curso. Orienta ainda, “sensibilizar” os gestores quanto a importância do curso para o sucesso da sua
própria gestão.
Curso de qualificação para Gestores do Sistema (Qualigestores): Necessidade suprida com a oferta do curso qualificação para Gestores Municipais de Saúde (acima referido)
Especialização em Auditoria de Sistemas de Saúde: Projeto sobrestado desde outubro/2016 aguardando retorno da área proponente com as alterações pedagógicas sugeridas pela SESTSUS. Curso de qualificação para profissionais de saúde em Planificação da Atenção Primária: 411 profissionais foram capacitados no Módulo I; 625, no módulo II. Curso finalizado.
Conclusões:
A meta global era qualificar 2.590 Profissionais/Gestores Municipais de Saúde. Atingimos 42,5% (1.102 profissionais). O curso do Sistema Qualigestores se tornou desnecessário, pois, o
conteúdo é similar ao curso de Qualificação para Gestores Municipais de Saúde, portanto, não foi executado. Quanto ao curso de Especialização em Auditoria de Sistemas de Saúde, a
SEST-SUS aguarda orientações técnicas para retomada.
6.2.14 - Meta PAS 2017 - Qualificar 750 Conselheiros Estaduais e Municipais de Saúde.
6.2.14.1 - Indicador - Número de Conselheiros qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar Curso de qualificação para
Conselheiros Estaduais e Municipais de
Saúde

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO EXECUTADO
R$ 212.500,00

R$ 0,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso
Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A SEST-SUS tinha como meta global (PPA 2016-2019) qualificar em parceria com o CES, 3.000 Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde de 2016 a 2019. Entretanto, durante os
primeiros dois anos (2016 e 2017) o curso não foi realizado. A SEST-SUS encaminhou Ofício nº. 4145/2017 (28/08/2017) ao CES solicitando manifestação quanto ao interesse na parceria
para a sua execução, para o qual, até a presente data, não houve resposta.
Conclusões:
A SEST-SUS tem como um dos seus valores “fortalecer o controle social”, portanto, a Capacitação dos Conselheiros Municipais de Saúde deverá ser executada como curso de oferta
permanente, a partir de 2018, considerando a substituição desses atores sociais a cada 2 anos. O Ministério da Saúde propõe para 2018/2019 o “Projeto Itinerários do Saber” que
qualificará, além de outros, os Conselheiros de Saúde, para o qual a SEST-SUS já fez adesão. Para o 1º semestre/2018 teremos 720 vagas e para o 2º semestre/2018 mais 200 vagas. O
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projeto se encontra em fase adiantada de planejamento. Meta não realizada.
6.3 - Meta PES 2016-2019 –Incrementar a execução do processo de Educação em Saúde nas 18 Regiões de Saúde, com ênfase na requalificação dos processos de trabalho dos ACS
e ACE.
6.3.1 - Meta PAS 2017 - Qualificar 5.000 Agentes de Saúde / Profissionais de Saúde. (UnB)
6.3..1.1 - Indicador - Número de Agentes de Saúde / Profissionais de Saúde qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO RECURSO
A - Realizar curso de qualificação para
1.625 Agentes inscritos
2126: Formação,
R$ 4.141.001,47
R$
FES
SPAIS
4.800 Agentes Comunitários de Saúde e
(1.175 ACS e 450 ACE)
Aperfeiçoamento e
1.129.364,04
(Tesouro
SUVISA
Agentes de Combate às Endemias
aprimoramento de
(Capacitação
Estadual) =
SEST-SUS
pessoal para o SUS
para 4.800
R$
ACS/ACE = R$
1.101.001,47
3.802.031,47
FES
B - Realizar curso de Especialização em
Especialização em Gestão de
Especialização
(Transferênc
Gestão de Saúde com ênfase na Atenção
Saúde com ênfase na Atenção
em Gestão de
ia SUVISA)
Primária para 200 Profissionais de Saúde
Primária: 231 alunos
Saúde com
= R$
ênfase na
340.000,00
cursando
Atenção
Primária = R$
338.970,00)
FUNGESP =
R$
2.800.000,00
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Para os cursos propostos nas ações acima, o valor pago até a presente data foi de R$ 1.129.364,04.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Executar o curso de qualificação para 4.800 Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias e o Curso de Especialização em Gestão de Saúde com ênfase na Atenção
Primária até o final de 2018.
Conclusões:
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Curso de qualificação para ACS/ACE (UnB): Dos 4.800 Agentes Comunitários de Saúde/ACS e Agentes de Combate às Endemias/ACE a serem capacitados, até o momento 1.625
alunos se inscreveram e estão cursando as turmas 1 e 2 ( 1ª turma: 881 Agentes, sendo, 655 ACS e 226 ACE e 2ª turma: 744 Agentes, sendo 520 ACS e 224 ACE), totalizando 1.625
Agentes em curso, sendo, 1.175 ACS e 450 ACE. 41 municípios estão contemplados nas 2 turmas em curso. As turmas 3, 4 e 5 tiveram 1.701 Agentes inscritos, sendo, 1.084 ACS e 617
ACE, com 37 municípios contemplados.
TURMA

01
02
Subtotal
(cursando)
03,04 e 05
Total

ACS

ACE

TOTAL

655
520
1.175

226
224
450

INSCRITO
S
881
744
1.625

1.084
2.259

617
1.067

1.701
3.326

MUNICÍPIOS
CONTEMPLA
DOS
24
17
41
37
78

Curso de Especialização em Gestão de Saúde com ênfase na Atenção Primária (UnB): Curso iniciado em 22/08/2017, com previsão de término em 2018.
A meta foi parcialmente atingida. Considerando o total de 5.000 profissionais a serem capacitados nos 2 cursos, até o momento, 37,1% da meta realizada.
6.3.2 - Meta PAS 2017 – Qualificar 700 Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (Módulo I).
6.3.2.1 - Indicador – Número de Técnicos Agentes Comunitários de Saúde qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso de qualificação aos
Técnicos Agentes Comunitários de
Saúde (Módulo I)

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO EXECUTADO
R$ 1.835.803,72

R$ 0,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Em 2011, 679 ACS fizera o curso de qualificação Técnica para ACS (Módulo I). Atualmente a SEST-SUS oferece apenas o Curso Introdutório ou Inicial para ACS/ACE. A oferta do Curso
de Qualificação aos Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (Módulo I) ocorrerá na medida da necessidade demandada pelas Regiões de Saúde.
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Conclusões:
A SEST-SUS poderá ofertar o referido curso caso haja demanda. Meta não realizada.
6.3.3 - Meta PAS 2017 – Qualificar 1.000.00 profissionais da Rede de Atenção Psicossocial.
6.3.3.1 - Indicador – Quantidade de profissionais da RAPS qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA

A - Realizar capacitação em Saúde Mental,
Álcool e outras drogas para profissionais
da AB

Oficina de Capacitação sobre o
Manual de Intervenções para
transtornos mentais, neurológicos e
por uso de álcool e outras drogas na
atenção básica à saúde “- MI-GAP”
para 58 profissionais de 22
municípios.

B - Realizar Oficina de Atualização sobre
Crack e outras Drogas para profissionais
atuantes em Hospitais Gerais

Oficina não realizada
aguardando aprovação em CIB para
realização no ano de 2018.

C - Realizar o II Seminário sobre
Monitoramento e Avaliação da Rede de
Atenção Psicossocial do Estado de Goiás

Seminário não realizado.
Recursos não disponibilizados

D - Oficina de acolhimento e formação
para familiares de usuários de álcool e
outras drogas

Não realizada
Em virtude da dificuldade de
formatação da oficina segundo os
moldes do Ministério da Saúde, não
foi possível sua realização

Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO SUPERINTENDÊNCIA

R$ 200.000,00

R$ 5.784,00

Tesouro Estadual

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$150.000,00

R$ 0,00

Tesouro Federal

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$ 200.000,00

R$ 0,00

Tesouro Federal

GSM/SPAIS
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E - Operacionalizar a Escola de Supervisor
Clínico Institucional

Processo arquivado pela SEST/SUS
devido à entraves na execução.

F - Realizar o Curso de iniciação ao
Modelo de Atenção Psicossocial

Ação
Realizada
nas
05
macrorregiões por meio de 07
Oficinas de Iniciação/Atualização
ao Modelo de Atenção Psicossocial
qualificando 300 profissionais de
70 CAPS. Vinculada à Meta 2.11.7

G - Realizar Seminário em Comemoração
aos 10 anos do PAILI

Evento realizado com apoio do
Ministério Público Estadual

H - Realizar o Encontro: Diálogos
Impertinentes

Não realizado
Recursos não disponibilizados

I - Colegiado de Coordenadores de Saúde
Mental

Não realizado
Recursos não disponibilizados

Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS
Ação 2126 Formação,
Aperfeiçoamento
e Aprimoramento
de pessoal para o
SUS

Tesouro
Federal

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$150,000,00

R$ 0,00

R$ 60.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$ 20.000,00

R$ 6.204,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$ 150.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
SEST-SUS

R$ 80.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

GSM/SPAIS
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A – Oficina piloto realizada em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS que viabilizou a vinda dos palestrantes. O recurso utilizado foi apenas para o fornecimento
de refeição e água aos participantes;
B, D, E, H e I – Não realizadas, sem impacto financeiro;
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C – Seminário não realizado, porém a temática foi abordada na Meta 2.11.7 cujo impacto financeiro já foi informado;
F – Impacto financeiro (diárias) já foi informado na Meta 2.11.7;
G – Realizada com impacto financeiro inferior ao previsto em decorrência de parceria com o Ministério Público Estadual.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Alterar a Meta 6.3.3 para: “10 Ações de qualificação para os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial cujos serviços estão descritos na Portaria 3088/2011.”
Alterar Indicador para: “Número de ações realizadas.”
Conclusões:
Meta realizada Parcialmente.
B – Aguardando aprovação do projeto de execução pela SEST/SUS para realização no ano de 2018;
C – A temática foi abordada nas 07 oficinas descentralizadas e nas entradas para apoio institucional nos serviços - Vinculada à Meta 2.11.7;
D – Dificuldade em planejar a metodologia de uma oficina de 40 horas para familiares de usuários dentro dos parâmetros exigidos pela SEST/SUS;
E – Processo arquivado pela SEST/SUS devido a entraves na execução;
H – Priorizar a execução das oficinas descentralizadas;
I – Devido ao contingenciamento de recursos.
6.4 - Meta PES 2016-2019 – Estabelecer, desenvolver e/ou implantar instrumentos de monitoramento e avaliação de 100% dos egressos das ações de Educação Permanente em
Saúde no Estado.
6.4.1 - Meta PAS 2017 - Implantar Sistema de Acompanhamento de Egressos.
6.4.1.1 - Indicador - Número de Sistema de Acompanhamento de Egressos implantado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO SUPERINTENDÊNCIA
A
Implantar
sistema
acompanhamento de egressos

de

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 100.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Acompanhamento de Egressos continua sendo prioridade para a SEST-SUS, porém, nenhuma das Instituições parceiras tem experiência no assunto para transferência de tecnologia. Este
acompanhamento deverá ser feito por meio de um software de gestão acadêmica. A SES-GO está em negociação com o Governo do Estado do Ceará para aquisição do Sistema de Gestão
Acadêmica Unificada (SAGU). Além dessa possibilidade, o MS vai encaminhar em breve um software de gestão acadêmica dos cursos técnicos (AVA SUS) e que poderá ser adaptado para
os demais cursos oferecidos pela ESAP/SEST-SUS.
Conclusões:
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É de fundamental importância acompanhar os egressos dos cursos oferecidos pela SEST-SUS, pois, isso proporcionará o monitoramento e maior aproveitamento dos profissionais,
considerando os agravos ou necessidades levantadas regionalmente, possibilitando melhor resolubilidade nas questões de saúde da população além de permitir o levantamento do impacto
das ações de educação permanente nos serviços do SUS. Meta não realizada.
6.5 - Meta PES 2016-2019 - Instituir e implantar a Política de Ensino e Pesquisa para o SUS em Goiás.
6.5.1 - Meta PAS 2017 - Implantar o Biobanco de Doenças Endêmicas.
6.5.1.1 - Indicador - Número de ações realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA

AÇÕES PPA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO SUPERINTENDÊNCIA

A - Criar o Biobanco de Doenças
Não realizado
2126: Formação,
R$ 1.450.727,23
Endêmicas.
Aperfeiçoamento e
Regulamentar o Biobanco de
aprimoramento de
Doenças Endêmicas.
pessoal para o SUS
Elaborar projeto de criação do
Biobanco de amostras dos pacientes
Radioacidentados.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. FINEP não liberou recurso.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Deverá ser excluído das prioridades da SEST-SUS
Conclusões:
Não existe recurso na SES-GO previsto para a execução. Meta não realizada e retirada das prioridades da SEST-SUS.
6.5.2 - Meta PAS 2017 - Adequar o acervo de prontuário de uma Unidade de Saúde da SES-GO.
6.5.2.1 - Indicador - Percentual de prontuários do período de 2010 a 2016 digitalizados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
AÇÕES PPA
A - Adequar o acervo de 30% dos
prontuários de uma Unidade de
Saúde da SES-GO por meio de novas

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de

R$ 0,00

FINEP MCTI

CEEPP-LNF / SESTSUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO SUPERINTENDÊNCIA
R$ 150.000,00

R$ 0,00

FAPEG ou
Recurso
Federal

CEEPP-LNF / SESTSUS
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tecnologias, informatizando e
pessoal para o SUS
catalogando as informações médicas
arquivadas
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Não foi aprovado o recurso em Agência de Fomento.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Deverá ser excluído das prioridades da SEST-SUS.
Conclusões:
Não existe recurso na SES-GO previsto para a execução. Meta não realizada e retirada das prioridades da SEST-SUS.
6.5.3 - Meta PAS 2017 - Desenvolver 02 projetos de pesquisa: 01 de promoção da saúde e 01 de Saúde Mental; e publicar 04 trabalhos científicos de vigilância alimentar e nutricional.
6.5.3.1 - Indicador - Número de projetos de pesquisa e trabalhos científicos desenvolvidos e publicados
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO SUPERINTENDÊNCIA
A - Desenvolvimento de pesquisa de
Realizada coleta de dados – 2 etapas da
Ação 2126
R$ 50.000,00
R$ 3.340,00
Recurso
Promoção
extensão relativa à Promoção da
pesquisa
Formação,
Federal
HIPERDIA
aperfeiçoamento e
Saúde e Qualidade de Vida no
município de Jataí.
aprimoramento de
pessoal para o SUS
B - Implementar o Projeto de
Pesquisa: Qualidade de Vida,
Sofrimento Psíquico e Manifestações
Psicossomáticas do Trabalhador
(Coleta de Dados)
C - Elaboração, submissão e
apresentação de 04 trabalhos
científicos em evento

Projeto implantado.
Projeto PUC Goiás (coleta de dados)
implantado em parceria com a
GVSAST/SUVISA em dois hospitais
(HUAPA e Materno Infantil). Projeto em
desenvolvimento no Hospital HGG.
Ação realizada parcialmente.
Não foram apresentados trabalhos
científicos em eventos.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 5.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT/SUVI
SA

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 6.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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a) Na Ação prevista de pesquisa de extensão relativa à Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no município de Jataí foi realizada segunda etapa da pesquisa de campo, o recurso
orçamentário foi relativo as diárias e curso de Capacitação em Avaliação Nutricional aos pesquisadores envolvidos no projeto de pesquisa e extensão realizado pela FANTU/UFG junto ao
Programa Academia da Saúde.
b) Quanto à ação: “Implementar o Projeto de Pesquisa: Qualidade de Vida, Sofrimento Psíquico e Manifestações Psicossomáticas do Trabalhador (Coleta de Dados)”, a ação foi realizada
nos municípios de Aparecida de Goiânia e Goiânia, sem custo ou impacto financeiro.
c)A publicação dos trabalhos científicos produzidos contou apenas com a submissão, não gerando gastos com impressão ou elaboração de banners.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Continuidade da Meta programada na PAS 2018
Conclusões:
b) O Projeto foi 100% realizado.
6.6 - Meta PES 2016-2019 - Garantir a execução de 100% das demandas dos municípios e da SES para qualificação, formação e aperfeiçoamento do profissional de saúde.
6.6.1 - Meta PAS 2017 - Qualificar os profissionais de saúde dos 246 Municípios sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria 2.528/2006).
6.6.1.1 - Indicador - Número de profissionais de saúde qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
DO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO E EXECUTADO
SUPERINTENDÊNCIA
RECURSO
Subcoordenação de
Ação 2126 Atenção à Saúde da
A - Realizar (06) Oficinas sobre
Formação,
Tesouro
Saúde da Pessoa Idosa na Atenção
aperfeiçoamento e
R$ 3.500,00
R$ 2.310,00
Pessoa Idosa / GEPE /
Realizada
Estadual
Básica para 60 municípios goianos.
aprimoramento de
SPAIS
pessoal para o SUS.
Ação 2126 B - Realizar o II Seminário de Boas
Subcoordenação de
Formação,
Práticas do Cuidado com a Saúde da
Tesouro
Atenção à Saúde da
Realizada
aperfeiçoamento e
R$ 50.000,00
R$ 580,00
Pessoa Idosa em comemoração ao dia
Estadual
Pessoa Idosa / GEPE /
aprimoramento de
01 de outubro.
SPAIS
pessoal para o SUS
Ação 2126 C - Realizar 01 (uma) Oficina de
Subcoordenação de
acompanhamento e avaliação da
Não realizada
Formação,
Tesouro
Atenção à Saúde da
R$ 20.000,00
R$ 00,00
execução do Plano Municipal de
aperfeiçoamento e
Estadual
Pessoa Idosa / GEPE /
aprimoramento de
Saúde da Pessoa Idosa.
SPAIS

249

pessoal para o SUS

D - Realizar 01 Seminário anual de
Atenção Integral à Saúde do Homem
(Dia Internacional do Homem)

Não realizada

E - Realizar Qualificação de 18
(dezoito) coordenadores regionais e
municipais de saúde para implantação
do pré-natal do parceiro

Realizada

F - Realizar 17 (dezessete) Oficinas
de implantação da PNSH

Não realizada

G - Realizar 04 oficinas para
Qualificação das equipes de Saúde de
Unidades Prisionais do Estado
H - Realizar qualificação para os
profissionais de reabilitação da
Atenção Básica de 05 (cinco)
Macrorregiões de Saúde.
I - Realizar 01 Seminário para os
profissionais da Atenção Básica sobre
“Estimulação Precoce em Crianças
com Microcefalia e Outras Alterações
do
Desenvolvimento
Neuropsicomotor: Uma Discussão
Ampliada na Atenção Básica”

Não realizado

Não realizada

Não realizada

Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2136 Fortalecimento das
ações de Atenção
Primária à Saúde
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 108.464,78

R$ 0,00

Recurso
Federal/
Tesouro
Estadual

R$ 10.559,66

R$ 10.559,66

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

R$ 28.503,12

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde no
Sistema Penitenciário /
GEPE / SPAIS

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
GEPE/SPAIS

Tesouro
Estadual

Subcoordenação de
Atenção à Saúde da
Pessoa com Deficiência/
GEPE/SPAIS

R$ 30.000,00

R$ 18.754,62

R$ 150.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subcoordenação de
Atenção à Saúde do
Homem/GEPE/SPAIS
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K - Implantar um Laboratório de
Educação Popular em Saúde na
SES/GO.

Realizado parcialmente: formação de
Grupo de Trabalho definida em Portaria
do Secretário de Saúde do Estado de
Goiás, continuidade dos trabalhos de
elaboração e implementação de proposta
do Laboratório reprogramada para 2018

L - Realizar Cursos de Capacitação
em Educação Popular em Saúde para
profissionais da Atenção Básica.

Realizado

M - Realizar o Encontro Estadual de
Práticas Populares e Tradicionais de
Cuidado e Serviços do SUS.

Não realizado

N - Promover Círculos de Educação
Popular em Saúde junto às
coordenações estaduais e regionais de
saúde, municípios e populações da
equidade.

Realizadas Ações formativas
centralizadas, regionais e municipais;
Círculos de Equidade em Saúde dirigidos
às equipes SPAIS e SUVISA

O - Realizar Qualificação de
profissionais e equipes de urgência e
emergência para o atendimento da
População em Situação de Rua

Não realizado

P - Realizar o Seminário Estadual
“Equidade e Direitos Humanos”.

Não realizado

Q - Realizar 01 (uma) Oficina de
capacitação sobre Fibrose Cística
para fisioterapeutas.

