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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um instrumento básico de planejamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS) que apresenta elementos fundamentais para o 

acompanhamento e avaliação das iniciativas quadrienais amplamente indicadas pelo 

Plano Municipal de Saúde (PMS) e anualmente operacionalizadas pela Programação 

Anual de Saúde (PAS), sob responsabilidade da respectiva esfera de gestão, visando o 

alcance dos objetivos do SUS. O RAG permite a verificação da efetividade e da 

eficiência alcançadas na atenção integral à saúde, subsidia as atividades de controle e 

auditoria, além de constituir-se em importante instrumento de controle social e de 

referência para a participação social na atuação estatal em saúde. 

 

A Secretaria de Saúde (SMS) apresenta, nesta edição, o RAG referente ao 

exercício 2018 e tem por objetivo apresentar de forma transparente o desempenho 

orçamentário e financeiro, bem como os resultados físicos, por meio das atividades 

realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2018 conforme Programação 

Anual de Saúde (PAS 2018), Plano Municipal de Saúde 2018-2021, de acordo com a 

estruturação de eixos, diretrizes, objetivos, indicadores (DOMI) e os resultados 

atingidos das pactuações interfederativa de 23 indicadores (SISPACTO 2017-2021) 

para o ano de 2018. 
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IDENTIFICAÇÃO 

 
a. Informações Territoriais 

Município Bauru 

Estado São Paulo 

Área 673,488 km2 

População 371.690 

Fonte: http://www.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2, acesso em 27/03/2019 e SIA-SUS. 

 

b. Secretaria de Saúde 

Nome do Órgão Secretaria Municipal de Bauru 

Número CNES 2791781 

CNPJ 46.137.410/0001-80 

Endereço Rua Gerson França 

E-mail saude@bauru.sp.gov.br 

Telefone 14 – 3104-1478 – 14 – 3104-1479 

Fonte: SCNES, acesso em 27/03/2019. 

 

c. Informações da Gestão 

Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta 

Secretário de Saúde em Exercício José Eduardo Fogolin Passos 

E-mail Secretário 
saude@bauru.sp.gov.br / 

ouvidoriasaude@bauru.sp.gov.br 

Telefone Secretário 14 – 3104-1468 

Fonte: http://www.bauru.sp.gov.br/saude/, acesso em 27/03/2019. 

 

d. Fundo Nacional de Saúde 

Lei de criação Lei nº 4371 

Data da Criação 23 de fevereiro de 1999. 

CNPJ 138.248.44./0001-07 

Natureza Jurídica Matriz 

Nome do gestor do Fundo. José Eduardo Fogolin Passos 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde. 

http://www.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2
mailto:saude@bauru.sp.gov.br
mailto:ouvidoriasaude@bauru.sp.gov.br
http://www.bauru.sp.gov.br/saude/
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e. Plano de Saúde 

Período do Plano de Saúde 2018-2021 

Status do Plano 
Aprovado pelo Conselho Municipal de 

Saúde. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/DPAC. 

 

 

f. Conselho Municipal de Saúde 

Instrumento Legal de 

Criação 
Lei nº 4.669, de 07 de maio de 2001. 

Endereço 
Contato: Rua Gerson França, 7-49 – Centro – 

Bauru/SP CEP 17015-200 

E-mail Não tem 

Telefone: (14) 3104-1478 

Nome do Presidente Graziela de Almeida Prado e Piccino Marafiotti 

Número de conselheiros 

por seguimento 

Usuários 14 

Governo 5 

Trabalhadores 7 

Prestadores 2 

Fonte: http://www.bauru.sp.gov.br/saude/conselhos.aspx, acesso em 27/03/2019. 

 

 

g. Casa Legislativa  

1º RDQA 2º RDQA 3º RDQA 

Data de entrega do 

Relatório (Apresentação à 

Câmara Municipal) 

Data de entrega do Relatório 

(Apresentação à Câmara 

Municipal) 

Data de entrega do Relatório 

(Apresentação à Câmara 

Municipal) 

29/01/2018 29/05/2018 25/09/2018 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/DPAC. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/saude/conselhos.aspx
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INTRODUÇÃO 

Análise e considerações sobre a Introdução 

O município de Bauru localiza-se na macrorregião Centro-Oeste do estado de 

São Paulo e integra o Departamento Regional de Saúde de Bauru com 68 municípios 

situados nas Regiões de Saúde do Vale do Jurumirim, Bauru, Pólo Cuesta, Jaú e Lins. 

Abrange uma população total de 1.624.623 habitantes. 