Realizada

Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e

R$ 11.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

R$ 25.000,00

R$ 5.620,00

Tesouro
Federal

R$ 11.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Federal

R$ 0,00

R$ 0,00

-

R$ 25.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

R$ 25.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

R$ 10.029,22

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de
Promoção da Equidade
em Saúde e Comitês
Técnicos de Saúde /
GEPE / SPAIS
Coordenação de Redes e
Políticas de
Saúde/GPE/SPAIS
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aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126 –
Formação,
Coordenação de Redes e
Tesouro
Realizado
aperfeiçoamento e
R$ 10.145,02
R$ 8.406,00
Políticas de
Estadual
aprimoramento de
Saúde/GPE/SPAIS
pessoal para o SUS
Ação 2126 –
Formação,
Coordenação de Redes e
S - Realizar um seminário sobre
Tesouro
A realizar.
aperfeiçoamento e
R$10.145,02
R$ 0,00
Políticas de
doenças raras.
Estadual
aprimoramento de
Saúde/GPE/SPAIS
pessoal para o SUS
Ação 2126 T - Realizar qualificação de
Recurso
Formação,
profissionais de saúde de equipes
Federal
Coordenação de
Realizada
aperfeiçoamento e
R$ 200.000,00
R$ 7.570,00
municipais para o teste rápido de
Tesouro
DST/Aids/GEPE/SPAIS
aprimoramento de
HIV.
Estadual
pessoal para o SUS
AÇÃO NÃO PROGRAMADA NA PAS 2017
Ação 2126 J - Realizar I Simpósio dos Centros
Subcoordenação de
Formação,
Especializados em Reabilitação da
Realizada
Tesouro
Atenção à Saúde da
aperfeiçoamento e
R$ 17.584,66
Rede de Cuidados da Pessoa com
Ação não prevista na PAS
Estadual
Pessoa com Deficiência/
aprimoramento de
Deficiência de Goiás.
GEPE/SPAIS
pessoal para o SUS
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A, B e C-Saúde da Pessoa Idosa: no ano de 2017, realizou 08 Oficinas Regionais e Municipais sobre Saúde da Pessoa Idosa Cuidado Integral e Prevenção de Quedas, capacitando 305
profissionais da saúde; e 02 Seminários, “Quebrando o Silêncio: Violência contra a Pessoa Idosa” e “Seminário Boas Práticas no Cuidado com a Pessoa Idosa - Cidade Amiga do Idoso”
capacitando 415 profissionais da saúde, assistência social, educação, meio ambiente e outros. Divulgou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa em 03 reuniões da Comissão
Intergestora Regional, estimulando sua implantação nos municípios e capacitando 93 Secretários e profissionais de saúde, totalizando 813 profissionais capacitados. Realizada articulação
com os municípios de Itumbiara, Aparecida de Goiânia e Goiás para adesão ao projeto Cidade Amiga do Idoso, sendo realizado lançamento no Seminário Cidade Amiga do Idoso, realizado
no dia 05 de Outubro em parceria com Ministério Público de Goiás, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e Prefeitura de Aparecida de Goiânia e contou com 129 participantes.
Para realizar as Oficinas Saúde da Pessoa Idosa: Cuidado Integral na Atenção Básica necessário se faz a parceria com as Regionais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde
que organizam local e oferecem o café da manhã e as Secretarias Municipais de Saúde custeiam o transporte e a alimentação dos profissionais de saúde.
R - Realizar 01 (um) Seminário
Científico sobre o Xeroderma
Pigmentoso.
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D e F-Saúde do Homem: O Convênio Federal através do Proposta SICONV: 794035/2013, no valor de R$ 500 mil, continua em tramitação, inviabilizando a realização de ações
programadas no referido Convênio.
E- A Qualificação de 18 (dezoito) coordenadores regionais e municipais de saúde para implantação do pré-natal do parceiro foi realizada em junho/2017 e contou com 60 participantes.
G- Saúde Prisional: em função da pactuação de repasse de recursos financeiros aos Municípios para composição de equipes de saúde prisional durante o ano de 2017, não houve
realização de capacitação para estas equipes.
J-Pessoa com deficiência: Não foram utilizados recursos financeiros para a capacitação nas macrorregiões, ação reprogramada para 2018. Após análise da efetividade da realização de
seminário sobre estimulação precoce, compreendeu-se como não prioridade para execução da ação em 2017, pois evento com conteúdo semelhante foi realizado há menos de um ano em
dezembro de 2016 atendendo as necessidades dos profissionais de atenção básica. Por isso deu-se prioridade para execução do I Simpósio dos Centros Especializados em Reabilitação da
Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência de Goiás, nos dias 30 e 31 de agosto de 2017, com 56 participantes, ação não prevista na PAS 2017.
Promoção da Equidade: As ações de formação e aperfeiçoamento em equidade em saúde da coordenação em 2017 tiveram caráter interno e externo. Interno através dos Círculos de
Equidade, reuniões ampliadas dos comitês, e seminário interno em populações vulneráveis e saúde. Estas ações tiveram como público servidores e gestores da SPAIS e SUVISA, e
trouxeram até estes locais as populações-alvo das políticas de equidade. Externamente em trabalhos com municípios e com a gerência de equidade em saúde de Goiânia no diálogo com os
trabalhadores e trabalhadoras da saúde, não havendo utilização de recursos financeiros específicos. As ações não realizadas foram reprogramadas para 2018. Os valores dos recursos
orçamentários executados referem-se a diárias.
S-Doenças raras: Oficina de capacitação sobre Fibrose Cística para fisioterapeutas realizada no Congresso de Fisioterapia; realizado Seminário Teórico (91participantes) e Prático (82
participantes) sobre Xeroderma Pigmentoso no mês de Setembro/2017, com Seminário sobre Doenças Raras será realizado no dia 06/12/17.
T-Coordenação Estadual de IST/Aids: Foram capacitados 232 profissionais de saúde para teste rápido de HIV no ano de 2017, em 7 regiões de saúde. O valor executado refere-se a
diárias para deslocamento das técnicas.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Acompanhar junto a SGPF o andamento do processo de Convênio Federal para ações de Saúde do Homem.
Continuidade da ação de educação continuada e permanente para o ano de 2018 em todas as áreas desta Meta, em virtude da rotatividade dos profissionais nos municípios e atualização do
conhecimento.
Promoção da Equidade: Os recursos destinados a estas atividades mostraram-se insuficientes em 2017, existe a necessidade de oferecer estruturas mínimas para a realização de ações de
formação.
Necessário também que seja possibilitado a produção de materiais de cunho informativo e educativo para suporte das formações.
Conclusões:
Embora as ações de Saúde do Homem tenham sido parcialmente realizadas é importante frisar que os recursos financeiros são imprescindíveis para o fortalecimento das ações da PNAISH.
Verificou-se durante o ano de 2017 o aumento de notificações de HIV, o que acreditamos que foi resultado das capacitações uma vez que aumentaram o número de testagem e
consequentemente de diagnósticos.
Os profissionais que atuam nas equipes de Saúde de Unidades Prisionais do Estado são contratados por meio de processo seletivo, o que ocasiona um caráter temporário a estes
profissionais, por isso a grande necessidade de capacitações constantes.
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Foram capacitados 56 profissionais no I Simpósio dos Centros Especializados em Reabilitação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência de Goiás
Pessoa idosa: Consideramos que para melhor executar o trabalho necessário se faz recursos financeiros destinados para essa área, visto que os vários eventos e atividades contaram com a
colaboração e recursos dos parceiros institucionais e entidades. Com relação aos Seminários foi efetuada a articulação intersetorial para parceria com Ministério Público de Goiás, Conselho
Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Federação de Idosos do Estado de Goiás, Casa dos Conselhos, Conselho Municipal do Idoso e Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia,
Conselho Regional de Fisioterapia e terapia ocupacional e gastos compartilhados para cada instituição.
Promoção da Equidade: Consideramos positivas as ações realizadas em 2017, avanços na compreensão e adesão às políticas de saúde das populações trabalhadas nos recortes da equidade
foram firmados. O trabalho deve continuar em sua trajetória de expansão e interiorização.
Em Doenças Raras houve a qualificação profissional para atenção aos Portadores de Xeroderma Pigmentoso, tendo em vista o grande número de portadores desta doença em Goiás.
6.6.2 - Meta PAS 2017 - 57% de profissionais de saúde, no âmbito municipal, qualificados em ações de Assistência Farmacêutica no SUS.
100% dos profissionais da Assistência Farmacêutica das Regionais de Saúde, qualificados.
6.6.2.1 - Indicador - Porcentagem de Número de profissionais da saúde qualificados em ações de Assistência farmacêutica no SUS.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

A - Capacitar profissionais da saúde na
área de Assistência Farmacêutica.

Realizada parcialmente
Atingiu 79% Nº 127 participantes

B - Capacitar profissionais farmacêuticos
das redes de atendimento as Profilaxias
Pós-Exposição de risco a Infecção ao HIV.

Realizada parcialmente
Atingiu 68% 51 farmacêuticos

C - Capacitar profissionais das Regionais
de Saúde em conjunto a seus munícipes,
por meio do CONECTASUS

Realizada parcialmente
Atingiu 78%

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA

R$ 12.000,00

R$ 7.672,00

Tesouro Estadual

GEAF/SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEAF/SPAIS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

GEAF/SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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Impacto Financeiro de R$ 7.672,00.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Capacitar profissionais da saúde na área de Assistência Farmacêutica – necessidade de uma educação permanente relacionada as ações de assistência farmacêutica, uma vez que há
alterações em portarias, mudanças dos profissionais ligados a referida área.
Capacitar profissionais farmacêuticos das redes de atendimento as Profilaxias Pós-Exposição de risco a Infecção ao HIV – necessidade de capacitar os profissionais das redes uma vez que
ocorreu mudanças no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) referente a Profilaxia Pós-Exposição de risco a Infecção ao HIV (PEP) em outubro/2017.
Capacitar profissionais das Regionais de Saúde em conjunto a seus munícipes, por meio do CONECTASUS – para melhoria do desenvolvimento do trabalho solicitamos instalação de uma
estação do CONECTASUS na GEAF.
Conclusões:
A - Quanto a meta de 57% de profissionais de saúde, no âmbito municipal, qualificados em ações de Assistência Farmacêutica no SUS, consideramos a meta parcialmente realizada pois
atingiu 79%dos 57%
B- A capacitação foi realizada parcialmente pois atingiu 66% dos profissionais, ou seja, 51 farmacêuticos do total de 77 serviços de atendimento à Profilaxia Pós-exposição de risco à
Infecção ao HIV.
C-Apesar de ter alcançado bom índice (78%) em relação a meta programada, a necessidade de continuar com a educação permanente dos profissionais ligados a Assistência Farmacêutica,
em busca da melhoria do serviço e consequentemente na melhoria do acesso da população.
6.6.3 - Meta PAS 2017 - Qualificar 1.100 profissionais médicos e enfermeiros da Atenção Básica e Equipes de Estratégia de Saúde da Família – ESF dos 30 municípios prioritários para o
Programa “Goiás mais Competitivo”, Programa “Siga bebê, Projeto 1 “Cuidado do Bebê”, na Atenção ao Pré – natal de Baixo Risco.
6.6.3.1 Indicador - Número de cursos realizados
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré - natal 64,38 em 2014 e 65,72 em 2015;
Taxa de Mortalidade Infantil 12,85 em 2014 e 12,01 em 2015;
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência e Razão de Mortalidade Materna.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar 06 cursos de qualificação de
atenção ao Pré – natal de Baixo Risco

Realizada parcialmente
47,45% do Total de 552
profissionais

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

RS
1.350.000,00

R$ 84.272,00
em 2016 com
recurso da SUVISA

Tesouro
Estadual

SPAIS/SUVISA/
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso foi utilizado parcialmente, o recurso deve ser analisado para o ano de 2018 devido a reformulação da ação para a modalidade EAD.
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Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se manter com reformulações pertinentes.
Conclusões:
A ação deve ser reprogramada para o ano de 2018, entretanto deve-se reforçar o convite ao município de Goiânia, que não participou das capacitações.
*O município de Goiânia totaliza 500 profissionais entre médicos e enfermeiros a serem capacitados, porém não foi realizado a capacitação por determinação da Gestão Vigente.
6.6.4 - Meta PAS 2017 - Qualificar 22 parteiras tradicionais da Região Nordeste I e Sudoeste II como estratégia de fortalecimento da atenção ao parto e nascimento.
6.6.4.1 Indicador - Número de parteiras qualificadas
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal;
Taxa de mortalidade Infantil - TMI;
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Qualificar 22 parteiras tradicionais dos
municípios da Região Nordeste I
(Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e
Teresina de Goiás).

Realizada
100%

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

R$ 10.000,00

R$ 2.660,00

Ministério da
Saúde/
Tesouro
Estadual

SPAIS/GSMCA

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso utilizado no valor de 2.660,00 foi gasto com diarias dos servidores da SPAIS. As despesas com o evento foram custeadas pelo Ministerio da Saúde e Universidade da Bahia.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se monitorar os resultados da ação.
Conclusões:
A ação se faz pertinente por atender a uma população de extrema vulnerabilidade, entretanto cabe a área técnica realizar o acompanhamento dessas profissionais e dos indicadores de
mortalidade infantil e materna da região.
6.6.5 - Meta PAS 2017 - Qualificar 884 profissionais Médicos que prestam assistência na sala de parto de hospitais e maternidades, e médicos e enfermeiros que atuam no transporte
neonatal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência – SIATE, das Secretarias Municipais de Saúde dos 30
municípios prioritários do Estado de Goiás para o Programa “Goiás Mais Competitivo”, Programa “Siga Bebê” Projeto 01 “Cuidado do Bebê”.
6.6.5.1 Indicador - Número de Profissionais Qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
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PREVISTA

A - Realizar Curso de Reanimação
Neonatal para 884 profissionais, sendo 28
turmas com 32 profissionais cada.

REALIZADA

Não realizada. Processo aguardando
assinatura do contrato pela SGP.
Ficou o ano todo aguardando
assinatura.

PREVISTO
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

R$ 200.000,00

EXECUTADO

R$ 0,00

RECURSO

SUPERINTENDÊNCIA

Tesouro
Estadual

SPAIS/GSMCA/
SUVISA/
SEST SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso não foi utilizado, entretanto a ação está sendo desenvolvida e reprogramada para 2018.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar para o ano de 2018.
Conclusões:
A ação não foi realizada.
6.6.6 - Meta PAS 2017 - Qualificar 379 médicos e enfermeiros que atuam no transporte neonatal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Sistema Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência – SIATE, das Secretarias Municipais de Saúde dos 30 municípios prioritários do Estado de Goiás para o Programa “Goiás Mais Competitivo”,
Programa “Siga Bebê” Projeto 01 “Cuidado do Bebê”.
6.6.6.1 - Indicador - Taxa de Mortalidade Infantil – TMI.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar 12 oficinas para qualificar
379 médicos e enfermeiros em Transporte
Neonatal.

Não realizada. Processo aguardando
assinatura do contrato pela SGP.

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o
SUS

R$ 80.000,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

SPAIS/GSMCA/
SUVISA/SEST SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
O recurso não foi utilizado, entretanto a ação está sendo desenvolvida e reprogramada para 2018.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Reprogramar para o ano de 2018.
Conclusões:
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A ação deve ser reprogramada para 2018.
6.6.7 - Meta PAS 2017 - Qualificar 1.150 Cirurgiões Dentistas (CD) da Atenção Primária em Saúde Bucal.
6.6.7.1 - Indicador - Número de Cirurgiões Dentistas da Atenção Primária em Saúde Bucal qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Realização de Curso “Atualização em
Saúde Bucal na Atenção Primária” para os
CDs.
PORTARIA
nº2.010
de
14/09/12,
remanejado em conformidade com a
Portaria GM nº1.073/2015, e aprovada na
CIB de 21/10/16

Realizado

Ação 2126
–
Formação,
aperfeiçoa
mento e
aprimoram
ento de
pessoal
para o
SUS

R$ 150.000,00

R$ 74.810,00

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso Federal GAS/SPAIS/SEST SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Realizado o pagamento dos conteudistas, tutores e coordenação técnica do curso. Capacitação de 86 CDs (Cirurgião Dentista) na 1ª edição e capacitação de 291 CDs (Cirurgião Dentista) na
2ª edição.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se viabilização da 3ª edição para 2018. (Tendo em vista as solicitações de outros CDs (Cirurgião Dentista)).
Conclusões:
Meta Concluída.
6.6.8 - Meta PAS 2017 - Realizar 66 modalidades de capacitações/qualificações ( 38 em vigilância epidemiológica; 02 de imunização; 01 de saúde do trabalhador; 04 de vigilância
ambiental; 15 de vigilância sanitária; 02 de especialidades laboratoriais; 02 eventos para controle do Aedes; 01 curso básico de vigilância sanitária; 01 Educanvisa).
6.6.8.1 - Indicador - Nº de modalidades de capacitações/qualificações realizadas.
RECURSO
ORIGEM
AÇÕES PAS ANUAL
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
ORÇAMENTÁRIO
DO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
SUPERINTENDÊNCIA
RECURSO
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A - Realizar capacitação básica em
Vigilância Epidemiológica

Ação não realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 292.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

GVE

B - Realizar Capacitação para
Implementação dos Serviços de
Verificação de Óbito – SVO no estado
de Goiás

Ação realizada
Essa atividade foi realizada
através de visitas técnicas in loco

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 12.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CVO
GVE/SUVISA

C - Capacitação sobre Codificação e
Classificação dos Óbitos- 1ª Etapa e 2ª
Etapa

Ação realizada
Foi realizado o XI Curso de
Codificação e Classificação da
Causa Básica do Óbito 1ª Etapa
(de 20 a 24 de março de 2017) e 2ª
Etapa (de 8 a 12 de maio de 2017)
em Goiânia/GO

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 50.000,00

R$ 84.084,55

Recurso
Federal

CVO
GVE/SUVISA

D - Capacitação sobre Controle e
Distribuição de Declaração de óbitos e
Declaração de Nascidos Vivos

Ação realizada
Foi realizado o III Curso de
Controle e Distribuição de
Declarações de Óbitos e
Declarações de Nascidos Vivos,
no período de 24 e 25 de abril de
2017, em Goiânia/GO

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 30.000,00

R$ 13.499,82

Recurso
Federal

CVO
GVE/SUVISA
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E - Realizar 08 qualificações em teste
rápido de Hepatites B e C.

Ação realizada parcialmente
Realizadas 06 qualificações

F - Realizar qualificação dos
profissionais das ARS responsáveis por
hepatites virais, nos novos critérios de
notificação
e
fluxogramas
de
tratamento para hepatites virais
preconizados pelo Ministério da Saúde

Ação realizada
Ação realizada sem utilização do
recurso financeiro

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 200.000,00

R$ 63.390,00

Recurso
Federal

CECHV
GVE / SUVISA
SEST SUS

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 30.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CECHV
GVE / SUVISA
SEST SUS

G - Capacitação dos 12 NVEH para
emissão e análise de relatórios de
desempenho na qualidade do serviço
epidemiológico.

01 capacitação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 10.000,00

R$ 3.831,34

Recurso
Federal

CIEVS/SVEH
GVE/SUVISA
ARS

H - Qualificação das 18 Regionais de
Saúde em vigilância epidemiológica de
dengue, chikungunya e zika

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 5.000,00

R$ 7.200,00

Recurso
Federal

Coordenação Estadual dengue,
chikungunya e zika – C.E.D.C.Z
GVE
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I - Qualificação dos 246 Municípios
em vigilância epidemiológica de
dengue, chikungunya e zika com
ênfase em notificação, investigação e
análise de dados dos casos graves e
óbito.

Foram realizadas qualificações em
60 municípios.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 27.000,00

R$ 7.200,00

Recurso
Federal

Coordenação Estadual dengue,
chikungunya e zika –C.E.D.C.Z
GVE

J - Capacitação dos fiscais de
Vigilância Sanitária dos municípios
para implementação da Lei Antifumo.

Ação não realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 80.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA
GVSSS

Insuficiência de recursos humanos
para execução da ação.

K - Capacitação de gestores,
profissionais de saúde e da área de
recursos humanos para a implantação
do Programa de Controle do
Tabagismo nas Empresas.

Ação realizada.
Realizada uma Capacitação do
Programa
de
Controle
do
Tabagismo em Ambientes de
Trabalho com 16 profissionais e
14 empresas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 35.000,00

R$ 900,00

Recurso
Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA

L - Capacitação de gestores da Rede
Estadual e Municipal de Educação no
Programa Saber Saúde, em Goiânia e
Região Metropolitana.

Ação não realizada
Ação não realizada devido a
indisponibilidade de agenda da
SME e SEDUCE para capacitação

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA
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M - Capacitação de Médicos dos
municípios de acordo o sistema de
Apoio Matricial e Sistema Telessaúde
em Endocrinologia e Cardiologia

N - Participação nas capacitações do
“Siga Bebê” com a temática de
Hipertensão e Diabetes na Gestação.

Ação realizada
Realizados 02 eventos Tivemos a
participação
dos
seguintes
municípios:
Capacitação em Endocrinologia
Senador Canedo; Piracanjuba;
Cristianópolis;
Indiara;
Hidrolândia; Silvânia
Bela vista; Caldas novas; Novo
Gama;
Luziânia;
Formosa;
Goianésia; Itapuranga; Cidade de
Goiás; Itaberaí; Goiânia; Caturaí;
Itauçu; Inhumas; Trindade; Jataí;
Mineiros; Cachoeira dourada;
Anápolis; Ceres e Niquelândia.
Capacitação em Cardiologia:
Aparecida
de
Goiânia;
Bonfinópolis;
Caldas
novas;
Cidade de Goiás; Crixás; Goiânia;
Hidrolândia; Indiara; Itapaci;
Itapuranga; Jataí; Mossâmedes;
Piracanjuba; Professor Jamil;
Santa fé de Goiás; Senador
Canedo e Trindade.
Ação realizada.
Participação em 06 capacitações

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 50.000,00

R$ 47.148,85

Recurso
Federal

HIPERDIA/GVE/ SUVISA
SPAIS
ARS

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 3.500,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

HIPERDIA/PROMOÇÃO
TABAGISMO/CVN
VIVA
GVE/ SUVISA
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O - Realização de cursos sobre ficha de
notificação da violência interpessoal /
autoprovocada

Ação realizada.
07 Cursos realizados

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 82.000,00

P - Realização de curso EAD
semipresencial para profissionais das
áreas de saúde, trânsito e academia
para expansão do Programa Vida no
Trânsito

Ação parcialmente realizada.
Este curso teve todo o processo de
aprovação do mesmo, seleção de
professores e alunos realizada em
2017, mas as aulas do curso serão
iniciadas a partir de fevereiro de
2018

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 73.000,00

Q - Capacitação de profissionais
vinculados ao Programa Academia da
Saúde através das videoconferências

16 videoconferências realizadas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R - Capacitação de profissionais da
GVE para implementação do Plano
Estadual Intersetorial de Enfrentamento
das Doenças e Agravos Não
Transmissíveis

01 oficina realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$32.462,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA
SEST-SUS

R$ 0,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA
SEST-SUS

R$ 0,00

R$ 0,00

-

PROMOÇÃO
GVE/SUVISA

R$ 30.000,00

R$ 6.782,00

Recurso
Federal

PROMOÇÃO
GVE/SUVISA
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S - Capacitação de ACS do Projeto
“SIGA BEBÊ”–“Bebê Saudável” em
promoção da saúde, direitos da mãe e
da criança e famílias fortalecidas

322 ACS capacitados

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 150.000,00

R$ 47.586,72

Recurso
Federal
Tesouro
Estadual

PROMOÇÃO
GVE/SUVISA

T - Capacitação de profissionais de
saúde dos municípios goianos através
do Sistema Telessaúde com vídeo aulas
em relação aos temas prioritários de
Promoção da Saúde

01 videoaula realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

PROMOÇÃO
GVE/SUVISA

U - Realizar capacitações em ações de
vigilância e controle da tuberculose
(Manejo Clínico, Vigilância do Óbito
por Tuberculose, Manejo e vigilância
da Infecção latente para Tuberculose)

Ação realizada parcialmente
01 capacitação programada
01 capacitação realizada
01 em andamento

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 100.000,00

R$31.780,84

Recurso
Federal

CDCT
GVE/SUVISA,

V - Qualificação dos profissionais da
área de vigilância epidemiológica dos
municípios e regionais de saúde em
vigilância epidemiológica das Doenças
Transmitidas por Alimento – DTA e
monitoramento de Doenças Diarréicas
Agudas – DDA

03 Capacitações programadas
02 realizadas e 01 em andamento

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 45.000,00

R$ 51.967,53

Recurso
Federal

CCDHA
GVE/SUVISA
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W - Promover qualificação dos
técnicos da coordenação estadual e
municipal em até quatro eventos anuais
de atualizações técnicas em hepatites
virais;

Ação não realizada
devido á agenda intensa e falta de
pessoal com disponibilidade de
horários junto a equipe técnica

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 20.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

X - Realização de capacitação em
vigilância da Leishmaniose Visceral
Humana- manejo clínico, protocolos e
desafios.

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 40.000,00

R$39.448,00

Y - Realização de capacitação em
vigilância da Leishmaniose visceral
Canina - aspectos clínicos, diagnóstico
e epidemiologia.

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 40.000,00

R$39.448,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

Z - Realização de qualificações
técnicas no Programa de Controle da
Raiva e protocolo de profilaxia da raiva
humana.

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 25.000,00

R$1.760,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

Recurso
Federal

CECHV
GVE / SUVISA
SEST SUS

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA
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de
de
de
de

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 30.000,00

R$7.470,76

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

AB - Qualificação de técnicos das 18
Regionais de Saúde referentes ao novo
protocolo de microcefalia e/ou
alterações do SNC

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 5.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CIEVS
GVE/SUVISA

AC - Qualificação de técnicos dos 246
municípios
referentes
ao
novo
protocolo de microcefalia e/ou
alterações do Sistema Nervoso Central

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 12.000,00

R$ 4.098,00

Recurso
Federal

CIEVS
GVE/SUVISA

AD - Qualificação para profissionais
(médicos e enfermeiros) em Manejo
Clínico da Hanseníase em 05 Regionais
de Saúde prioritárias e municípios de
abrangência: Norte, São Patrício I, Rio
Vermelho, Entorno Sul e Nordeste I.

Ação não realizada
Ação
não
realizada
por
incompatibilidade de agenda com
as Regionais de Saúde.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

30.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CDCT
GVE/SUVISA
ARS

AA - Promoção da qualificação
técnicos da Coordenação Estadual
Zoonoses em eventos anuais
atualizações técnicas em vigilância
Zoonoses.
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AE - Capacitações em colaboração
com
LACEN,
em
diagnóstico
laboratorial e Vigilância da Coqueluche
e meningite para Regionais e
municípios com objetivo de aumentar
número de coletas.

Ação realizada Capacitação em
Vigilância da Coqueluche e
Meningite. Foram capacitados 75
profissionais

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 500,00

R$1.404,42

Recurso
Federal

GVE/SUVISA
LACEN

AF - Capacitação em Coqueluche,
Influenza
e
meningite
para
profissionais
de
vigilância
epidemiológica e atenção básica dos
municípios da Regional Sudoeste II

30 profissionais capacitados.
Solicitação da Regional Sudoeste
II

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 0,00

R$ 480,00

Fonte 23
(PFVS)

GVE
CDIR/REGIONAL SUDOESTE II

AG - Capacitação dos profissionais de
saúde responsáveis pelo atendimento
dos pacientes com síndrome gripal e
síndrome respiratória aguda grave

Ação não realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 4.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CDIR
Equipe Técnica de Influenza
ARS, LACEN/SPAIS
SINAN

AH - Capacitação dos profissionais das
unidades sentinelas de síndrome gripal
e síndrome respiratória aguda grave

1 ° Encontro das Unidades
Sentinelas
de
Síndrome
Gripal/SRAG do Estado de Goiás

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 2.000,00

R$ 2.046,00

Recurso
Federal

CDIR
Equipe Técnica de Influenza/SINAN
LACEN e Assistência Farmacêutica
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AI - Participação nas capacitações do
Programa Siga Bebê na área de
Vigilância Nutricional

Foram enviados materiais
educativos para 6 capacitações

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA
ARS

AJ - Realização do curso da nova
versão SinanNet 6.0 para regionais de
saúde.

Ação não realizada
Curso não realizado, pois a versão
SinanNet 6.0 não foi
disponibilizada pelo Ministério da
Saúde, consequentemente não
houve a execução da despesa
prevista.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CSIS
GVE/SUVISA
ARS

AK - Realização do curso de
implantação do SIVIS – Sistema
Integrado de Vigilância em Saúde

Ação não realizada
Curso não realizado, pois o
desenvolvimento do Sistema de
Informação SIVIS não foi
finalizado.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CSIS
GVE/SUVISA
ARS

AL - Realização do Curso da
Ferramenta TABWIN para Regionais e
Superintendências.

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 65.000,00

R$ 32.400,00

Recurso
Federal

CSIS
GVE/SUVISA

268

AM - Promoção da qualificação dos
profissionais atuantes em sala de
vacinação nas Regiões de Saúde e seus
respectivos municípios.

AN - Produção e divulgação de
videoaulas de imunização.

AO - Qualificação de Profissionais de
Saúde e Controle Social em Saúde do
Trabalhador.

AP - Capacitação do programa
VIGIAGUA/SISAGUA para os
profissionais das regionais e dos
municípios.

Ação realizada parcialmente
Foram qualificados profissionais
da Região de Saúde Estrada de
Ferro, Entorno Norte, Sudoeste II,
Pirineus e
dos Municípios de Aparecida de
Goiânia, Campos Belos, Caturaí,
Goiás e Aparecida do Rio Doce
Ação não realizada devido a falta
de equipamentos audiovisual para
gravação.

15 Eventos de Qualificações
Realizadas: realização de 05
Cursos, 08 Participações em
Eventos (Encontros, Jornada,
Congressos, dentre outros), 01
Capacitação e 01 Treinamento,
foram realizadas pelo CEREST e
CVSAT
11 Regionais de saúde capacitadas
– 127 municípios

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 141.288,00

R$ 57.250,00

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA/SEST-SUS
RS

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

--

GIRF/SUVISA/Comunicação

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 150.000,00

R$ 99.164,72

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT/ CEREST/CVSA/
SUVISA
Regionais de Saúde

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$
173.003,37

R$ 14.827,00

Recurso
Federal

CVSA/GVSAST/
SUVISA Regionais de Saúde
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AQ - Qualificação de profissionais de
18 Centros de Referência de Combate e
Controle de Endemias e Epidemias –
CRECCEE em ações de visitas
domiciliares, bloqueios de casos,
manejo ambiental e integrado de
vetores (culicídeos, Flebotomíneos,
triatomíneos, anofelinos, aracnídeos
etc.)
AR - Capacitação do programa
VIGISOLO/SISSOLO e VIGIAR para
os profissionais das Regionais de
Saúde e Municípios.

Ação realizada.
Realizada capacitação dos 18
CRECCEE em janeiro de 2017 em
visitas domiciliares e bloqueios.
(40 profissionais)

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 80.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

GVSAST/CVCAV/
SUVISA

Realizado nas Regionais Estrada
de Ferro, Central e Centro-sul.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 12.000,00

R$ 17.264,00

Recurso
Federal

CVSA/GVSAST/
SUVISA Regionais de Saúde

AS - Treinamento de 100% dos
técnicos das Regionais de Saúde no uso
de equipamentos de aspersão de
inseticidas para combate ao Aedes e
outros vetores

Ação realizada.
Esse
treinamento
ocorreu
agregado ao curso de visitas e
bloqueios

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 30.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVCAV/GVSAST/
SUVISA GERNACE/RS

AT - Realização de 18 eventos de
atualização e planejamento para os
Síndicos Dengueiros dos órgãos
públicos do estado de Goiás.

Ação não realizada
Em razão da priorização das
atividades das Conferências de
Vigilância em Saúde (municipal,
regional e estadual);
Aguardando reformulação do
Decreto Estadual 7.222/11
(Síndico Dengueiro – Art. 1º /
Parágrafo único ) e implantação

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 0,00

Recurso
Federal

GAB-SUVISA CGEC
GVSSS, GVE, GVSAST, CGCV
SUPEX
Regionais de Saúde

R$ 60.000,00

270

de monitoramento via sistema
informatizado.
AU - Implementação do Projeto de
Educação em Saúde nas EscolasPrograma Goiás Contra o Aedes,
conforme demanda.

Ação realizada em 6 municípios
com o total de 30 escolas e 4000
alunos.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 60.000,00

R$ 57.600,00

Recurso
Federal

GAB-SUVISA CGEC
GVSSS, GVE, GVSAST, CGCV
Regionais de Saúde

AV - Realização do Curso de
Vigilância Sanitária, Ambiental e
Saúde do Trabalhador para todos os
fiscais
municipais
e
regionais
demandantes do estado de Goiás.

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 126.130,00

R$ 125.140,00

Recurso
Federal

CGEC/CGPD
GVSSS
GVSP
GVSAT
SESTSUS

AW - Implantação do Projeto
Educanvisa- Educação em Vigilância
Sanitária, para a formação de
professores do ensino fundamental,
médio e profissionais de vigilância
sanitária.

Ação parcialmente realizada
Realizado 4 módulos

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 90.000,00

R$ 14.000,00

Recurso
Federal

Gabinete SUVISA CGEC
SEST SUS
GVSSS GVSP
Regionais de Saúde

AX - Qualificação da equipe de
Monitoramento e Fiscalização de
Serviços de Saúde da Superintendência
de Vigilância em Saúde (SUVISA)
para desenvolverem ações voltadas
para a Segurança do Paciente e
Controle de Infecção em Serviços de

Ação realizada.
Foi realizada a II Jornada
Científica em segurança do
paciente do estado de Goiás Cujo
tema foi “Gerenciamento de Risco
com Foco na Qualidade da
Assistência ao Paciente”.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 12.000,00

R$ 12.750,00

Recurso
Federal

CESPCISS/GVSSS
CMFSS/GVSSS
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Saúde durante as inspeções.

AY - Qualificação das Coordenações
Municipais de Segurança do Paciente e
de Controle de Infecção em Serviços
de Saúde do Estado de Goiás.

A qualificação das coordenações
municipais de Segurança do
Paciente e de Controle de Infecção
foram realizadas junto à ação
anterior de qualificação da equipe
de monitoramento e fiscalização
de serviços de saúde da SUVISA.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 40.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CESPCISS

AZ - Qualificação de 04 regionais de
saúde e município jurisdicionados nas
ações relativas a resíduos de serviço de
saúde e aplicação da lei “antifumo”.

Ação Realizada
Foram realizados inspeção
sanitária em conjunto com os
ficais de 08 municípios como
forma de treinamento /
qualificação, em diversas
atividades de baixa complexidade.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 12.000,00

R$ 11.040,00

Recurso
Federal

CMFMA/GVSSS

BA - Capacitar equipe de fiscais (nível
central e municípios pactuados) sobre
Processamento de Artigos – RDC
n°15/2012.

Ação não realizada
Ação não realizada por falta de
recursos humanos e priorização de
demandas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 60.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CADTSSA/CMFSS

BB - Realizar capacitação básica dos
agentes do SNVS para Inspeção
Sanitária em Boas Práticas em Serviços
de Diálise.

Ação não realizada
Ação não realizada por falta de
recursos humanos e priorização de
demandas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$60.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CADTSSA/CMFSS
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BC - Atualização de fiscais e técnicos
sobre edificações de serviços de saúde
– fluxos e setores (RDC n° 50/2002).

Ação não realizada
Ação não realizada por falta de
recursos humanos e priorização de
demandas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$25.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CADTSSA/CMFSS

BD - Realizar atualização técnica para
fiscais
de
Vigilância
Sanitária
Municipal nos serviços de interesse da
saúde.

Ação não realizada
Ação não realizada por falta de
recursos humanos e priorização de
demandas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 10.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CMFSIS

BE - Atualização interna de fiscais de
vigilância sanitária sobre presídios e
abrigos para menores infratores.

A ação compete à CMFAMB,
houve um equívoco de atribuição.
Entretanto, a CMFAMB também
não realizou esta ação pela
escassez de recursos humanos e
demandas prioritárias.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 15.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CMFSIS/CADTSSA

BF - Promover e ampliar ações
educativas sobre intoxicações exógenas
e acidentes por animais peçonhentos.

Realizado 05 eventos em
Prevenção de intoxicação dos
trabalhadores por agrotóxicos e
treinamento no preenchimento
fichas de notificação para 260
pessoas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 25.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CIT /GVSSS

273

BG - Proporcionar ações de prevenção
das intoxicações exógenas e acidentes
por animais peçonhentos através de
cursos,
palestras,
ou
manejos
ambientais.

Capacitação em Assistência ao
acidentado por animais
peçonhentos e manejo de
escorpiões para 350 pessoas 05
Regiões de Saúde

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 40.000,00

R$42.000,00

Recurso
Federal

CIT /GVSSS
LACEN

BH - Capacitação de técnicos das Visas
municipais pactuadas e SUVISA com
objetivo
de
harmonização
nos
procedimentos de inspeção em
medicamentos, insumos e produtos
para saúde.

Ação realizada parcialmente.
Foi realizado o curso de Boas
Práticas de Fabricação de
medicamentos (Modalidade A) no
período de 14 a 18 de agosto de
2017 com participação de 80
fiscais do Estado de Goiás e do
SNVS.
Ação não realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 20.000,00

R$ 30.460,00

Recurso
Federal

CFM/CFPS//GVSP

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$20.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CFA/GVSP

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para

R$ 20.000,00

R$5.000,00

Recurso
Federal

CFM/CFPS/
CFCS/CFA/
GVSP

BI - Qualificação das equipes de
inspeção sanitária nos serviços de
alimentação de municípios com polo
turístico, em especial, na análise dos
perigos e do controle de pontos críticos
do processo, visando a prevenção de
doenças transmitidas por alimentos.
BJ - Capacitação de técnicos das Visas
municipais pactuadas com objetivo de
harmonização nos procedimentos de
inspeção em Envasadoras de Água
Mineral.

Ação não realizada devido as
demandas internas e externas
referentes à Coordenação de
Fiscalização de Alimentos, como:
atendimento ao Ministério
Público, inspeções e atendimento
de Denúncia.
Ação realizada.
Foram realizadas capacitações em
trabalho, por meio de inspeções
conjuntas com as Visas dos
municípios pactuados (Anápolis,
Goiânia e Aparecida de Goiânia).
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o SUS

BK - Capacitação de técnicos das Visas
municipais para inspeção em comércio
de produtos cárneos bem como dos
proprietários de estabelecimentos de 6
municípios eleitos como prioritários.

BL - Desenvolvimento do Programa de
Inclusão produtiva com segurança
sanitária, iniciando pela capacitação de
microempreendedores nos municípios
elencados como prioritários.

BM - Ampliar a qualificação dos
profissionais dos municípios em
diagnósticos laboratoriais nas áreas de
interesse em saúde pública (virologia,
entomologia,
imunoparasitologia,
micobactérias, bacteriologia) em 30
municípios – aproximadamente 40
profissionais qualificados

Ação realizada
Foram realizadas capacitações em
trabalho (inspeções conjuntas) em
10 municípios
(São Luís de
Montes
Belos,
Piracanjuba,
Niquelândia, São Miguel do Passa
Quatro, Vianópolis, Luziânia,
Santo Antônio do Descoberto,
Trindade, Sanclerlândia e Catalão)
durante operação de combate a
carne clandestina no Estado de
Goiás).
Ação realizada.
Realizada
capacitação
para
técnicos das Vigilâncias sanitárias
municipais
e
microempreendedores de duas
Regionais de Saúde (Entorno
Norte e Entorno Sul).
Ação realizada.
52 municípios atendidos, 206
profissionais da Rede capacitados.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 10.000,00

R$14.800,00

Recurso
Federal

CFA/GVSP

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 10.000,00

R$6.300,00

Recurso
Federal

CFA/GVSP

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 20.000,00

R$7.850,00

Recurso
Federal

Diretoria Administrativa/Recursos
Humanos/LACEN/ SUVISA/SES
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BN - Ampliar a execução do Plano de
Capacitação e Desenvolvimento do
RH/LACEN, garantindo a qualificação
profissional do colaborador interno nas
áreas de interesse em saúde pública
(capacitação,
cursos,
congressos,
seminários, visitas técnicas e outros)
em 80 % o número de servidores
contemplados nas capacitações.
BO - Participar de Congressos
brasileiros, exposição, Seminários e
Similares fora do estado, nas áreas de
Violência e Trânsito

BP - Aquisição de passagens aéreas

BQ - Qualificação de Coordenadores
para atuação na área de Vigilância das
Doenças de Transmissão Hídrica e
Alimentar.

209 profissionais qualificados,
atingindo 80 % do total de
servidores;

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 140.000,00

R$ 156.514,00

AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Ação não realizada.
Ação 2140 –
R$ 0,00
Ação não realizada visto que não
Vigilância,
houve autorização da
Promoção da
Superintendência.
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação realizada.
R$ 13.711,04
Ação 2140 –
Adquiridas 10 passagens aéreas
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
-Participação em 01 qualificação
Ação 2140 –
R$ 1.700,00
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

Recurso
Federal

Diretoria Administrativa/RH/
LACEN/SUVISA

Fonte 23
(Vida no
Trânsito)

VIVA
GVE/SUVISA
SEST-SUS

Fonte 23
(Vida no
Trânsito)

VIVA
GVE/SUVISA

Fonte 23
(PFVS)

GVEbr)
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BR - Participação em cursos
relacionados a imunização fora do
Estado

BS - Reuniões técnicas relacionadas as
ações de imunização

Ação realizada
Participou de 03 cursos em
Brasília(Fórum Programa
Nacional de Imunizações,
EXPOEPI) e 01 em São
Paulo(Curso de sala de vacina)
Ação realizada
Participou de 01 reunião em
Monte Alegre (Doenças
negligenciadas) e 01 no Distrito
Federal(RIDE – Febre amarela)

BT - Participação no “Goiás contra o
aedes”.