 Existem serviços municipais que são referência para região, os quais podem 

ser divididos em próprios: Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer (SOPC), 

Centro de Referência de Moléstias Infecciosas (CRMI), Serviços de Urgência e 

Emergência (SAMU, Pronto Socorro Municipal Central), Ambulatório de Gestação de 

Alto Risco (AGAR), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e 

serviços contratados SORRI, APAE, Serviços de Apoio Diagnóstico (Laboratório de 

Analises Clínicas e Ressonância Magnética). 

A proposta do atual governo é de transformar o Sistema de Saúde da cidade 

em um marco regulatório que priorizará investimentos do município na eficiência das 

ações de saúde preventiva, diagnóstico precoce e interligação do Sistema em uma 

Rede eficiente e humanizada de atendimento às pessoas. 

DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE 

a. População estimada por sexo e faixa (período 2018) 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 9.153 8.786 17.939 

5 a 9 anos 12.429 11.865 24.294 

10 a 14 anos 14.249 13.761 28.010 

15 a 19 anos 14.762 14.091 28.853 

20 a 29 anos 33.992 33.953 67.945 

30 a 39 anos 29.146 30.204 59.350 

40 a 49 anos 26.224 27.853 54.077 

50 a 59 anos 19.270 22.912 42.182 

60 a 69 anos 11.470 14.320 25.790 

70 a 79 anos 6.393 9.145 15.538 

80 anos e mais 2.828 4.884 7.712 

Total 179.916 191.774 371.690 

Fonte: 
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b. Nascidos Vivos por residência da mãe 

Município 
Ano 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bauru 4770 4823 4947 5034 4671 4699 2611 

Fonte: SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Nascidos Vivos. Atualizada em 12/09/2018, acesso em 
27/03/2019 

 

c. Principais causas de internação - Morbidade Hospitalar de residentes, 
segundo capítulo da CID-10 

CID10 Capítulos 2014 2015 2016 2017 2018 

I.   Algumas doenças infecciosas e 
parasitarias 

626 705 632 705 687 

II.  Neoplasias (tumores) 1.860 1.688 2.148 1.976 2.191 

III. Doenças sangue Órgãos hemat e transt 
imunitar 

96 111 74 99 88 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

263 265 281 247 232 

V. Transtornos mentais e comportamentais 1.211 1.077 910 940 856 

VI.  Doenças do sistema nervoso 361 330 352 350 378 

VII. Doenças do olho e anexos 154 209 261 375 310 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 79 57 59 80 60 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 2.111 2.035 1.857 1.844 1.830 

X.   Doenças do aparelho respiratório 1.791 1.709 1.706 1.410 1.541 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 2.169 2.269 2.527 2.018 2.103 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 673 691 751 787 750 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

452 634 645 568 469 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1.937 2.018 1.973 1.960 1.605 

XV.  Gravidez parto e puerperio 3.020 3.697 3.728 3.611 3.718 

XVI. Algumas afec originadas no período 
perinatal 

216 270 457 809 869 

XVII. Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

175 178 214 206 235 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clin e 
laborat 

239 230 254 224 204 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas 
externas 

2.932 2.820 2.977 2.984 3.054 

XX.  Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

3 2 0 0 0 

XXI. Contatos com serviços de saúde 488 461 510 387 432 

Total 20.856 21.456 22.316 21.580 21.612 

Fonte: SESSP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS, acesso em 27/03/2019. 
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d. Mortalidade por grupos de causas - Mortalidade de residentes, segundo 

capítulo CID-10 

CID 10 Capítulos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I.   Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

122 163 116 126 92 91 43 

II.  Neoplasias (tumores) 409 474 465 530 527 539 282 

III. Doenças sangue órgãos hemat e 
transt imunitár 

5 13 9 15 13 15 9 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais 
e metabólicas 

136 125 159 132 176 202 72 

V. Transtornos mentais e 
comportamentais 

8 13 12 23 33 65 17 

VI.  Doenças do sistema nervoso 90 109 113 136 127 138 67 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise 
mastoide 

0 0 1 0 0 0 0 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 795 778 787 868 861 877 401 

X.   Doenças do aparelho respiratório 323 350 372 336 301 285 169 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 147 136 135 137 128 131 81 

XII. Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo 

11 7 10 14 12 4 3 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec 
conjuntivo 

10 8 7 15 10 9 6 

XIV. Doenças do aparelho 
geniturinário 

76 74 78 91 77 67 47 

XV.  Gravidez parto e puerpério 4 0 1 2 0 2 4 

XVI. Algumas afec originadas no 
período perinatal 

33 41 32 28 35 35 17 

XVII. Malf cong deformid e anomalias 
cromossômicas 

12 25 21 32 8 17 5 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex 
clín e laborat 