Ação realizada
Visitados 04 municípios: Inhumas,
Planaltina, Goianésia, Niquelândia

Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 –
Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos

-

R$ 3.920,00

Fonte 23
(PFVS)

GIRF/SUVISA

-

R$ 1.370,00

Fonte 23
(PFVS)

GIRF/SUVISA

Fonte 23
(PFVISA)

GIRF/SUVISA

-

R$ 2.330,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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b) Quanto à ação: “Realizar Capacitação para Implementação dos Serviços de Verificação de Óbito – SVO no estado de Goiás”: a atividade foi realizada in loco em conjunto com as visitas
da meta 2.5.1. Meta 2017- Qualificar as informações de vigilância do óbito nos 246 municípios de Goiás. Houve uma readequação na forma de capacitação, de acordo com a necessidade
do serviço, quando se verificou a necessidade da presença “in loco” da equipe técnica estadual para um melhor resultado da ação.
c) Quanto à ação: “Capacitação sobre Codificação e Classificação dos Óbitos - 1ª Etapa e 2ª Etapa”, foram utilizados recursos além do previsto, sendo: R$50.000,00 referente a esta ação e
R$34.084,55 recurso da capacitação para qualificação da informação de óbito e nascimento nos municípios do estado de Goiás. Houve uma demanda maior do que o previsto (solicitação
de mais vagas para mais participantes) para a realização do curso.
d) Foi reduzido o tempo previsto de execução de 3 dias para 2 dias para a realização do curso por adequação do cronograma às necessidade das atividades realizadas.
e) Montante orçamentário utilizado no pagamento de 4 capacitações, pois 2 delas foram pagas pela coordenação IST/Aids (SPAIS) que atua como parceiro neste processo de capacitação
f) Embora a qualificação estivesse programada, o processo de formação deu-se através do envio e disponibilização do material instrucional aos técnicos das ARS, sem a necessidade de
utilização do recurso financeiro.
g) O recurso da capacitação dos NVEH foi executado inferior ao previsto, pois os participantes não necessitaram de hospedagem. A capacitação dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar (NVEH) foi realizada com sucesso atingindo o objetivo tratado no Plano da Oficina(CONCLUSÃO?), o custo foi menor devido os participantes não necessitarem de
hospedagem.
h) Qualificação das 18 Regionais de Saúde em vigilância epidemiológica de dengue, chikungunya e zika. Recurso executado além do previsto considerando a emergência da microcefalia
por zika.
i) Qualificação dos 246 Municípios em vigilância epidemiológica de dengue, chikungunya e zika com ênfase em notificação, investigação e análise de dados dos casos graves e óbito.
Recurso executado inferior ao previsto decorrente da inviabilidade de translado da equipe da coordenação, a ação foi parcialmente executada in loco e por meio de web conferência por
meio das estações CONECTA SUS.
J) Ação não realizada devido insuficiência de recursos humanos para execução da ação, portanto, não houve utilização de recurso orçamentário.
k) A capacitação do Programa de Tabagismo nas Empresas foi realizada com recursos abaixo do previsto, tendo em vista a não participação de todos os profissionais que foram convidados
para a referida capacitação. Por essa razão, o projeto foi alterado para diminuição do valor previsto considerando a necessidade de economia na utilização dos recursos públicos.
n) A área Técnica de Hipertensão e Diabetes participou apenas como parceira nas capacitações do “SIGA BEBÊ”, não sendo responsável pela elaboração do Projeto de Capacitação que
envolveu a utilização de recursos financeiros.
o) Na ação Realização de cursos sobre ficha de notificação da violência interpessoal/autoprovocada, fizemos cursos em parceria com Regionais de Saúde, as quais conseguiram local
gratuito para realização dos cursos, e assim não foi preciso gastar todo o dinheiro previsto com locação de sala de aula, áudio visual.
p) Na ação Curso EAD (ensino a distância) semipresencial para profissionais das áreas de saúde, trânsito e academia para expansão do Programa Vida no Trânsito informamos que o
mesmo iniciará em fevereiro de 2018, visto que o andamento do processo do mesmo dentro da superintendência de ensino da saúde (SEST/SUS) não foi concluído em tempo hábil para
iniciarmos as aulas em 2017.
u- Ação parcialmente realizada não houve a realização das oficinas para implantação da vigilância do óbito para tuberculose e do manejo da infecção latente para tuberculose, utilizando
valor parcial de R$ R$31.780,84, dos R$ 100.000,00 previstos.
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v - Houve aumento do recurso em relação ao programado porque houve necessidade de acrescentar mais uma regional como prioritária.
x) Os valores despendidos na ação de “Realização de capacitação em vigilância da Leishmaniose Visceral Humana- manejo clínico, protocolos e desafios” ficaram próximas ao valor
previsto;
y) Os valores despendidos na ação de “Realização de capacitação em vigilância da Leishmaniose visceral Canina - aspectos clínicos, diagnóstico e epidemiologia” ficaram próximas ao
valor previsto;
z) Os valores despendidos na ação de “Realização de qualificações técnicas no Programa de Controle da Raiva e protocolo de profilaxia da raiva humana” ficaram abaixo dos valores
previstos, uma vez que muitas das qualificações ocorreram nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, portanto, não gerando custos adicionais a SES.
aa) Os valores despendidos na ação de “Promoção da qualificação de técnicos da Coordenação Estadual de Zoonoses em eventos anuais de atualizações técnicas em vigilância de
Zoonoses” ficaram abaixo dos valores previstos, haja vista que algumas qualificações foram custeadas pelo Ministério da Saúde, portanto, não gerando custos adicionais a SES.
ab) e ac) A oficina de qualificação referente ao novo protocolo de microcefalia e/ou alterações do SNC ocorreu com regionais e municípios prioritários de forma conjunta, no mesmo dia,
não necessitando realizar outro evento adicional como previsto na programação.
ad) Não foi possível realizar a atividade de Qualificação dos Profissionais para Manejo Clínico da Hanseníase para os profissionais da atenção básica. A ação possibilita a manutenção da
descentralização das ações nos municípios goianos. No entanto, a dificuldade em realizar a atividade (déficit de recursos humanos na coordenação) impediu a realização.
ag) Devido a baixa incidência de influenza no período, a capacitação não fio realizada.
ah) ) Os valores despendidos na ação ficaram próximas ao valor previsto.
aj) Realização do curso da nova versão SinanNet 6.0 para regionais de saúde. Curso não realizado, pois a versão SinanNet 6.0 não foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde.
ak) Realização do curso de implantação do SIVIS – Sistema Integrado de Vigilância em Saúde. Curso não realizado pois o desenvolvimento do Sistema de Informação SIVIS não foi
finalizado.
al) Curso da Ferramenta TABWIN para Regionais e Superintendências realizado em Março e Abril 2017. A quantidade de alunos previsto no programação foi reduzida pela metade
atendendo a prioridade da gestão, portanto o valor gasto com realização deste curso foi menor que o previsto.
am) O recurso orçamentário para as qualificações de profissionais de saúde da sala de vacina foi menor do o previsto. Foram realizadas capacitações em sala de vacina para 04 Regiões de
Saúde e 04 municípios. A Região Rio vermelho não foi capacitada devido à falta de recurso financeiro e as demandas de outras Gerências da SUVISA.
an) A produção e divulgação de videoaulas de Imunização não foram realizados devido a falta de equipamentos áudio visual para gravação na SES.
ao) Ação macro prevista na PAS 2017, “Qualificação de Profissionais de Saúde e Controle Social em Saúde do Trabalhador” resultou referente a realização de 05 Cursos, 08 Participações
em Eventos (Encontros, Jornada, Congressos, dentre outros), 01 Capacitação e 01 Treinamento, foram realizadas pelo CEREST e CVSAT, utilizando o valor total de R$ 99.164,72. Porém
não utilizamos todo recurso previsto, porque algumas qualificações planejadas não foram possíveis de se realizar em virtude de dificuldade com logística de palestrante (incompatibilidade
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de datas), parceiros (Cerest Regional) e outras demandas prioritárias.
Segue detalhamento das qualificações e seus respectivos recursos executados:
I. Curso de extensão em Projetos de Intervenção, I- Aspectos Teóricos para Projetos de Intervenção. Recurso executado: R$ 9.867,99;
II. Curso Training em Comunicação e Redes Sociais. Recurso executado: R$ 7.678,02;
III. II ETAPA do Curso de Formação de Multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Recurso executado: R$26.510,49;
IV. Curso de Capacitação de Multiplicadores em Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho. Recurso executado: R$14.538,64;
V. Treinamento em nexo epidemiológico de Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho. Recurso executado: R$7.053,84;
VI. I e II Módulo do Curso de Análise de Situação em Saúde do Trabalhador. Recurso executado: R$ 8.194,00;
VII. Participação na Mostra de experiências significativas de promoção da saúde do estado de goiás. Recurso executado: R$ 320,00;
VIII.
Participação e apresentação de Trabalho no 20 Congresso Brasileiro do Conselhos de Enfermagem (Rio de Janeiro). Recurso executado: R$ 2.850,22;
IX. Participação na I Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Brasília). Recurso executado: R$ 4.210,52;
X. Participação com apresentação de Trabalho no X Congresso de Epidemiologia (Florianópolis/SC). Recurso executado: R$ 4.616,00;
XI. Capacitação para profissionais de saúde das Unidades de Referência do agravo acidente de trabalho com exposição a material biológico (presencial e via Conecta-SUS). Recurso
executado: R$ 100,00;
XII. Participação no IV Encontro Nacional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Brasília). Recurso executado: R$ 740,00;
XIII.
Participação do Encontro Nacional da CIST (Brasília). Recurso executado: R$ 960,00;
XIV.
Participação na 15ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Brasília). Recurso executado: R$ 4.900,00;
XV. Participação do 5º Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde do Trabalhador e dos Cerest Estaduais e 1ª Reunião de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Brasília). Recurso
executado: Recurso executado: R$ 6.625,00.
aq) e as) Quanto às ações de Qualificação dos profissionais das Regionais de Saúde em visitas domiciliares e bloqueios de casos e também no treinamento de técnicos com equipamentos de
aspersão de inseticidas foram todas realizadas sem a utilização dos recursos inicialmente previsto, considerando que utilizamos a estrutura que havia na Central de UBV em Goiânia não
como havíamos planejamento de fazer um treinamento em cada Regional de Saúde. Assim houve uma considerável economia de recursos e o curso foi reproduzido nos municípios com os
agentes de endemias e ACS que se propuseram a participar.
Ao) Em razão de algumas parcerias firmadas com órgãos e instituições que disponibilizaram o espaço, equipamentos e material de consumo, não foi necessário a utilização total do
recurso previsto.
ap) Em razão de algumas parcerias firmadas com órgãos e instituições que disponibilizaram o espaço, equipamentos e material de consumo, não foi necessário a utilização total do recurso
previsto.
ar) Em relação a capacitação do programa VIGISOLO/SISSOLO e VIGIAR para os profissionais das Regionais de Saúde e Municípios o recurso orçamentário executado foi maior do que
o previsto pelo fato do planejamento anterior ter sido feito com base nos valores da antiga empresa de eventos o que resultou em uma diferença de valores da atual contratada.
at) Quanto à ação: “Realização de 18 eventos de atualização e planejamento para os Síndicos Dengueiros dos órgãos públicos do estado de Goiás”, não foram realizadas as ações devido a
falta de pessoal da equipe e a quantidade de eventos/conferência de saúde de vigilância em saúde.
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av) O Curso de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador está sendo realizado na modalidade EAD, com 453 cursistas inscritos e com previsão para término em dezembro de
2017. O valor do recurso utilizado refere-se à execução do projeto para realização da ação prevista. Os valores despendidos na ação ficaram próximas ao valor previsto.
ax) Quanto à ação “Qualificação da equipe de Monitoramento e Fiscalização de Serviços de Saúde da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) para desenvolverem ações
voltadas para a Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde durante as inspeções”: foi realizada a II Jornada Científica em segurança do paciente do estado de
Goiás Cujo tema foi “Gerenciamento de Risco com Foco na Qualidade da Assistência ao Paciente”. O público-alvo foi: Profissionais de saúde que atuam em serviços de saúde, vigilância
sanitária e Coordenações Municipais de Segurança do Paciente e Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde dos municípios do Estado de Goiás.
O valor gasto de R$12.750,00 (evento único) foi aplicado para o alcance das duas ações (Qualificação da equipe de Monitoramento e Fiscalização de Serviços de Saúde da
Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) para desenvolverem ações voltadas para a Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde durante as inspeções e
Qualificação das Coordenações Municipais de Segurança do Paciente e de Controle de Infecção em Serviços de Saúde do Estado de Goiás). Sendo que os valores de recursos orçamentários
previstos ficaram próximos aos valores previstos inicialmente.
ay) Quanto à ação “Qualificação das Coordenações Municipais de Segurança do Paciente e de Controle de Infecção em Serviços de Saúde do Estado de Goiás”: a ação está inserida na ação
“Qualificação da equipe de Monitoramento e Fiscalização de Serviços de Saúde da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) para desenvolverem ações voltadas para a
Segurança do Paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde durante as inspeções”, podendo considerar, nesse caso, como ação duplicada. Portanto, não houve utilização de recurso
previsto para esta ação, uma vez que a mesma foi realizada juntamente com outra ação já elencada nessa PAS 2017, não necessitando utilização de recurso extra para esta ação.
az) Ação realizada em 08 Municípios, realizando fiscalizações em conjunto com fiscais das vigilâncias sanitárias municipais, sendo que a execução orçamentária ficou próxima do valor
previsto.
ba); bb); bc); bd) Ações não foram realizadas por falta de recursos humanos e priorização de demandas, portanto, não houve utilização de recurso orçamentário.
bf) Quanto à ação “Promover e ampliar ações educativas sobre intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos”: foram realizados 05 eventos em Prevenção de intoxicação dos
trabalhadores por agrotóxicos e treinamento no preenchimento fichas de notificação para 260 pessoas sem impacto financeiro. Não foi utilizado o recurso previsto, visto que a ação foi
realizada em parceria com a Vigilância Ambiental que entrou com a logística e o CIT com os palestrantes. Também foi realizada palestra sobre prevenção de acidentes com animais
peçonhentos para 40 trabalhadores rurais do Comitê de Vigilância em Saúde do trabalhador Rural dos municípios de Itumbiara e Rio Verde. Nesse caso, também não foi utilizado o recurso
previsto, visto que a ação foi realizada em parceria com a Saúde do Trabalhador - CEREST, que entrou com a logística e o CIT com os palestrantes.
bg) Ação realizada com a capacitação em assistência ao acidentado por animais peçonhentos e manejo de escorpiões para 350 pessoas em 05 Regiões de Saúde sendo que a recurso
orçamentário previsto ficou próximo ao executado.
bh) Ação realizada parcialmente porque foram capacitados somente inspetores da área de fabricantes de medicamentos, sendo o recurso previsto de R$20.000,00 extrapolado para R$
30.460,00 devido à necessidade de disponibilização de vagas para fiscais do SNVS (Outros Estados e Anvisa) visto que o Estado de Goiás foi sede do curso de abrangência nacional, desta
forma foi possível capacitar um maior número de fiscais do Estado.
bi) Ação não realizada e recurso orçamentário não executado, devido ao déficit de servidores na área de Fiscalização de Alimentos, sendo a ação reprogramada na PAS 2018.
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bj) Ação realizada sendo utilizado R$ 5.000,00 dos R$ 20.000,00 previstos na PAS 2017, as capacitações ocorreram no trabalho durante inspeções conjuntas nos 3 municípios pactuados,
portanto o recurso financeiro previsto não foi totalmente executado.
bk) Ação realizada, sendo o recurso previsto de R$ 10.000,00 extrapolado para R$ 14.800,00 devido às capacitações dos fiscais de visas municipais terem ocorrido no trabalho durante as
operações em combate à carne clandestina ocorridas em 10 municípios.
bl) Ação realizada, sendo utilizado R$ 6.300,00 dos R$ 10.000,00 previstos na PAS 2017, os eventos de capacitação foram sediados pelo SEBRAE Goiás reduzindo o custo de realização.
bm): As ações de qualificação de pessoal pertencente à Rede Estadual de Laboratórios superou a meta pré-estabelecida. Os gastos com essa ação foram reduzidos em função do
custeamento das despesas com refeições e estadia pelos próprios municípios nos encontros realizados neste Laboratório. Houve a realização de capacitações em parceria com CCDHA Coordenação de Controle das Doenças Hídricas e Alimentares em coleta, acondicionamento e transporte de amostras clínicas (fezes e swab retal) envolvidos em surtos por doenças
transmitidas através de alimentos e para o monitoramento de DDA - Doenças Diarreicas Agudas notificadas em algumas unidades de saúde sentinelas. Também houve capacitação, em
parceria com CIEVS – Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, em coleta, acondicionamento e transporte de amostras clínicas, LCR (amostra de Líquor) e secreção de
nasofaringe, para realização do diagnóstico laboratorial através da cultura, prova do látex e PCR, de meningite e coqueluche, respectivamente. Com relação à Seção de Entomologia foi
realizada a capacitação sobre Manejo de Escorpião para técnicos dos municípios da Regional de Saúde Estrada de Ferro - Catalão 28 e 29/09/2017, com palestras sobre biologia,
comportamento e manejo de escorpiões, instrução e monitoria na prática de campo, com coleta de 29 exemplares de escorpiões, recebimento e identificação de 178 exemplares (177 Tityus
serrulatus e 01 Tityus fasciolatus) e recebimento e identificação de 05 lagartas (gênero Lonomia). Quanto às técnicas de Biologia Molecular, houve capacitação técnica de profissionais de
saúde quanto a coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas para diagnóstico de vírus respiratórios em casos de SRAG por técnicas de Biologia Molecular, inclusive em
solicitações encaminhadas por Unidades Sentinelas de Influenza.
bn): O Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas do LACEN foi cumprido satisfatoriamente. Houve mudança em toda a diretoria do LACEN, e por consequência em algumas
coordenações. Os técnicos empreenderam visitas não anteriormente previstas em centros de referência nacionais como parte do processo de atualização de conhecimento e observação de
práticas exitosas em laboratórios. Foram visitados o LACEN/CE – em Fortaleza, Ceará, o LACEN/BA, em Salvador, Bahia e foi feita uma capacitação em Hansenologia para profissional
da Seção de Micobactérias na cidade de BAURU/SP, além de outras ações pontuais. Desta forma, foram demandados recursos além dos previstos inicialmente.
bo)Neste ano, não foi autorizado pela Superintendência, a liberação de profissionais para participação em congressos, seminários etc.
bp)Na ação Aquisição de passagens aéreas o valor executado excedeu o previsto considerando que trouxemos palestrantes renomados de São Paulo e de Portugal para o evento 4º
Seminário Saúde Pública e trânsito e 3º Fórum Goiano de Mobilidade, uma vez que neste evento não gastamos todo o valor previsto para o mesmo.
Ações: (br, bs) - A participação em cursos relacionados à imunização fora do Estado e reuniões técnicas não estavam programadas no PAS 2017. O Recurso utilizado nos 04 cursos fora do
Estado ( R$ 3.920,00) e reuniões (R$ 1.370,00) foram gastos com diárias.
bt) Nas ações do “Goiás contra o aedes” foram gastos com diárias R$ 2.330,00. Haverá continuidade da ação até dezembro de 2017.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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b) É necessária a continuidade das ações quanto à capitação e aos serviços de verificação de óbito na PAS 2018 para asseguramos qualificação da informação de óbito e nascimento nos
municípios do estado de Goiás.
g) É importante que as ações voltadas para a capacitação e qualificação dos profissionais dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica municipal, Regionais de Saúde e Núcleos de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar sejam realizadas continuamente, mas de forma programada com outras coordenações da Gerência de Vigilância Epidemiológica para otimizar a participação
destes profissionais.
p) A ação realização do curso EAD para profissionais das áreas de saúde, trânsito e academia para expansão do Programa Vida no Trânsito está prevista e será executado na PAS 2018.
n) Quanto à ação: “Participação nas capacitações do”Siga Bebê” com a temática de Hipertensão e Diabetes na Gestação”, a área Técnica de Hipertensão e Diabetes participou apenas como
parceira nas capacitações do “SIGA BEBÊ”, não sendo responsável pela elaboração do Projeto de Capacitação que envolveu a utilização de recursos financeiros.
v- Manter o recurso para realização destas atividades para o ano de 2018.
x) A ação de “Realização de capacitação em vigilância da Leishmaniose Visceral Humana- manejo clínico, protocolos e desafios” deverá ser mantida para a PAS 2018, haja vista a
crescente disseminação da doença no estado de Goiás e a necessidade de manter o serviço de saúde atualizado com as novas diretrizes do Ministério da Saúde;
y) A ação de “Realização de capacitação em vigilância da Leishmaniose visceral Canina - aspectos clínicos, diagnóstico e epidemiologia” também deverá ser mantida para a PAS 2018, haja
vista a crescente disseminação da doença no estado de Goiás e a necessidade de manter o serviço veterinário oficial atualizado com as novas diretrizes do Ministério da Saúde;
z) A ação de “Realização de qualificações técnicas no Programa de Controle da Raiva e protocolo de profilaxia da raiva humana” deverá ser mantida para a PAS 2018, haja vista a
necessidade de manter o serviço de saúde atualizado com as diretrizes do Ministério da Saúde;
aa) A ação de “Promoção da qualificação de técnicos da Coordenação Estadual de Zoonoses em eventos anuais de atualizações técnicas em vigilância de Zoonoses” deverá ser mantida para
a PAS 2018, haja vista a necessidade de manter atualizado os técnicos da SES-GO.
ad) Manter recursos para as atividades de Qualificação dos Profissionais para Manejo Clínico da Hanseníase para os profissionais da atenção básica para atividades de controle.
ao) Manter essa ação macro “Qualificação de Profissionais de Saúde e Controle Social em Saúde do Trabalhador” na PAS 2018.
be) A ação de Atualização interna de fiscais de vigilância sanitária sobre presídios e abrigos para menores infratores, não é de competência da CMFSIS. Recomendamos a correção da área
responsável para CMFA.
bh) Ação deverá ser reprogramada na PAS 2018 para atender a capacitação de inspetores de fabricantes de produtos para saúde.
bi) Ação não executada, portanto deverá ser reprogramada na PAS 2018.
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bj) Sem recomendações
bk) Ação deverá ter sua continuidade prevista na PAS 2018 devido às Operações de fiscalização no combate à carne clandestina ser uma parceria coordenada pelo Ministério Público
Estadual.
bl) Ação deverá ser reprogramada na PAS 2018 de forma a atender outras Regionais de saúde.
(bm, bn): As ações devem ser mantidas para o exercício de 2018 com ênfase na capacitação de profissionais para a Rede Estadual de Laboratórios.
Conclusões:
-LACEN: As metas devem ser mantidas e até aumentadas dado o superávit de capacitações observadas em 2016, disponibilizando-se recursos para a finalidade.
u- Com a execução parcial desta ação não foi alcançado totalmente o objetivo de capacitação e qualificação para a área.
v- Com aumento do uso do recurso, houve melhor alcance no objetivo de capacitação e qualificação para a área.
x) A ação de “Realização de capacitação em vigilância da Leishmaniose Visceral Humana (LVH)- manejo clínico, protocolos e desafios” alcançou seu objetivo, uma vez procurou qualificar
os serviços de saúde para o diagnóstico precoce e tratamento oportuno dos pacientes de LVH;
y) A ação de “Realização de capacitação em vigilância da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) - aspectos clínicos, diagnóstico e epidemiologia” alcançou seu objetivo, uma vez procurou
qualificar os serviços veterinário oficial no diagnóstico e condutas frente a caso de LVC;
z) A ação de “Realização de qualificações técnicas no Programa de Controle da Raiva e protocolo de profilaxia da raiva humana” também alcançou seu objetivo, uma vez procurou
qualificar os serviços de saúde no atendimento antirrábico humano, melhorando as condutas adotadas e otimizando o uso de imunobiológicos;
aa) A ação de “Promoção da qualificação de técnicos da Coordenação Estadual de Zoonoses em eventos anuais de atualizações técnicas em vigilância de Zoonoses” alcançou seus
objetivos, uma vez que melhorou a qualidade da assistência prestada aos serviços de saúde e qualificou o serviço da S.ES-GO
ab) Realizada 100% da ação prevista.
ad) A ação é fundamental para o controle e eliminação da hanseníase. Garante a efetividade do modelo de atenção baseado no diagnóstico precoce e tratamento oportuno. No entanto, o
sucesso da ação depende da competência técnica dos gestores de saúde e de um trabalho coletivo.
Ações (g, ab, ac) Importante programar as capacitações e qualificações da Programação Anual de Saúde 2018 com as outras coordenações da Gerência de Vigilância Epidemiológica para
otimizar a participação dos profissionais alvo.
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am) A meta de qualificar os profissionais em sala de vacina foi realizada parcialmente devido à falta de recurso financeiro e outras demandas da SUVISA.
ao) Essa ação macro “Qualificação de Profissionais de Saúde e Controle Social em Saúde do Trabalhador” da meta 6.6.1 da PAS 2017 foi 100% realizada.
Ações (ap, ar): “Capacitação do programa VIGIAGUA/SISAGUA para os profissionais das regionais e dos municípios” e “Capacitação do programa VIGISOLO/SISSOLO e VIGIAR para
os profissionais das Regionais de Saúde e Municípios”: as metas foram parcialmente alcançadas com previsão de conclusão para o ano de 2018.
Ações (bh, bj, bk, bl): As ações desenvolvidas colaboraram para o objetivo de cumprir a meta de realizar 64 modalidades de capacitações/qualificações (37 em vigilância epidemiológica;
02 de imunização; 01 de saúde do trabalhador; 05 de vigilância ambiental; 17 de vigilância sanitária; 02 de especialidades laboratoriais). Das ações programadas para a Meta 6.6.1 somente
não foi possível executar a Qualificação das equipes de inspeção sanitária nos serviços de alimentação de municípios com polo turístico por falta de contrato de prestação de serviço de
eventos no período programado e posteriormente por falta de agenda da equipe de Fiscalização de Alimentos para atendimento a demandas de Ministério Público e cantinas escolares.
Ações (bm, bn): As metas devem ser mantidas e até aumentadas dado o superávit de capacitações observadas em 2017, disponibilizando-se recursos para a finalidade.
-Com relação ao LACEN/GO, houve a realização de capacitações em parceria com CCDHA em coleta, acondicionamento e transporte de amostras clínicas (fezes e swab retal) envolvidos
em surtos por doenças transmitidas através de alimentos e para o monitoramento de doenças diarreicas agudas (DDA) notificadas em algumas unidades de saúde sentinelas. Também houve
capacitação, em parceria com CIEVS, em coleta, acondicionamento e transporte de amostras clínicas, LCR e secreção de nasofaringe, para realização do diagnóstico laboratorial através da
cultura, prova do látex e PCR, de meningite e coqueluche, respectivamente. Com relação à Seção de Entomologia foram realizados:
I. Capacitação sobre Manejo de Escorpião para técnicos dos municípios da Regional de Saúde Estrada de Ferro - Catalão 28 e 29/09/2017:
a) Palestras sobre: biologia, comportamento e manejo escorpião;
b) Instrução e monitoria na prática de campo, com coleta de 29 exemplares de escorpião;
II. Recebimento e Identificação de 178 exemplares de escorpiões (177 Tityus serrulatus e 01 Tityus fasciolatus);
III. Recebimento e identificação de 05 lagartas (gênero Lonomia).
-Quanto ao LACEN: Participação em capacitação técnica de profissionais de saúde quanto a orientações sobre coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas para diagnóstico
de vírus respiratórios em casos de SRAG por técnicas de Biologia Molecular.
-Quanto ao LACEN: Participação em capacitação técnica de profissionais de saúde quanto a orientações sobre coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas para diagnóstico
de vírus respiratórios por técnicas de Biologia Molecular em solicitações encaminhadas por Unidades Sentinelas de Influenza.
6.6.9 - Meta PAS 2017 - Realizar 18 modalidades de oficinas: 11de vigilância epidemiológica; 05 de alimentação e nutrição; 01 de imunização; e 01 de vigilância ambiental.
6.6.9.1 - Indicador - Nº de oficinas realizadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
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A - Realização de oficinas para
avaliação
dos
indicadores,
discussão
e
elaboração
de
estratégias
de
controle
da
hanseníase para profissionais de 05
Regionais de Saúde prioritárias e
municípios de abrangência: Norte,
São Patrício I, Rio Vermelho,
Entorno Sul e Nordeste I.
B - Realização de oficina sobre
implantação da ficha de acidentes
de transporte terrestre

03 Oficinas realizadas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 26.000,00

R$9,104,99

Recurso
Federal

GVE/CDCT
ARS

Ação não realizada
Ação não realizada, uma vez
que após reavaliação com os
municípios e Núcleos de
Vigilância Hospitalares,
observou-se ser desnecessário.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 7.200,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA
SEST-SUS

C - Realização de oficinas
municipais com novos gestores e
profissionais das áreas saúde,
trânsito e afins para implantação de
comitês de prevenção de acidentes
de motos
D - Oficina de Avaliação e
Monitoramento dos Indicadores do
Programa de Tuberculose junto as
Regionais de Saúde do Estado

Ação realizada parcialmente.
Realizadas oficinas em 4 dos 10
municípios previstos

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 11.200,00

R$ 460,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA
SEST-SUS

Ação realizada
01 oficina programada
01 oficina realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 35.000,00

R$ 3.296,00

Recurso
Federal

CDCT
GVE/SUVISA,
LACEN
SPAIS

E - Realização de oficina de
elaboração e supervisão de ações
em Hepatites Virais, junto aos
municípios prioritários de DST /
Aids / Hepatites Virais (Portaria
MS 3276/2013 e resolução CIB GO

Ação não realizada
Não realizado devido á falta de
agenda junto aos 30 municípios
prioritários e empenho dos
recursos
financeiros
para
realização da oficina em tempo

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 10.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CECHV
GVE / SUVISA
e SEST SUS
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078/2014)

hábil.

F - Realização de oficina de
qualificação dos plantonistas do
CIEVS

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 0,00

R$ 0,00

-

CIEVS
GVE/SUVISA

G - Realização de Oficina para
profissionais dos Núcleos de
Vigilância Epidemiológica dos
municípios para discussão das
Diretrizes para Vigilância, atenção
e eliminação da Hanseníase como
problema de Saúde Pública, em 8
Regionais de Saúde e Municípios
H - Realização de oficina de
avaliação de indicadores dos
Sistema de Informação (SINAN,
SIM, SINASC) com Regionais e
municípios.

Ação realizada parcialmente
Realizada 04 oficinas

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 30.000,00

R$ 3.600,00

Recurso
Federal

CDCT
GVE/SUVISA
ARS

01 Oficina realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CSIS
GVE/SUVISA
ARS

I - Realização de oficina de
Vigilância do Óbito Projeto Siga
Bebê para os profissionais das
Regionais e Municípios (Entorno
Sul, Rio Vermelho, Sudoeste I, Sul,
Sudoeste II, Central, Entorno
Norte, Centro Sul, Estrada de
Ferro, São Patrício, Pirineus,
Nordeste I, e Nordeste II)
J - Oficina sobre Investigação
Hospitalar -Projeto Siga Bebê

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 40.000,00

R$ 23.918,64

Recurso
Federal

CVO
GVE/SUVISA

Ação realizada

Ação 2126
Formação,

R$ 50.000,00

R$ 15.289,91

Recurso
Federal

CVO
GVE/SUVISA
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aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
K - Realização de Oficina do
Fundo de Alimentação e Nutrição –
FAN

Ação realizada
01 Oficina realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 5.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA

L - Realização de Oficina de
Promoção
da
Alimentação
Saudável
(PAS)e
Educação
Alimentar e Nutricional (EAN) no
SUS

Ação não realizada
o valor empenhado não foi
suficiente para a execução da
ação.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 35.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA

M - Realizar a 6ª oficina de
atualização no Programa vitamina
A Mais

Ação realizada.
Oficina realizada com a
participação de 78
representantes de municípios e
Regionais de Saúde

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 4.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA

N - Realização da 3ª Oficina de
Avaliação e aperfeiçoamento da
Estratégia NUTRISUS em Goiás

Ação realizada
Oficina realizada com a
participação de 24
representantes de municípios e
Regionais de Saúde

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 6.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA
ARS

O - Realização de Oficina de
Formação de Tutores da Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil

Ação não realizada.
Ação adiada para 2018, devido a
escassez de recursos humanos
na área.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA
ARS

R$ 20.000,00
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P - Realização de oficina para
Qualificação
das
equipes
responsáveis para resposta à
ocorrência de surtos diversos

Oficina realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 50.000,00

R$ 50.444,75

Recurso
Federal

CIEVS
GVE/SUVISA

Q - Oficinas de qualificação em
imunização para os profissionais de
saúde das Regiões de Saúde e
municípios.

Ação realizada parcialmente

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$103.600,00

R$ 9.529,33

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA/SEST-SUS
RS

Recurso Federal

CVSA/GVSAST/SUVISA

Fonte 23
(PFVS)

Coordenação de Análises e
Pesquisas
GVE/SUVISA

Fonte 23
(PFVS)

CIEVS
GVE/SUVISA

R - Realizar oficinas com técnicos
das 18 Regionais de Saúde para
aprimoramento do processo de
trabalho referente a Vigilância em
Saúde Ambiental

S - Realização de Oficina sobre a
produção
dos
Boletins
Epidemiológicos.

T - Realização de Oficina de
fortalecimento das capacidades de
vigilância
e
resposta
às

Realizadas oficinas de
capacitação do SIPNI WEB
em16 Regiões de Saúde e
06municípios e 01oficina para
capacitação de preparação do
Monitoramento Rápido de
Cobertura (MRC) para as 18
Regiões de Saúde e municípios
com mais de 100.000 habitantes.
Ação não realizada
Ação 2126
R$ 18.000,00
R$ 0,00
em virtude do envolvimento da Formação,
aperfeiçoamento e
equipe na implantação do
Projeto “Água tratada um direito aprimoramento de
pessoal para o SUS
de todos” juntamente com a
realização das conferências
municipais e regionais.
AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
Oficina realizada
Ação 2126
____
R$4.800,00
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Oficina realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e

____

R$4.196,00
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emergências em saúde pública.

aprimoramento de
pessoal para o SUS

U - Programa de Treinamento em
Epidemiologia
Aplicada
aos
Serviços do Sistema Único de
Saúde – Nível Fundamental
(EpiSUS-Fundamental).

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

____

R$670,00

Fonte 23
(PFVS)

CIEVS
GVE/SUVISA

V - Oficinas de treinamento para
descentralização
do
módulo
Sistema de Informação de Evento
Adverso pós vacinação online para
as Regiões de Saúde.

Ação realizada

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

____

R$ 0,00

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA/SEST-SUS
RS

Foram capacitadas as 18
Regiões de Saúde, 02 unidades
do Centro de Referência de
Imunobiológicos Especiais
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
b) A ação Realização de oficina sobre implantação da ficha de acidentes de transporte terrestre não foi realizada visto que foi suspensa a implantação da ficha de acidentes de transporte
terrestre, após várias discussões com secretaria municipal de saúde e núcleos de vigilância hospitalares.

c) Na ação Realização de oficinas municipais com novos gestores e profissionais das áreas saúde, trânsito e afins para implantação de comitês de prevenção de acidentes, não conseguimos
concluir todas as oficinas, em virtude da saída de profissionais da área de atuação e licença prêmio de outro servidor e a por isso a ação foi realizada somente em municípios próximos da
capital, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade com gastos de diárias mais baratas.
i) Quanto à ação: “Realização de oficina de Vigilância do Óbito Projeto Siga Bebê para os profissionais das Regionais e Municípios”, as oficinas foram executadas em conjunto numa única
capacitação.
j) O valor gasto inferior ao previsto quanto à Oficina sobre Investigação Hospitalar se deve a redução no número de pessoas convidadas para essas atividades, pois utilizamos uma
metodologia ativa com discussão de caso.
As ações (k, m, n): Realização de Oficina do Fundo de Alimentação e Nutrição – FAN; Realizar a 6ª oficina de atualização no Programa vitamina A Mais; Realização da 3ª Oficina de
Avaliação e aperfeiçoamento da Estratégia NUTRISUS em Goiás, foram realizadas sem utilização do recurso previsto, porque até a data agendada não havia recurso empenhado.
q) O recurso utilizado foi menor do que previsto, pois nas oficinas do SIPNIWEB (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações – Web) não houve projeto e foi solicitado
recurso somente para diárias. A oficina do MRC ( Monitoramento Rápido de Coberturas Vacinais) foi realizada no período vespertino e oferecido 1 coffe break. Foram realizadas 16
oficinas para implantação do SIPNIWEB nas Regionais de Saúde (exceto Serra da Mesa e Nordeste I) e em 06 municípios ( Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo, Inhumas,
Guapó e Nerópolis); 1 oficina de preparação para o MRC ( 18 Regiões de Saúde e municípios com mais de 100 mil habitantes).
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r) A realização de oficinas com os técnicos das 18 Regionais de Saúde para aprimorar o processo de trabalho referente à Vigilância em Saúde Ambiental não foi possível em virtude da
implantação do Projeto “Água tratada um direito de todos” juntamente com a realização das conferências regionais.
s) A ação não programada na PAS 2017, “Realização de Oficina para produção dos Boletins Epidemiológicos”, foi realizada com base em um Projeto de execução. No evento foram
apresentadas as Instruções Normativas, as Normas estabelecidas para produção, o Modelo Padrão bem como o fluxo para publicação.
t) A Oficina de fortalecimento das capacidades de vigilância e resposta às emergências em saúde pública não estava prevista pois foi planejada e proposta pelo CIEVS Nacional/Ministério
da Saúde e o Estado de Goiás ficou responsável pela execução e organização a nível local.
u) O Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde – Nível Fundamental não estava previsto pois as vagas que o CIEVS
Nacional/Ministério da Saúde ofereceram não contemplava a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No entanto, posteriormente surgiram vagas de desistência (ANVISA) e as mesmas
foram oferecidas para Goiás.
v) Não houve utilização de recurso financeiro para realizar as oficinas de descentralização do Sistema de Informação de Evento Adverso pós -vacinação online. Ação solicitada pelo
Programa Nacional de Imunizações.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
b) A ação Realização de oficina sobre implantação da ficha de acidentes de transporte terrestre não foi realizada visto que foi suspensa a implantação da ficha de acidentes de transporte
terrestre, após várias discussões com secretaria municipal de saúde e núcleos de vigilância hospitalares.
c) Na ação Realização de oficinas municipais com novos gestores e profissionais das áreas saúde, trânsito e afins para implantação de comitês de prevenção de acidentes, não conseguimos
concluir todas as oficinas realizadas em virtude da saída de profissionais da área de atuação e licença prêmio de outro servidor e a por isso a ação foi realizada somente em municípios
próximos da capital, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade com gastos de diárias mais baratas.
d) Manter o recurso para a realização desta atividade para o ano de 2018.
f) É importante que as ações voltadas para a capacitação e qualificação dos profissionais do CIEVS sejam realizadas continuamente e, sempre que necessário, com o apoio do Ministério da
Saúde.
q) Recomendamos a continuidade das oficinas de implantação do SIPNI WEB, nas Regiões de Saúde Nordeste I e Serra da Mesa no primeiro semestre de 2018 e do Monitoramento Rápido
de Coberturas de acordo com orientação do Programa Nacional de Imunização.
r) Sugere-se retirar da PAS 2018 o item: Realizar oficinas com técnico das 18 regionais de saúde para aprimoramento do processo de trabalho referente a Vigilância em Saúde Ambiental.
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Conclusões:
d) A realização desta ação alcançou a meta proposta.
Ações (i, j) Quanto às ações de vigilância do óbito, em vista do planejado, conclui-se que houve êxito nos resultados do aumento dos percentuais de investigações de óbitos e discussões
através de grupos técnicos. A utilização de metodologia ativa nas capacitações têm resultado em respostas em tempo oportuno nos índices de conclusão dos casos de óbitos materno e
infantis.
f) Ações previstas realizadas em 100%.
p) As ações não previstas foram realizadas com sucesso atingindo o objetivo tratado no Plano da Oficina.
q) Foram previsto 18 oficinas para implantação do SIPNI WEB. Devido à indisponibilidade de data dos municípios da Região de Saúde Serra da Mesa e Nordeste I a capacitação não foi
realizada.
6.6.10 - Meta PAS 2017 - Realizar 07 seminários (05 de vigilância epidemiológica, 01 de vigilância ambiental e 01 de vigilância de serviços de saúde); 01 Congresso (vigilância
epidemiológica); e 04 Encontros (02 de vigilância epidemiológica, 01 de vigilância ambiental e 01 de vigilância e controle das intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos.
6.6.10.1 - Indicador - Nº de seminários, congressos e encontros realizados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realização do 4º Seminário
Saúde Pública e trânsito e 3º Fórum
Goiano de Mobilidade

Ação realizada.
01 fórum realizado

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 120.000,00

R$13.800,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE/SUVISA
SEST-SUS

B - Realização do I Seminário de
Experiências Exitosas e Troca de
Saberes do Programa Academia da
Saúde

01 seminário realizado

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 20.000,00

R$ 16.338,84

Recurso
Federal

PROMOÇÃO
GVE/SUVISA
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C - Promoção de seminário de
qualificação em manejo clínico
para pacientes chagásicos

Ação realizada.

D
Realizar
Seminários
Intersetorial do Programa Bolsa
Família

Ação realizada
Realizados 5 Seminários
Intersetoriais do Programa
Bolsa Família

E - Realização do IIº Seminário
Estadual de Zoonoses

Ação não realizada

F - Realização de Seminário – Dia
Mundial Contra os Agrotóxicos.

G - Realização do Seminário
Estadual sobre Estabelecimentos
para Tratamento de Dependentes
Químicos

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS
Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 80.000,00

R$ 39.448,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CVN
GVE/SUVISA

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 100.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

Coord. Zoonoses
GVE/SUVISA

Ação não realizada
Por conta da incompatibilidade
de datas dos palestrantes e de
parceiros não foi possível
realizar o evento na data
prevista.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CVSA/GVSAST/SUVISA
Regionais de Saúde

Ação não realizada
Devido à insuficiência de RH
(nº expressivo de servidoras
que se ausentaram para
aposentadoria).

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 0,00

Recurso
Federal

CMFSIS/CADTSSA

R$ 20.000,00
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H - Realização do IV Congresso
Interinstitucional das Hepatites
Virais

Ação não realizada
Ação não realizado devido á
falta de agenda junto ás
entidades
envolvidas
e
empenho
dos
recursos
financeiros para realização do
congresso em tempo hábil.

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

I - Promoção do Encontro Anual
dos Coordenadores Municipais do
Programa
de
Controle
do
Tabagismo e responsáveis pela
Assistência Farmacêutica

Ação não realizada
Ação não realizada devido as
mudanças ocorridas no quadro
de recursos humanos dos
municípios após o ano
eleitoral

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

J - Realizar I Encontro Estadual da
Rede de Alimentação e Nutrição no
SUS em Goiás

Ação não realizada
O valor empenhado não foi
suficiente para a execução.

K - Realizar eventos/encontros de
ações educativas sobre importância
da água

Realizado em 06 municípios
sem tratamento de água no
Estado sendo eles: Cachoeira
de Goiás, Colinas do Sul,
Guarinos, Mossâmedes, Nova
Roma e Paranaiguara.
Ação não realizada
Insuficiência de recursos
disponíveis para execução da
ação, inclusive recursos
humanos

L - Realização encontros para
potencializar ações de vigilância e
controle das intoxicações exógenas
e
acidentes
por
animais
peçonhentos

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 40.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CECHV
GVE / SUVISA
e SEST SUS

R$ 120.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA

R$ 25.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA
ARS

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 30.000,00

R$0,00

Recurso
Federal

CVSA/GVSAST/SSSUVISA

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$100.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CIT /GVSSS

294

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) Ação: 4º Seminário Saúde Pública e trânsito e 3º Fórum Goiano de Mobilidade realizado em parceria com UEG, SECIMA, portanto não foi necessário usar o recurso previsto na sua
totalidade.
c) Os valores ficaram abaixo do previsto na ação “Promoção de seminário de qualificação em manejo clínico para pacientes chagásicos” devido ao fato do mesmo ter sido realizado
em conjunto com a capacitação de Leishmaniose Visceral Humana e Canina.
e) A ação “Realização do IIº Seminário Estadual de Zoonoses” não foi realizada, sendo reprogramada para o ano de 2018.
f) O recurso previsto não foi utilizado, por conta da incompatibilidade de datas dos palestrantes e de parceiros e a não realização do evento na data prevista.
k) Quanto à ação: “Realizar eventos/encontros de ações educativas sobre importância da água” não houve custo pelo fato de ter sido realizado em conjunto com o Projeto “Água tratada um
direito de todos” nos municípios prioritários.
l) Insuficiência de recursos, inclusive humanos, para a execução da ação, encontros para potencializar ações de vigilância e controle das intoxicações exógenas e acidentes por animais
peçonhentos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
c) A ação “Promoção de seminário de qualificação em manejo clínico para pacientes chagásicos” deverá ser novamente programada para a PAS 2018, haja vista que a SES-GO está
desenvolvendo uma parceria com o Ministério da Saúde e organismos internacionais, visando a descentralização do atendimento ao paciente acometido plea doença de Chagas, tendo o
município de São Luís de Montes Belos como piloto. Este projeto implicará em novas qualificações de profissionais de saúde no manejo de pacientes chagásicos.
e) A ação “Realização do IIº Seminário Estadual de Zoonoses” foi reprogramada para o ano de 2018.
g) Quanto à ação “Realização do Seminário Estadual sobre Estabelecimentos para Tratamento de Dependentes Químicos”, recomendamos a inclusão desta ação na PAS/2018.
Conclusões:
c) A ação “Promoção de seminário de qualificação em manejo clínico para pacientes chagásicos” alcançou o objetivo proposto, uma vez que qualificou a assistência prestada ao paciente
chagásico no interior do Estado, diminuindo o fluxo ao ambulatório do Hospital das Clínicas.
A realização desses encontros (ações d, i, j) é um momento oportuno de realizar o intercâmbio de práticas, avaliar a gestão dos programas nos municípios, bem como avaliar a interlocução
com as demais políticas públicas e propor melhorias para as ações dos gestores municipais.
A insuficiência e/ou impossibilidade de utilização dos recursos disponíveis, inclusive recursos humanos, constitui um fator limitante para execução das ações propostas. Há a necessidade do
provimento de recursos humanos disponíveis e da viabilização dos recursos orçamentários necessários no momento para execução de diversas ações.

295

6.6.11 - Meta PAS 2017 – Realizar e participar de 224 conferências municipais, 18 Conferencias Regionais, 01 Conferência Estadual, 02 fóruns e 03 câmaras setoriais para discussão de
temas em comum.
6.6.11.1 - Indicador - Nº de conferências, Fóruns e Câmaras Setoriais realizadas/implantadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Participação nas Conferências
Ação realizada.
Ação 2126
R$ 90.000,00
R$ 30.940,00
Recurso
GAB/SUVISA
Municipais de Saúde
Participação
nas
224
Formação,
Federal
Conferências Municipais de aperfeiçoamento e
Vigilância
em
Saúde
aprimoramento de
realizadas.
pessoal para o SUS
B - Coordenação e execução das
Conferências Estadual e Regional
de Vigilância em Saúde

C - Fórum de discussão das ações
de imunização para os profissionais
de saúde das Regiões de Saúde e
municípios.
D - Implementação das reuniões do
Fórum Intersindical em Saúde,
Trabalho e Direito

E - Consolidação da implantação
da
Câmara
Setorial
de
Medicamentos – CASMED

Ação realizada.
Realizadas 18 Conferências
Regionais de Vigilância em
Saúde e 01 Conferência
Estadual de Vigilância em
Saúde.
Ação realizada parcialmente
01 fórum de Imunização e
Oficina de Preparação para a
Campanha de Multivacinação
2017
Realizadas 07 reuniões

Ação realizada.
Foram realizadas 4 reuniões da
CASMED no ano de 2017

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 310.000,00

R$ 314.638,85

Recurso
Federal

GAB/SUVISA

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 66.000,00

R$ 21.586,00

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA/SEST-SUS
RS

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 15.000,00

R$4.859,00

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT/CEREST/SUVI
SA

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de

R$ 30.000,00

Recurso
Federal

Superintendência/
GVSP

R$0,00

296

pessoal para o SUS

F - Consolidação da implantação da
Câmara Setorial de Alimentos –
CASALI

Ação não realizada.
Não houve reuniões da
CASALI em 2017, somente 2
reuniões do Grupo Técnico de
Água Mineral

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 30.000,00

G - Implantação da Câmara
Setorial de produtos cosméticos e
saneantes- CASQUIM

Ação realizada parcialmente.
Foi realizada a primeira
reunião para implantação da
CASQUIM
junto
ao
seguimento de fabricantes de
cosméticos e Saneantes

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

Sem impacto
financeiro

R$0,00

Sem impacto
financeiro

Recurso
Federal

Superintendência/
GVSP

-

Superintendência/
GVSP

Fonte 23
(PFVISA)

GVSAST/CVSAT/CEREST/
SUVISA

AÇÕES NÃO PROGRAMADAS NA PAS 2017
H - Criação do Fórum Intersindical
em Saúde, Trabalho e Direito com
a realização do o Seminário de
Vigilância
em
Saúde
do
Trabalhador no SUS

Ação realizada.
01 Seminário realizado e 01
Fórum criado

Ação 2126
Formação,
aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

-----

R$9.166,42

Fonte 23
GAB/SUVISA
Ação realizada
Ação 2126
----R$1.050,00
Ocorreram em 08 municípios:
Formação,
(valor
já
(PFVISA)
São Luis de Montes Belos,
inserido
no
aperfeiçoamento e
Pontalina, Piracanjuba,
aprimoramento de
valor
total
Orizona, Anápolis,
pessoal para o SUS
R$30.940,00 da
Teresópolis, Itumbiara,
ação A)
Catalão
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) O valor de R$30.940,00 executado quanto à ação: “Participações nas Conferências Municipais de Vigilância em Saúde” referem-se às diárias das equipes técnicas da SUVISA
enquanto palestrantes e apoio nos grupos de trabalho. Considerando a
participação efetiva dos servidores das Regionais de Saúde nas referidas conferências, o número de servidores do nível central pôde ser reduzido, havendo redução de gastos inicialmente

I - Participação nas Conferências
Municipais de Saúde
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previstos.
b) As Conferências Regionais de Vigilância em Saúde foram realizadas pelo Conselho Estadual de Saúde de Goiás e pelas Regionais de Saúde com apoio da Superintendência de
Vigilância do Estado de Goiás. Foi executado o valor de R$155.291,24 referentes às diárias dos técnicos e coordenadores das Comissões instituídas para apoio às Conferências e referentes
aos materiais e equipamentos disponibilizados.
A realização da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde resultou no valor total de R$159.347,61, gastos com hospedagem dos delegados, alimentação, locação do espaço para
realização do evento, materiais disponibilizados e locação de equipamentos de áudio e vídeo. Ultrapassando R$ 4.638,85 do valor inicialmente previsto.
c) O recurso orçamentário foi menor do que o previsto, pois foi realizado somente 01 Fórum de Imunização e Oficina de Preparação para a Campanha de Multivacinação 2017. A
preparação da campanha de influenza foi realizada via CONECTASUS, portanto o outro fórum não foi realizado.
d) Para as reuniões do Fórum Intersindical em Saúde, Trabalho e Direito foram gastos R$ 4.659,00, inferior ao recurso previsto em decorrência do vencimento do Contrato com a Empresa
responsável pelos eventos. Foi realizada a implantação de 1 fórum para discussão de temas relacionados à saúde do trabalhador conforme a meta 6.6.4. prevista na PAS 2017.
e) Ação realizada sem necessidade de recurso orçamentário porque as reuniões foram sediadas pela FIEG (Federação das Indústrias do Estado de Goiás).
f) Ação não realizada, portanto recurso orçamentário não executado conforme previsto.
g) Ação realizada parcialmente sem necessidade de recurso orçamentário conforme previsto na PAS 2017.
h) Em relação ao Seminário de Criação do Fórum Intersindical Saúde, Trabalho e Direito não previsto na PAS 2017, onde foi gasto o valor de R$ 9.166,42, a ação era para ter sido realizada
em dezembro de 2016, porém por falta de participação e adesão dos Sindicatos não conseguimos realizá-la e tivemos incluí-la em 2017.
i) O recurso orçamentário para as Conferências Municipais de Saúde foi utilizado para diárias. O valor já está inserido no valor total R$30.940,00 da ação a) “Participação nas Conferências
Municipais de Saúde”
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
c) Realizar para o próximo ano 1 fórum de imunização.
e) Ação deverá ser reprogramada na PAS 2018 por se tratar de ação estratégica da SUVISA junto ao segmentos da Indústria Farmacêutica e de Produtos para Saúde.
f) Ação não realizada que deverá ser reprogramada na PAS 2018.
g) Ação realizada parcialmente e deverá ser reprogramada na PAS 2018.
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h) Solicitamos exclusão na PAS 2018: A ação deve ser excluída, pois o Fórum já foi criado, ficando somente a implementação através das reuniões mensais do Fórum.
Conclusões:
a) e b) - Considerando as ações previstas e realizadas a meta 6.6.4 da PAS 2017 obteve o êxito previsto, com a efetivação das 19 Conferências, sendo 18 Conferências Regionais e 01
Conferência Estadual, além da participação em mais de 90% das Conferências Municipais de Vigilância em Saúde; a implantação e realização dos fóruns de Saúde do Trabalhador; a
implantação e implantação parcial de câmaras setoriais.
c) Foi realizado somente 01Fórum de Imunização e Oficina de Preparação para a Campanha de Multivacinação 2017 o outro foi via CONECTASUS.
As ações desenvolvidas (e, g) colaboraram para o objetivo de cumprir a meta de Implantar e realizar 19 conferências, 02 fóruns e 03 câmaras setoriais para discussão de temas em comum.
Ações d), h): Meta 6.6.4 da PAS 2017 em Saúde do Trabalhador foi 100% realizada.
6.6.12 - Meta PAS 2017 - Estruturar e desenvolver Educação à Distância no SUS realizando 03 ações.
6.6.12.1 - Indicador - Número e ou percentual de ações executadas na ampliação e qualificação do Ensino a Distância/EaD desenvolvidos.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
AÇÕES PPA
A - Ampliar a oferta de cursos em
EaD de 11 para 27;

09 cursos lançados na Plataforma em
2017

B - Qualificar 140 profissionais no
uso de ferramentas de ensino a
distância.

53 profissionais qualificados

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 2.390.000,00

R$ 0,00

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA
RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso Federal

SEST-SUS

R$ 13.780,00

C - Criar 110 pontos de Telessaúde
Redes Brasil instalados.
Não realizado pela SEST-SUS
R$ 0,00
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Recurso disponível, utilizado parcialmente. Quanto à ação de ampliar a oferta de cursos em EaD, não houve impacto financeiro por ser uma ação realiza pela própria equipe. Foram
realizadas 3 turmas da “Oficina Técnico-Pedagógica de Tutores para EaD” com 53 profissionais qualificados. A execução financeira foi de R$ 13.780,00.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
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A meta era “Ampliar de 11 para 27 cursos em EaD” (mais 16 cursos). Houve acréscimo de 09 cursos. A SEST-SUS manterá esta ação como prioritária em 2018.
Atualmente o processo de qualificação para o uso da ferramenta de Educação a Distância ocorre concomitante à oferta de cursos na plataforma de ensino. Em 2017 Foram realizadas
Oficinas Técnico-Pedagógicas de Tutores para EaD (Turmas 1, 2 e 3). A SEST-SUS passará a qualificar os profissionais interessados objetivando a criação de banco de dados de tutores
disponíveis para o atendimento imediato das necessidades levantadas. Quanto à instalação dos pontos de Telessaúde Redes Brasil, a discussão deverá ser retomada em 2018.
Conclusões:
Cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) promovem redução de gastos considerando, pois, garante acesso a um maior número de pessoas, mantem os servidores por maior
tempo em seus locais de trabalho, minimizando gastos com transporte, alimentação e hospedagem, além de promover mais rapidamente a melhoria na qualidade da assistência à
população. Meta realizada parcialmente (56,2%) considerando como foco a ampliação de 16 cursos e termos ampliado 9.
Quanto a Oficina Técnico-Pedagógica de Tutores para EaD, a meta foi parcialmente realizada (37,8%).
Quanto à instalação dos pontos de Telessaúde Redes Brasil, a discussão deverá ser retomada em 2018, pois, trata-se de uma modalidade de ensino a distância.
6.6.13 - Meta PAS 2017 - Formar 30 Técnicos em Radiologia.
6.6.13.1 - Indicador - Número de Técnicos formados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar Curso Técnico em
Radiologia

Não realizado

AÇÕES PPA
2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
R$ 150.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA
RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Para que o curso seja realizado, as áreas técnicas deverão fazer o levantamento das necessidades regionais.
Conclusões:
Não foram apresentadas demandas para o referido curso. Meta não realizada.
6.6.14 - Meta PAS 2017- Formar 130 Técnicos em Análises Clínicas.
6.6.14.1 - Indicador – Número de Técnicos formados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA

AÇÕES PPA

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO EXECUTADO
RECURSO

ÁREA
RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Realizar Curso Técnico em
Análises Clínicas

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 650.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Para que o curso seja realizado, as áreas técnicas deverão fazer levantamento de demanda em parceria com o COSEMS.
Conclusões:
A SEST-SUS acredita que exista demanda estadual, porém, estas não foram apresentadas. Meta não realizada.
6.6.15 - Meta PAS 2017 – Declarar a qualificação de 20.000 profissionais em eventos demandados pelas áreas técnicas, garantindo a logística necessária.
6.6.15.1 - Indicador – Número de profissionais com qualificação declarada pela SEST-SUS.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
A - Apoiar e emitir declaração para
profissionais em eventos demandados
pelas áreas técnicas da SES-GO,
garantindo a logística necessária

24.109 participantes em
422 eventos da SEST-SUS

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

R$ 5.493.038,12

R$
7.469.930,00
(valor
empenhado)

Recurso
Federal e
Estadual

ÁREA
RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS
SUVISA
SPAIS
LACEN
SGPF

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Foi empenhado até 31/12/2017 o valor de R$ 7.469.930,00.
As divergências entre o valor previsto e o valor empenhado se devem aos empenhos de 2016 e 2017, além dos aditivos no contrato de apoio logístico.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Para a SEST-SUS a AÇÃO PREVISTA deveria ser “Apoiar logisticamente 400 eventos demandados pela SES-GO”. Consequentemente, haveria alterações nas descrições da meta e do
indicador.
Conclusões:
Meta superada. Reformular conforme o campo acima na PAS 2018.
6.6.16 - Meta PAS 2017 – Qualificar 160 profissionais na prevenção aos acidentes ambientais – “Projeto Irradia Saber”.
6.6.16.1 - Indicadores – Número de profissionais qualificados.
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AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
A - Realizar o curso “Irradia Saber”.

REALIZADA

AÇÕES PPA

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
R$ 60.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Repactuar para 2018/2019 caso haja Recursos Humanos com perfil e qualificação adequados para a execução.
Conclusões:
Projeto em fase de análise para repactuação em 2018. Meta não realizada.
6.6.17 - Meta PAS 2017 – Qualificar 352 profissionais da área da Saúde e profissionais da Educação.
6.6.17.1 - Indicadores – Número de profissionais qualificados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
AÇÕES PPA
A - Realizar o curso “Educar para
Doar”.

Não realizado

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO ORIGEM DO
RECURSO
R$ 38.496,66

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A SEST-SUS enviou memorando Nº. 0303/2017 em 03/08/2017 para a Gerência da Central de Transplantes solicitando manifestação quanto ao interesse na execução do curso “Educar
para Doar”, até a presente data não houve retorno.
Conclusões:
O curso não será repactuado para 2018. Projeto arquivado e retirado das prioridades da SEST-SUS.
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6.7 - Meta PES 2016-2019 - Proporcionar aos profissionais do SUS no âmbito Estadual acesso aos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
6.7.1 - Meta PAS 2017 - Certificar 100% dos cursos de Pós-Graduação lato sensu (Modalidade presencial).
6.7.1.1 - Indicador - Percentual de cursos de Pós-Graduação lato sensu certificados pela SEST-SUS.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO EXECUTADO
RECURSO
A - Certificar os cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade
presencial

2 edições do Curso de Especialização em
Saúde Pública avaliados para certificação
da SEST-SUS

2126: Formação,
Aperfeiçoamento e
aprimoramento de
pessoal para o SUS.

R$ 100.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação realizada, porém não foi possível utilizar o Recurso Orçamentário Previsto, descrito na planilha (R$ 100.000,00) devido a impossibilidade legal para pagamento dos avaliadores do
curso “Especialização em Saúde Pública”. Sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
A SEST-SUS recebeu autorização do Conselho Estadual de Educação / CEE para certificar cursos de Especialização lato sensu na modalidade presencial. O primeiro curso a ser certificado
pela SEST-SUS será “Especialização em Saúde Pública” com duas (02) turmas em andamento. Há previsão de execução da 3ª turma em 2018. Parte do recurso disponível deveria ter ser
utilizado para viabilizar pagamento aos avaliadores institucionais para a certificação dos cursos programados pela SEST-SUS. No entanto, a avaliação do primeiro curso aprovado, não
pôde ser paga com o recurso federal previsto, devido a impossibilidade legal. A SEST-SUS conseguiu a avaliação por meio de parceria com a PUC-GO sem impacto financeiro.
Conclusões:
A SEST-SUS foi autorizada pelo CEE a certificar os cursos Lato Sensu na modalidade presencial, para tanto, será necessário viabilizar o pagamento dos futuros avaliadores com recursos
previstos no Plano Plurianual/PPA. Meta realizada em 100%.
6.7.2 - Meta PAS 2017 - Especializar 36 profissionais de saúde.
6.7.2.1 - Indicador - Número de profissionais de saúde especializados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso Especialização em
Gestão de Serviços e Sistemas de
Saúde.

Não realizado

AÇÕES PPA
2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
R$ 115.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS
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Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Projeto finalizado e aprovado na CIB em 2016. Submeter o cronograma de execução às instâncias pactuadoras para que o curso seja iniciado no 1º semestre de 2018.
Conclusões:
O cronograma do curso será submetido às instâncias pactuadoras para aprovação. Foi pactuado em CIB (Res. 109/2016-CIB 30/08/2016) e tem recurso disponível. Meta não realizada.
6.7.3 - Meta PAS 2017 - Especializar 135 profissionais em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas.
6.7.3.1 - Indicador - Número de profissionais especializados.
AÇÕES PAS ANUAL
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso de especialização
em Saúde Mental, Álcool e outras
Drogas.

Não realizado.

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO RECURSO
R$ 400.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SPAIS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
O processo interno (fluxo pedagógico) foi iniciado em 2013 (n° 041/2013). A área técnica indicou professores da UFG. O processo foi arquivado por não podermos executar pagamento
para servidores daquela instituição.
Conclusões:
Aguardamos retomada do Curso de Especialização, caso haja interesse da área técnica, desde que a execução financeira seja viável.
Informamos que o Ministério da Saúde propõe para 2018/2019 o “Projeto Itinerários do Saber” que qualificará, além de outros, os profissionais da Saúde Mental, para o qual a SEST-SUS
já fez adesão:
Curso de Especialização de Nível Médio para Técn. em Enfermagem (em linha do Cuidado) Atenção Psicossocial;
Curso de Atualização em Saúde Mental (Crack, Álcool e Outras Drogas - CASMAD);
Curso de Formação em Saúde Mental (Crack, Álcool e Outras Drogas), para ACS, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem da Atenção Básica.
Meta não realizada.
6.7.4 - Meta PAS 2017 - Especializar 70 profissionais em Saúde Pública.
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6.7.4.1 - Indicador - Número de profissionais especializados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso de especialização em
Saúde Pública

60 alunos cursando (02 turmas).

AÇÕES PPA
2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO
Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
Recurso
Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Sem impacto financeiro. Parceria com a ENSP/REDESCOLAS.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Primeiro curso de Especialização (lato sensu) a ser certificado pela SEST-SUS. A terceira turma poderá ser ofertada em 2018 com recursos financeiros da Educação Permanente.
Conclusões:
Inicialmente a SEST-SUS propôs a qualificação em Saúde Pública para servidores do nível central, objetivando celeridade nos processos de trabalho executados por esta pasta. Em seguida,
solicitou a mesma qualificação para servidores municipais com o mesmo objetivo. O curso deverá ser reproduzido no próximo ano para atingir, cada vez mais, maior número de servidores
da SES-GO. Meta parcialmente realizada (85,7%)
6.7.5 - Meta PAS 2017 - Especializar 40 profissionais em Direito Sanitário.
6.7.5.1 - Indicador - Número de profissionais especializados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso de especialização
em Direito Sanitário

Não realizado

AÇÕES PPA
2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO ORIGEM DO
RECURSO
R$125.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
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Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Curso previsto para o 1º semestre de 2018. Aguardando conclusão da parceria com a FIOCRUZ/DF.
Conclusões:
O curso será realizado na SEST-SUS, ministrado e coordenado pela equipe da FIOCRUZ/DF (turma com 40 alunos). Meta não realizada.
6.7.6 - Meta PAS 2017 - Especializar 360 Educadores Sociais.
6.7.6.1 Indicador - Número de Educadores Sociais Especializados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar Curso de Especialização
para formar Educadores Sociais

Não realizado

AÇÕES PPA
2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTO
EXECUTADO ORIGEM DO
RECURSO
R$ 910.342,60

R$ 0,00

Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Projeto proposto pelo CES. Em fase de elaboração. Previsto para o primeiro semestre de 2018.
Conclusões:
O CES não conseguiu que a sua equipe técnica finalizasse o projeto que se encontra em fase final de construção para, posteriormente, iniciar os trâmites de pactuação. Meta não realizada.
Aguardando definição de objetivos e público alvo por parte do demandante. Meta não realizada.
6.7.7 - Meta PAS 2017 - Desenvolver formação Stricto Sensu (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva) para 25 profissionais da área da saúde.
6.7.7.1 Indicador - Número de Mestres em Saúde Coletiva formados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Realizar 7ª turma do Mestrado
Profissional em Saúde Coletiva.

Em 2017 ingressaram 18 mestrandos
(7ª turma)
Ação contínua
(Início: 2017 / Final: 2019)

2126: Formação,
Aperfeiçoamento
e aprimoramento
de pessoal para o
SUS

R$ 200.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Em 2017 não houve repasse financeiro. O Processo nº. 201300010009393 foi executado da seguinte forma: em 2013 foram empenhados R$ 400.000,00 cujas parcelas foram pagas em 2015
( 150.000,00 + 50.000,00) e em 2016, duas (0 2) parcelas de 100.000,00. Quanto à prorrogação do prazo para execução do contrato que venceria em 30/03/2018, foi autorizada a
prorrogação do Convênio por mais 12 meses.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Finalizar as turmas 6 e 7 e iniciar a turma 8.
Conclusões:
Em 2017: 6ª e 7ª turmas em andamento. Processo seletivo para a 8ª turma realizado, com início do curso previsto para março de 2018.
6.7.8 - Meta PAS 2017 - Implementar projeto de expansão de Residências Médica e Multiprofissional em 03 ações.
6.7.8.1 - Indicador - Número de vagas de ingressantes nos Programas de Residências Médica e Multiprofissional e número de preceptores qualificados
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
A - Criar 150 novas vagas para
ingressantes em diversas especialidades
de Residência Médica

05 vagas criadas em 2017

B - Criar 69 vagas para ingressantes em
diversas especialidades em Área
Profissional de Saúde
(Multiprofissional)

20 vagas criadas em 2017

2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS

R$ 77.177.000,00

C - Realizar curso de aperfeiçoamento
Não realizado
para 280 preceptores dos Programas de
Residências Médica e Multiprofissional
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Programa de Residência Médica da SES-GO: O investimento anual para as 05 vagas criadas foi de R$ 199.825,80

R$ 199.825,80

Tesouro
Estadual
Recurso
Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

R$ 0,00

R$ 0,00
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Programa de Residência Multiprofissional: Sem impacto financeiro
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Os Programas de Residências (Médica e Multiprofissional) são de fundamental importância para a qualificação da assistência, além de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da
população goiana.
Conclusões:
Programa de Residência Médica da SES-GO: A meta era “Criar 150 novas vagas para ingressantes em diversas especialidades de Residência Médica”. Até 2015 foram criadas 107
vagas, em 2016, houve acréscimo de 40 vagas. Em 2017 mais 05 vagas foram criadas totalizando 152. Considerando que partimos do número de 107 vagas criadas até 2015, em 2016
houve acréscimo de 40 vagas (37,3%) e em 2017 o acréscimo foi de 05 vagas (4,6%), totalizando 152 vagas.
Programa de Residência Multiprofissional: A meta era “Criar 69 vagas para ingressantes em diversas especialidades em Área Profissional de Saúde (Multiprofissional)”. Até 2014 foram
criadas 36 vagas. Em 2015 houve acréscimo de mais 14 vagas. Em 2017, mais 20 vagas foram criadas, totalizando 70. Há uma solicitação ao MEC para aprovação da ampliação de 20
vagas para 2018, sendo 12 vagas para o HUGOL e 08 para o CRER, totalizando 90 vagas. Aguardando autorização do MEC e liberação das bolsas pelo MS.
Curso de aperfeiçoamento para Preceptores dos Programas de Residências Médica e Multiprofissional: O projeto do curso foi elaborado de forma coletiva com apoio dos técnicos da
FIOCRUZ/DF. O curso será realizado pela FIOCRUZ/DF, com apoio técnico da equipe da SEST-SUS.
6.7.9 - Meta PAS 2017 - Formar 420 Técnicos em Enfermagem em Gerontologia.
6.7.9.1 - Indicador - Número de Técnicos em Enfermagem formados.
AÇÕES PAS ANUAL
PREVISTA
REALIZADA
A - Realizar curso Pós-técnico em de
Enfermagem Gerontologia

Não realizado

AÇÕES PPA
2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS

RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
R$ 1.630.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SEST-SUS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Apresentar solicitação de renovação para a execução do curso ao Conselho Estadual de Educação/CEE. Manter o curso na modalidade presencial para as 18 Regiões de Saúde (ação
descentralizada).
Conclusões:
O curso Técnico em Enfermagem ofertado pela SEST-SUS é autorizado na modalidade presencial (Escola Técnica), portanto, os cursos Pós-Técnicos em Enfermagem só podem ser
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oferecidos na mesma modalidade. O referido curso deverá ser ofertado a partir de 2018. Meta não realizada.
6.7.10 - Meta PAS 2017 - Disponibilizar vagas de estágios nas unidades próprias da SES-GO e conceder bolsas de estudos (por meio da contrapartida dos convênios com as Instituições de
Ensino Superior e de Ensino Técnico - IES / IET)
6.7.10.1 - Indicador - Número de vagas de estágios disponibilizadas nas unidades próprias da SES-GO e número de concessão de bolsas de estudo.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Coordenar sistema integrado de
estágio nas unidades próprias da SESGO disponibilizando 7500 vagas/ano.

4.505
vagas de estágio disponibilizadas em
2017

2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS.

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

SEST-SUS

B - Organizar e monitorar a concessão
de 60 bolsas de estudos da
contrapartida dos convênios com as
63 Bolsas em curso
IES e IET.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Vagas de Estágio: Sem impacto financeiro
Disponibilização de bolsas de estudo: Sem impacto financeiro
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Ações contínuas. Repactuar para 2018.
Disponibilização de vagas de estágio: A SEST-SUS oferece aproximadamente 5.500 vagas de Estágio/ano. A meta foi calculada acima das possibilidades (7.500/ano). Para a distribuição
das vagas de estágio no ano de 2018 o departamento irá realizar reunião com as instituições interessadas nos dias 28 e 29 de novembro de 2017 na GESAP.
As Bolsas de Estudo são uma contrapartida dos convênios com as Instituições de Ensino Superior e Técnico (IES e IET). O processo de seleção para as bolsas de estudo para ao ano de
2018 já aconteceu e está na fase recebimento dos alunos contemplados.
Conclusões:
A SEST-SUS oferece aproximadamente 5.500 vagas de Estágio/ano para profissionais de nível superior. Contempla também Cursos Técnicos e Pós-Técnicos. Em 2017 foram
disponibilizadas 4.505 vagas. A meta atingida foi de 81,9%.
A SEST-SUS/SES-GO oferece aproximadamente 60 bolsas de estudo/ano da contrapartida dos convênios, cujos critérios de seleção se dão por meio de Edital de Chamamento Público,
priorizando os servidores efetivos, em seguida os comissionados e por fim, os servidores das Organizações Sociais vinculadas às Unidades de Saúde do Estado de Goiás. A SESTSUS/SES-GO oferece aproximadamente 60 bolsas de estudo/ano da contrapartida dos convênios, cujos critérios de seleção se dão por meio de Edital de Chamamento Público, priorizando
os servidores efetivos, em seguida os comissionados e por fim, os servidores das Organizações Sociais vinculadas às Unidades de Saúde do Estado de Goiás. Em 2017, 63 bolsas ainda se
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mantem em curso. No atual processo seletivo, foram acrescidas 35 bolsas, que totalizarão 98 colaboradores cursando em 2018. Meta anual se refere ao número de alunos em curso,
atualmente 63. Meta realizada.
6.7.11 - Meta PAS 2017 - Implantar Sistema de Interligação em Rede das Bibliotecas da SES-GO, com licença para as seis (06) unidades.
6.7.11.1 - Indicador - Número de unidades com sistema implantado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
A - Adquirir sistema de interligação em
rede das bibliotecas da SES-GO

Não realizado

2126:
Formação,
Aperfeiçoame
nto e
aprimorament
o de pessoal
para o SUS

R$ 120.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
SGPF

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação não realizada. Recurso disponível, porém, não utilizado este ano.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Implantar software de gestão da biblioteca a partir de 2018.
Conclusões:
A Superintendente solicitou à área administrativa parecer quanto a viabilidade financeira para aquisição do software de gestão da biblioteca, cuja resposta foi positiva. O software de gestão
deverá ser adquirido a partir de 2018. Meta não realizada.

OBSERVAÇÃO:
A SEST-SUS realizou ações não planejadas na Programação Anual de Saúde – PAS/2017, capacitando mais 1.214 profissionais em 16 cursos executando um valor de 102.158,66
conforme quadro abaixo:
CURSOS EXECUTADOS EM 2017 QUE NÃO CONSTAM NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS/2017
CURSOS / 2017

QUANT. CONCLUINTES

VALOR EXECUTADO
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Capacitação Inicial / Introdutório para Agente Comunitário de Saúde – ACS
Curso de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco
Atualização em Saúde Bucal na Atenção Primária em Saúde (1ª ed.)
Atualização em Saúde Bucal na Atenção Primária em Saúde (2ª ed)
Auriculoterapia e Ventosoterapia (1ªTurma)
Auriculoterapia e Ventosoterapia (2ªTurma)
Curso Básico de Regulação do SUS (Turmas 1, 2 e 3)
Banca Examinadora – COREMU
Curso de capacitação em TABWIN/TABNET
Curso Básico de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Capacitação em Taxonomia Avançada de Flebotomineos
Capacitação em Taxonomia Avançada de Culicídeos em mesa refrigerada
Aperfeiçoamento na Linha do Cuidado em Saúde Bucal para os Cirurgiões-Dentistas
Atualização na Linha do Cuidado em Saúde Bucal para a equipe Auxiliar e Técnica
do Cirurgião Dentista
Atualização na Linha do Cuidado em Saúde Bucal para os Executores
Administrativos e Assistentes Sociais
Atualização na Linha do Cuidado em Saúde Bucal para os Técnicos em Prótese
Dentária
TOTAL

28
122
86
292
37
32
65
123
28
320
08
06
32
22
08
05
1.214

0,00
74.500,00
13.780,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
0,00
9.558,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.158,66

311

Diretriz 7: Implementação das ações de inovação tecnológica em saúde.
7.1 - Meta PES 2016-2019 - Incrementar em 20% a pesquisa de novas tecnologias em saúde de acordo com as necessidades do SUS no Estado.
7.1.1 - Meta 2017 – Implantar 06 tecnologias nas áreas de medicamentos, alimentos e água; e 07 de diagnósticos/ensaios laboratoriais na biologia médica.
7.1.1.1 - Indicador – Nº de tecnologias nas áreas de medicamentos, alimentos, água e de diagnósticos/ensaios laboratoriais implantadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
a) Implantar 05 novas
10 novas tecnologias
Ação 2132
R$ 30.000,00
R$50.000,00
Recurso Federal
DIPRO – Divisão de Produtos/LACEN
implantadas
tecnologias nas áreas de
medicamentos,
alimentos,
água para consumo humano e
água para hemodiálise;
b)
Pré-qualificar
pela
Organização
Mundial
de
Saúde (OMS) o laboratório de
controle de qualidade de
produtos farmacêuticos –
Seção de Medicamentos
c) Implantação de 07 (sete)
novas
tecnologias
para
diagnósticos/ensaios
laboratoriais
na
Biologia
Médica.

Ação não realizada

Ação 2132

R$ 10.000,00

R$0,00

Recurso Federal

DIPRO – Divisão de Produtos/LACEN

10 novas tecnologias
implantadas

Ação 2132

R$ 125.000,00

R$120.000,00

Recurso Federal

DIMED – Divisão de Biologia
Médica/LACEN

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
a) As novas metodologias implantadas na área da Coordenação de Biologia Médica foram: Diagnóstico sorológico por MAC-ELISA in house para detecção de anticorpos IgM específicos
para Zika vírus; Diagnóstico sorológico por MAC-ELISA in house para detecção de anticorpos IgM específicos; Alteração da realização das técnicas de MAC-ELISA in house para
Dengue e MAC-ELISA in house para Febre Amarela; Diagnóstico molecular por RT-PCR em tempo real para vírus respiratórios (Adenovírus, Vírus sincicial respiratório,
metapneumovírus humano, vírus para-influenza 1,2,3); Diagnóstico molecular para Zika vírus; Diagnóstico molecular para Chikungunya vírus; Otimização do protocolo de
processamento de fragmentos de vísceras de humanos e primatas não humanos (PNM) através do uso do equipamento TissueLyser II , o que ampliou a capacidade de processamento
destas amostras com menor custo e tempo; Implantação do diagnóstico de Febre Maculosa por detecção de anticorpos IgM e de anticorpos IgG pela técnica de imunofluorescência;
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Ampliação expressiva do número de testagem de diagnóstico Leishmaniose visceral humana (devido ao cenário epidemiológico); Implantação do Teste Rápido Molecular para
diagnóstico de novos casos de Tuberculose (TRM-TB). Os recursos financeiros foram superados quanto ao pré-estabelecido em função do número maior de metodologias implantadas;
b) Quanto à pré-qualificação, já foi realizada a inscrição e a auditoria agendada para dezembro/2017 foi adiada para abril/2018 pela própria Organização Mundial de Saúde – OMS;
c) As novas metodologias implantadas na área de Produtos foram: Pesquisa de Metais em Água (Chumbo, Cadmio e Cromo por Absorção Atômica e Bário, Cobre, Ferro, Manganês,
Níquel, Sódio e Zinco por Espectrofotometria de Emissão Óptica por plasma). A meta atingida superou em 100% (de 7 para 10 metodologias) o previsto dado ao sucesso na obtenção dos
insumos (lâmpadas de espectrofotômetro), ficando mais fácil validar as metodologias preconizadas na legislação concernente à água para consumo humano (Portaria MS 2914/2011), daí
capacidade de resolução da meta com gastos relativamente inferiores ao anteriormente previstos.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Embora não tenha sido realizada a visita da OMS – Organização mundial de Saúde, esta meta deverá ser mantida para 2018 visando à pré-qualificação do LACEN junto àquela
Instituição.
Conclusões:
As metas com relação à implantação de novas metodologias superaram o que foi previsto, demonstrando a preocupação constante deste Laboratório quanto à inovação de métodos,
aumentando a qualidade dos diagnósticos realizados aos usuários do SUS bem como a busca pela minimização dos custos com a aquisição de insumos.

7.1.2 – Meta PAS 2017 - Iniciar o processo de implantação de novas tecnologias em saúde de acordo com as necessidades do SUS, com a abertura de 02 processos
7.1.2.1 – Indicador - Número de Processos Abertos
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Acompanhar Projeto de
TELEMEDICINA

0% (Supenso o projeto)

B - Acompanhar projeto
CARAVANA DA SAÚDE

0% (Cancelado)

C - Iniciar processo licitatório
para
contratação
de
capacitações para a equipe de

20% (Edital sendo
confeccionado)

Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia
Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia
Ação 2127 Implementação
de Inovação de

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

SUPEX/SUPRASS/
SCAGES

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

SUPEX/SUVISA

R$ 50.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SGPF/GTI
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Tecnologia

TI/BI

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
As ações foram executadas sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não há recomendações quanta à esta meta para 2018.
Conclusões:
Meta parcialmente realizada (20%).
7.2 - Meta PES 2016-2019 – Instituir e implantar a Política Estadual de Inovação Tecnológica para o SUS.
7.2.1 - Meta PAS 2017 – Iniciar o processo de elaboração da proposta preliminar da Política Estadual de Inovação Tecnológica para o SUS.
7.2.1.1 - Indicador – % Política Estadual de Inovação tecnológica para o SUS publicada e implantada.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES
PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
A - Identificar iniciativas
relacionadas a Políticas de
Inovação
Tecnológica
e
Tecnologias da Informação
para o SUS
B - Elaborar Proposta de
Política
de
Inovação
Tecnológica para o SUS
C - Iniciar processo licitatório
para atualização tecnológica,
sustentação e implantação do
SIGA
Saúde
nos
246
municípios goianos
D - Elaborar Plano Diretor de
Tecnologia da Informação

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Em
andamento
executada)

(40%

Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

SGPF/GTI

Em
andamento
executada)

(30%

Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

SGPF/GTI

Iniciado a adesão à uma Ata
de Registro de Preço

Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

SGPF/GTI

Ação 2127 Implementação

Sem impacto

Sem impacto
financeiro

-

SGPF/GTI

Em

andamento

(20%

314

de Inovação de
(PDTI) em Saúde que executado)
financeiro
Tecnologia
identifique os objetivos a
serem alcançados pela TI e
que
sistematize
as
necessidades de evolução, os
investimentos necessários e os
recursos humanos e materiais
imprescindíveis
para
a
realização
dos
objetivos
estratégicos
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Metas sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Viabilizar a expansão do SIGA Saúde nos 246 municípios por meio de pactuação em CIB e contratação de mão de obra de TI.
Conclusões:
Motivos técnicos e financeiros impediram a conclusão dos tópicos A, B e D. A equipe terceirizada diminuiu, não foi possível fazer reposição devido ao débito com a empresa e a equipe
própria não pôde se dedicar a estas atividades. Em 2018 os planos devem ser finalizados e uma equipe para desenvolvimento e implantação do SIGA precisa ser estabelecida.
Meta foi parcialmente concluída.
7.3 - Meta PES 2016-2019 – Incrementar a utilização do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS, por meio da institucionalização do uso de
100% dos sistemas de tecnologia da informação e da análise de dados estatísticos, georreferenciados, em tempo real, para subsidiar a tomada de decisões estratégicas em saúde.
7.3.1 - Meta PAS 2017 – 246 municípios usando sistemas e painéis georreferenciados.
7.3.1.1 - Indicador – Número de Municípios usando sistemas da SES e indicadores georrreferenciados.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Desenvolver sistema para
georreferenciamento
das
equipes da estratégia de saúde
da família
B - Desenvolver painel de
monitoramento
georreferenciado das gestantes

Sistema desenvolvido

Em desenvolvimento

Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia
Ação 2127 Implementação
de Inovação de

Sem impacto
financeiro

R$ 272.000,00

Tesouro
Estadual

SGPF/GTI - SPAIS

Sem impacto
financeiro

R$ 136.000,00

Tesouro
Estadual

SGPF/GTI/SUPEX/
SUVISA
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Tecnologia

do estado

C - Desenvolver novos
painéis/ aprimorar painéis
existentes de indicadores de
saúde

7 paineis desenvolvidos

D - Adquirir 231 Kits Conecta
SUS

231 kits adquiridos em 2016
e
em
2017
foram
distribuídos 60 kits.

E - Adquirir painéis
videowall
para
as
Regionais de Saúde

de
18

Não realizado

Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia
Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia
Ação 2127 Implementação
de Inovação de
Tecnologia

SGPF/GTI/SUPEX/
SUVISA/SPAIS

R$ 500.000,00

R$371.756,30

Tesouro Estadual
Recurso Federal

R$ 2.900.000,00

R$ 2.829.643,74

Tesouro Estadual

SGPF/GTI/SUPEX

R$ 2.300.000,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual
Recurso Federal

SGPF/GTI/SUPEX

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os pagamentos dos Kits Conecta SUS não foram completados e o contrato terceirizado de TI para desenvolvimento de Sistemas não esta sendo pago. As metas A e B estavam sem
previsão de impacto financeiro, no entanto foi preciso usar mão de obra terceirizada no desenvolvimento dos sistemas. A meta C consumiu menos que o previsto porque não foi
tecnicamente possível construir mais que 7 painéis.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Acelerar o processo de termo de Cessão de uso para entrega dos demais Kits ConectaSUS. Priorizar pagamentos dos contratos de TI.
Para os produtos que são georreferenciados será necessário adquirir licenças de uso do google maps em 2018.
Conclusões:
Já existem 2 sistemas (SIMAZ e GIS Saúde) e vários painéis georreferenciados (Dengue, Mortalidade, Nascidos Vivos) que os 246 municípios utilizam, portanto a meta foi realizada.
Mas em 2018 novos painéis precisam ser construídos.
Com a falta de pagamentos dos contratos de terceirização de TI, os projetos para 2018 estão seriamente comprometidos.
7.3.2 - Meta PAS 2017 – Aumentar o nº de informações disponibilizadas nas plataformas do ConectaSUS.
7.3.2.1 - Indicador – Proporção de aumento no número de informações disponibilizados nas plataformas do ConectaSUS.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Certificar o sistema de
gestão da qualidade do
Conecta SUS de acordo com
a ISO 9001:2015
B - Capacitar 18 Regionais de
Saúde na utilização das
ferramentas do Conecta SUS

C - Desenvolver competências
essenciais no Conecta SUS

Em andamento.

Em andamento.

Processo de solicitação em
andamento.

Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde
Ação 2126 –
Formação,
Aperfeiçoament
oe
Aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

Conecta SUS/ SUPEX

R$ 10.000,00

R$ 0,00
Sem gasto
financeiro

Tesouro Estadual

Conecta SUS/SUPEX

R$ 20.000,00

R$ 0,00

Tesouro Estadual

Conecta SUS/SUPEX

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Não houve execução orçamentária tendo em vista a não realização das ações em sua totalidade.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
As ações estão em andamento para serem concluídas em 2018.
Conclusões:
O Conecta SUS passou por déficit de servidores, estando em fase de reorganização. Foram lotados 5 novos servidores que darão prosseguimento ao trabalho. Houve aumento de
informações disponibilizadas pelo Conecta SUS, em 40% em relação ao ano anterior. A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade do Conecta SUS está em andamento, sendo que
não houve nenhum recurso gasto em função das ações estarem ainda a nível interno, sem necessidade de recurso. Existe processo em andamento para capacitação da equipe de auditores
internos. Outro processo em andamento refere-se à qualificação da equipe técnica do Business Intelligence. Consta ainda de processo para aquisição de normas referentes ao Sistema de
Gestão da Qualidade junto à ABNT. Existem redirecionamento a serem realizados no Plano 2018, que estão contemplados no Planejamento Estratégico do Conecta SUS e devem ser
apresentados na reprogramação.
7.3.3 – Meta PAS 2017 - Desenvolver e Vincular ao Conecta SUS 01 módulo do PQAVS; 04 módulo do SIVIS e 02 módulos do GISSAUDE.
7.3.3.1 – Indicador - Número de módulos instituídos e vinculados ao Conecta SUS.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA
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A - Inserção do Portal de
Indicadores do PQAVS no rol
de
informações
do
ConectaSUS

Ação não realizada
Em
fase
de
desenvolvimento. Portal de
Indicadores do PQAVS não
publicado no site mas em
desenvolvimento em outros
locais.

B - Desenvolvimento de 04
módulos do sistema de
informação SIVIS – (Sistema
Integrado de Vigilância em
Saúde)

4 módulos do sistema de
informação
SIVIS
–
(Sistema
Integrado
de
Vigilância
em
Saúde)
continuam
em
desenvolvimento

C
Vinculação
das
informações do módulo de
Vigilância
Epidemiológica
Hospitalar do SIVIS ao
CONECTA-SUS

Não realizada.

D - Criar junto a GTI/SES e
disponibilizar aos municípios
no GISSAÚDE Sistemas de
Vigilância
de
vetores:
Flebotomíneos e Triatomíneos

Ação parcialmente realizada
Módulo de triatomíneos em
desenvolvimento na GTI

Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde,
Prevenção e
Controle de
Doenças e
Agravos
Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

Recurso Federal

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CSIS
GVE/SUVISA

R$ 30.000,00

R$ 0,00

Recurso Federal

CVCAV/GVSAST/ SUVISA
GERNACE/RS
GTI

CGPD
CSIS
CONECTA SUS

CSIS
GVE/SUVISA
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E - Criar junto a GTI/SES e
disponibilizar aos municípios
o módulo de vigilância de
Pontos Estratégicos – P.E no
Sistema
Integrado
de
Monitoramento Aedes Zero

Ação realizada
Módulo de P.E elaborado e
disponibilizado no SIMAZ

Ação 2138 Prevenção e
Controle
Sanitário de
Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

Sem impacto
financeiro

Sem impacto
financeiro

-

CVCAV/GVSAST/ SUVISA
GERNACE/RS
GTI

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
c) Informações não vinculadas ao ConectaSUS, aguardando finalização do SIVIS. Não há impacto orçamentário.
d) Os recursos previstos de 30.000,00 reais para os módulos de triatomíneos e flebotomíneos não foram utilizados por dois motivos. Primeiramente porque a ação não foi concluída e
porque esses módulos estão sendo construídos pela Gerência de Tecnologia de Informação da SES-GO.
e) Os módulos no SIMAZ estão funcionando e passando por constantes aprimoramentos, o que tem interessado ao Ministério da Saúde, onde há um projeto para que o SIMAZ seja
plataforma nacional.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Aprimorar módulos diversos, para facilitação das análises e direcionamento das atividades de campo.
Conclusões:
Considerando as ações previstas e realizadas, a meta proposta não foi alcançada, devendo ser finalizada na PAS 2018.
7.4 - Meta PES 2016-2019 – Implantar sistemas de informação na SES e nos 246 municípios de Goiás.
7.4.1 Meta PAS 2017 – 30 municípios utilizando o SIGA Saúde e implantação de Portal da Transparência.
7.4.1 - Indicador – Número de municípios utilizando o SIGA Saúde e 1 portal implantado.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
A - Sistema customizado

Sistema SIGA Mamãe e
SIGA Bebê customizado

Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de

R$ 500.000,00

R$ 75.321,60

ORIGEM DO
RECURSO

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

Recurso
Federal

SGPF/GTI
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Tecnologia em
Saúde

B - Sistema implantado em 30
municípios

Não realizado

C - SIGA Mamãe e SIGA
Bebê implantado em 246
municípios

Implantado em 30
municípios

D - Adquirir grupo gerador

Não realizado

E - Integrar SIGA Saúde com
sistemas DATASUS

2 Integrações

F - Implantar novo Portal de
Transparência da SES.

Implantado

Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde
Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde
Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde
Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde
Ação 2127 –
Implementação
de Inovação de
Tecnologia em
Saúde

R$ 0,00

Tesouro Estadual
/
Recurso Federal

SGPF/GTI/SUPEX/SUVISA/SPAIS

R$ 600.00,00

R$ 328.276,64

Recurso
Federal

SGPF/GTI/SUPEX/SUVISA

R$ 400.000,00

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SGPF/GTI

R$ 500.000,00

R$ 272.000,00

Tesouro Estadual
/
Recurso
Federal

SGPF/GTI

R$ 400.000,00

R$ 211.992,37

Tesouro
Estadual

SGPF/GTI

R$ 1.500.000,00

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Os únicos pagamentos realizados foram para o projeto SIGA Mamãe porque a SUVISA destinou Recurso Federal. Por isso não houve expansão do SIGA como um projeto global.
Meta A – apenas foi demandado a customização do SIGA bebê. Não havia recursos para customizar outros módulos.
Meta C – Por falta de recurso o projeto desacelerou
Meta E – Por dificuldades no pagamento do contrato de customização do SIGA, outras integrações não foram realizadas.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:

320

Incentivar o uso do SIGA Mamãe e Bebê uma vez que foi realizada a integração com o SISPRENATAL.
Necessário resolver situação de pagamento dos contratos terceirizados de TI para que o Portal SES não fique sem manutenção.
Aquisição de gerador para a SES não é realizada pela TI. A demanda foi feita para a área de manutenção de equipamentos – GALAE.
Conclusões:
Meta realizada, pois o Portal da SES e da Transparência foi entregue e temos 30 municípios usando o SIGA Saúde, ao menos no módulo SIGA Mamãe e Bebê.
7.4.2 - Meta PAS 2017 – Implementar e monitorar o Sistema de Informação do Câncer - SISCAN nas 18 Regionais de Saúde e 246 municípios. Implementar e monitorar o SISCAN nos
prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS. Implementar o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto, Puerpério e Criança- SISPRENATAL WEB nas 18
Regionais de Saúde e 246 municípios.
7.4.2.1 - Indicador – Número de municípios alimentando os sistemas de Informação do Câncer – SISCAN e o SISPRENATAL WEB.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
A - Realizar 18 Oficinas
Regionais de avaliação e
monitoramento Sistema de
Informação do Câncer –
SISCAN.

Realizada parcialmente
44,4%

Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS
Ação 2126 –
Formação,
aperfeiçoament
oe
aprimoramento
de pessoal para
o SUS

R$ 84.000,00

B - Realizar 18 Oficinas
Regionais de avaliação e
monitoramento do Sistema de
Não realizada
Monitoramento e Avaliação do
R$ 84.000,00
00,0%
Pré-Natal, Parto, Puerpério e
Criança - SISPRENATAL
WEB.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ação A- O recurso foi utilizado parcialmente.
Ação B- não realizada e sem impacto financeiro.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Recomenda-se reprogramar a ação para o ano de 2018.
Conclusões:

R$ 37.296,00

Tesouro
Estadual

SPAIS/GSMCA/ Subcoordenação de
sistemas de Informação.

R$ 0,00

Tesouro
Estadual

SPAIS/GSMCA/ Subcoordenação de
sistemas de Informação.
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As ações são de caráter contínuo. Realizadas parcialmente em 44,4%.
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Diretriz 8: Fortalecer a comunicação em saúde no Estado para consolidação das políticas públicas de saúde.
8.1 - Meta PES 2016-2019 - Promover o uso mais adequado das ferramentas de comunicação, por parte dos profissionais do SUS, para maior efetividade e abrangência de
ações
e serviços de saúde junto à população, nas 18 Regiões de Saúde.
8.1.1 - Meta PAS 2017 - Fomentar cultura institucional de participação, de pelo menos um (01) servidor das Regionais de Saúde, nas ferramentas de comunicação da SES.
8.1.1.1 - Indicador – Número de servidores das Regionais de Saúde da SES-GO habilitados a utilizar as ferramentas de comunicação da Secretaria (e-mail, clipping, site e mídias
sociais).
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2124 –
Desenvolvimento
A - Realizar cinco (05) mídia 03 (três) mídia trainning
das ações de
R$ 6.000,00
R$ 2.000,00
Tesouro Estadual
COMSET/Gabinete
trainning.
realizadas
comunicação
institucional.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Foram realizadas 03 (três) mídia trainning das 05 (cinco) previstas, com bom aproveitamento, atingindo um público de aproximadamente 100 pessoas.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não se aplica.
Conclusões:
A Comunicação Setorial necessita de reforço no quadro de jornalistas para conseguir atingir a demanda. Por outro lado, dispor de um meio que permitisse contratar conselheiros dessa
área, seria muito importante.
8.1.2 – Meta PAS 2017 – Elaborar e confeccionar materiais gráficos para 11 programas/ações de vigilância epidemiológica; 01 de imunização; 01 de saúde do trabalhador; 02 de
vigilância ambiental/Vetores; e 01 de intoxicações exógenas.
8.1.2.1 – Indicador - Número de programas/ações de vigilância epidemiológica, imunização, saúde do trabalhador, vigilância ambiental/Vetores e intoxicações exógenas elaboradas e
confeccionadas.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
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A - Confecção de 1.000 cartazes
sobre Medidas de prevenção e
controle do Tétano

Em elaboração

B - Elaboração, impressão e
distribuição de materiais gráficos
para a execução das ações de
Controle do Tabagismo e Outros
Fatores de Risco de Câncer.

Ação não realizada
Não foi concluído o processo
para confecção de material
educativo

C - Elaboração, impressão e
distribuição de materiais gráficos
para a execução das ações de
prevenção e vigilância de
violências

Ação não realizada
Ação não realizada, pois não
houve disponibilização de
processo para elaboração e
impressão de materiais gráficos

D - Elaboração, impressão e
distribuição de materiais gráficos
para a execução das ações de
prevenção e vigilância de
acidentes de trânsito

Ação não realizada
Ação não realizada, pois não
houve disponibilização de
processo para elaboração e
impressão de materiais gráficos

E - Elaboração, confecção e
distribuição
de
materiais
educativos referentes à Vigilância
e Promoção da Saúde

Elaboração de 02 ferramentas
educativas – Banner de
Pirâmide de Atividades Físicas e
Semáforo Nutricional

F - Elaboração, impressão e
distribuição de materiais gráficos
para a execução das ações de
Alimentação e Nutrição

Ação não realizada.
Ação não realizada, o recurso
não foi empenhado para a
realização da mesma

Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e

R$ 3.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CDIR/GVE

R$ 50.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

TABAGISMO
GVE/SUVISA

R$ 90.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE / SUVISA
ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

R$ 110.250,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

VIVA
GVE / SUVISA
Assessoria de Comunicação

R$ 150.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

PROMOÇÃO
GVE/SUVISA

R$ 120.000,00
R$ 50.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CVN
GVE/SUVISA
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Controle de
Doenças e Agravos
G - Elaboração, confecção e
distribuição
de
materiais
educativos
referentes
à
Hipertensão Arterial e Diabetes

Ação realizada parcialmente.
(distribuição)

H - Produção, confecção e
distribuição de material educativo
para campanha do Dia Mundial de
Luta contra a Hanseníase

Ação não realizada

I - Confecção e disponibilização
de material educativo para
realização de 01 Campanha de
Luta Contra Tuberculose para as
regionais e municípios.

Ação não realizada

J - Confecção de 19.000 cartazes,
sobre doenças, agravos e eventos
de saúde pública de notificação
compulsória (DNC).

Ação não realizada

K - Produção de material de
campanha para o Dia mundial das
Hepatites Virais

Ação não realizada
Processo de produção de
material gráfico e midiático
solicitado desde o ano de 2012
Processo: 201200010014096
Sem êxito até a presente data

Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos
Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos

R$ 150.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

HIPERDIA
GVE/SUVISA
Assessoria de Comunicação

R$ 150.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CDCT
GVE/SUVISA
ARS

R$ 100.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

R$ 4.400,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

Coordenação Estadual de
Controle das Doenças
Crônicas Transmissíveis
GVE/SUVISA
Comunicação setorial da
SES
CVEH
GVE/ SUVISA
ARS
CGEC/SUVISA

R$ 150.000,00

R $0,00

Recurso
Federal

CECHV
GVE / SUVISA
ARS
LACEN
SEST-SUS
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L - Revisão e impressão de
cartazes - Calendário Nacional de
vacinação.

M - Confecção de materiais
gráficos
para
campanhas
educativas
em
saúde
do
trabalhador

Ação realizada
Realizadas um total de 15.000
impressões, sendo 9.000 do
calendário de vacinação e 6.000
referentes à vacinação de
adolescentes contra
HPV/Meningo C.
Ação realizada.
Confecção de 1000 Flyer e
6.000 Folders

N - Confecção de materiais
gráficos
para
campanhas
educativas em Vigilância em
Saúde Ambiental

Ação realizada parcialmente.
Em relação ao item de
confecção de material gráfico
para campanhas educativas em
Vigilância em Saúde Ambiental
foram solicitadas cerca de
15.000 unidades de flyers,
folders, cartilhas e outros.
Apenas 5.000 cartilhas foram
entregues a essa Coordenação.

O - Produção de Material gráfico
(divulgação e informação) e
camiseta para as ações de
educação do Programa Goiás
contra o Aedes nas escolas.

Ação não realizada

Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos

R$ 2.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

GIRF/SUVISA
/Comunicação

Ação 2138 Prevenção e
Controle Sanitário
de Produtos,
Serviços,
Ambientes e Saúde
do Trabalhador
Ação 2138 Prevenção e
Controle Sanitário
de Produtos,
Serviços,
Ambientes e
Saúde do
Trabalhador

R$ 120.000,00

R$ 4.822,60

Recurso
Federal

GVSAST/CVSAT/CEREST/
SUVISA/

R$ 100.000,00

R$ 12.141,65

Recurso Federal

CVSA/GVSAST/SUVISA

Ação 2140 Vigilância,
Promoção da
Saúde, Prevenção e
Controle de
Doenças e Agravos

R$ 100.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

SUVISA /CGEC/
GABINETE
GAAVISA
SGPF
COMSET
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P - Elaboração de materiais
educativos sobre as intoxicações
exógenas (folder, cartaz, cartilha,
outros)
para
população
e
profissionais de saúde.

Ação não realizada
O material foi elaborado,
porém, não foi confeccionado,
por esta razão não houve
utilização de recurso.

Ação 2138 Prevenção e
Controle Sanitário
de Produtos,
Serviços,
Ambientes e Saúde
do Trabalhador

R$ 120.000,00

R$ 0,00

Recurso
Federal

CIT /GVSSS

Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
Ações (c, d): Não houve disponibilização de processo para produção de materiais gráficos para realização das ações: Elaboração, impressão e distribuição de materiais gráficos para a
execução das ações de prevenção e vigilância de violências e Elaboração, impressão e distribuição de materiais gráficos para a execução das ações de prevenção e vigilância de acidentes
de trânsito.
e) Quanto à ação: “Elaboração, confecção e distribuição de materiais educativos referentes à Vigilância e Promoção da Saúde”, o material educativo produzido no corrente ano foi
elaborado em parceria com a FANUT/UFG, e deste modo não foi necessário utilização de recurso orçamentário programado.
f) Elaboração, impressão e distribuição de materiais gráficos para a execução das ações de Alimentação e Nutrição, não tivemos autorização de gastos para essa ação.
g) O recurso para elaboração, confecção e distribuição de materiais educativos referentes à Hipertensão Arterial e Diabetes não foi utilizado devido às mudanças que houve na
coordenação e porque tínhamos muito material ainda para distribuir.
h) Não foi concluído o processo de aquisição do material educativo
j) Quanto à ação “Confecção de 19.000 cartazes, sobre doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória (DNC)”, solicitação realizada através do Memorando Nº
0496/2016-GVE/SUVISA. Foi suspensa a execução dos cartazes por falta de recurso financeiro.
l) Não foi utilizado o recurso orçamentário previsto, pois utilizou o recurso financeiro da campanha de multivacinação. Foram impressos 15.000 cartazes, sendo 9.000 do calendário de
vacinação e 6.000 referentes à vacinação de adolescentes contra HPV/Meningo C.
m) Não foi utilizado todo o recurso orçamentário previsto por não ter concluído a entrega total do material solicitado,
n) O valor do recurso executado R$ 12.141,65 refere-se à confecção das 5000 cartilhas de agrotóxico, correspondendo a um valor inferior ao previsto, uma vez que a ação não foi
concluída, restando ainda 10000 cartilhas a serem confeccionadas.
o) Não foi produzido o material gráfico (divulgação e informação) e camiseta para as ações de educação do Programa Goiás contra o Aedes nas escolas porque não foi autorizado pela
SES, por falta de recurso financeiro para este fim.
p) Quanto à ação “Elaboração de materiais educativos sobre as intoxicações exógenas (folder, cartaz, cartilha, outros) para população e profissionais de saúde”: foram elaborados
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materiais educativos pela área técnica, porém não foram editados e encaminhados uma vez que a área responsável pela execução orçamentária, informou para a área técnica que não havia
recurso no momento para confecção dos materiais.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
h) Manter o recurso programado para o ano de 2018.
i) Há necessidade de andamento nas solicitações de material gráfico referente à Campanha de Luta Contra Tuberculose.
j) Faz-se necessário propor ação na Programação Anual de Saúde de 2018 para dar continuidade na execução da mesma. Foi elaborado o modelo do cartaz, porém não houve confecção e
distribuição do mesmo.
Conclusões:
h) Com a não realização desta ação não foi alcançado a meta proposta.
j) Faz-se necessário propor ação na Programação Anual de Saúde de 2018 para dar continuidade na execução da mesma.
8.2 - Meta PES 2016-2019 – Implantar uma rede de mobilização social da SES.
8.2.1 - Meta PAS 2017 – Propiciar a operacionalização de Rede de Mobilidade Social da SES.
8.2.1.1 - Indicador – Número de oficinas realizadas na implantação de uma rede de mobilização social da SES.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
ÁREA RESPONSÁVEL/
AÇÕES PPA
RECURSO
SUPERINTENDÊNCIA
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2124 –
Desenvolvimento
A - Realizar oficinas da Rede
Tesouro
Não realizada
das ações de
R$ 6.000,00
R$ 0,00
COMSET/Gabinete
Mobilização para a SES
Estadual
comunicação
institucional
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A Comunicação Setorial autuou o processo de nº201600010025154 de realização de parcerias com a iniciativa privada para condução de ações de mobilização social de interesse da SES.
O processo está na GLCC para providências.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não se aplica.
Conclusões:
Aguarda-se a conclusão do processo e a identificação de possíveis parceiros, bem como de servidores da SES que possam compor a rede de mobilização.
8.3 - Meta PES 2016-2019 – Implantar um Núcleo de Produção Audiovisual da SES.
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8.3.1 - Meta PAS 2017 – Propiciar a implantação da Etapa 2 do Núcleo de Produção Audiovisual da SES (* agora foi nomeado Centro de Midias).
8.3.1.1 - Indicador – Número de ações cumpridas da Etapa 2 de implantação do Centro de Midias.
AÇÕES PAS ANUAL
RECURSO ORÇAMENTÁRIO
ORIGEM DO
AÇÕES PPA
RECURSO
PREVISTA
REALIZADA
PREVISTO
EXECUTADO
Ação 2124 –
A - Processo licitatório para
Desenvolvimento
Tesouro
Em andamento
aquisição de equipamentos e
das ações de
R$ 100.000,00
R$ 0,00
Estadual
estruturação do Centro de Mídias.
comunicação
institucional.
Análise sucinta da execução orçamentária da PAS-2017:
A comunicação Setorial elaborou a SBS nº 003/2017 para a compra de equipamentos necessários à montagem do Centro de mídias.
Recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde:
Não se aplica.
Conclusões:
Aguarda-se a conclusão do processo licitatório e a entrega dos equipamentos para a estruturação do Centro de Mídias.

ÁREA RESPONSÁVEL/
SUPERINTENDÊNCIA

COMSET/Gabinete
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