74 58 35 22 27 23 17 

XX.  Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

183 186 190 162 173 197 69 

Não preenchido 0 7 0 0 0 2 1 

Total 2.438 2.567 2.543 2.669 2.600 2.699 1.310 

Fonte: SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Óbitos. Data da consulta: 27/03/2019. 
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PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 – DIRETRIZES E METAS 

 

1. EIXO SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES 

1.1 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 

1.1.1 Ampliar a cobertura da AB seja por meio de equipes de AB tradicional ou 

Estratégia de Saúde da Família 

 
1.2 Reposições e ampliações de Recursos humanos para ampliação da 

cobertura populacional da Atenção Básica e de Atenção Domiciliar 

1.2.1 Ampliar cobertura da Atenção Básica 60%. 

Fonte: e-Gestor – Departamento de Atenção Básica 

 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida. Para ampliar a cobertura da AB será 

necessário à contratação de profissionais médicos e enfermeiros. As equipes da 

Atenção Domiciliar estão completas e foi credenciado a Equipe de Multiprofissionais de 

Apoio. 

 

1.3 Dimensionamento de profissionais na área da saúde 

1.3.1 Abertura de concursos públicos para atingir o dimensionamento ideal de 

profissionais na área da saúde. 

1.3.2 Realizar planejamento das ações para as contratações (necessidade X 

ações), visando equalizar e manter o dimensionamento ideal de profissionais na 

área da saúde. 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA POPULACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 

Atenção Básica 

2018 2017 

Jan Set Jan Set 

42,74% 43,34% 42,40% 40,37% 
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Ações realizadas: 

 

a) Balanço: Contratações/Desligamento Consolidado – (até 13/12/18)  

Cargo Nomeações Desligamento Balanço 

Especialista em Saúde/Médico 26 15 11 

Especialista em Saúde 49 24 25 

Técnico em Saúde 70 35 35 

Auxiliar em Saúde 9 6 3 

Transversais 47 33 14 

Total 202 128 74 

 

 

b) Contratações Em Andamento  

Cargo Quantidade 

Assistente Social 2 

Técnico de Enfermagem 5 

Técnico de Radiologia 7 

Auxiliar de Regulação 5 

Enfermeiro 2 

Farmacêutica 1 

Técnico de Farmácia 10 

Lactarista 1 

Servente 4 

Total 23 
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c) Contratações Liberadas Pela Secretaria de Finanças (Dez/18 – Convocação 

Jan/19)  

 

d) Contratações: Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia 

Em 02/12/2016 foi firmado um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta com o 

CRF- Conselho Regional de Farmácia, a fim de regularizarmos as Unidades de Saúde, 

contratando profissionais capacitados. 

Neste TAC ficou ajustado na sua Cláusula Primeira que: (...) “O Município de 

Bauru, visando garantir a devida assistência farmacêutica durante todo o horário de 

funcionamento nos estabelecimentos onde são realizadas manipulação, dispensação, 

distribuição e armazenamento de medicamentos, se obriga a contratar até final de 

2018, 16 (dezesseis) Farmacêuticos com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 

para garantir a assistência farmacêutica integral em todos seus estabelecimentos 

farmacêuticos (...)”. 

Nesse momento os 16 profissionais foram convocados e destes 15 já estão 

empossados. O quadro de profissionais farmacêuticos dobrou no período de 

2017/2018, passando de 15 para 31 profissionais. Essa situação também ocorreu com 

a contratação de técnicos de farmácia, onde foram convocados 22 novos profissionais, 

passando de 24 para 46. 

Com essas contratações as unidades de saúde do município que constam com 

dispensários de medicamentos, ampliarão seus horários de atendimento para, no 

mínimo 6 horas diárias. 

Cargo Qtde. Cargo Qtde. 

Administrativo 7 Fisioterapeuta 2 

Agente saneamento 4 Fonoaudiólogo 2 

Agente de combate a endemias 27 Médico ortopedista 5 

Atendente 7 Médico legista 1 

Auxiliar de necropsia 1 Servente 4 

Auxiliar nutrição e dietética 3 Técnico de enfermagem 22 

Auxiliar de regulação 1 Técnico de imobilização ortopédica 1 

Cirurgião Dentista 1 Técnico de Recursos Humanos 1 

Enfermeiro 1 Técnico de Radiologia e Imagem 1 

TOTAL 92 
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e) Dimensionamento de profissionais – Divisão de Unidades de Referência (DUR) 

Ações realizadas: Com o objetivo da manutenção da assistência de qualidade da 

população em tempo oportuno, a coordenação dos Serviços Municipais de Referência 

(Especializados), solicitou a reposição dos profissionais junto as Unidades, que devido 

a aposentadorias, Licença Tratamento em Saúde ou exonerações estavam ausentes: 

 PROMAI: 01 enfermeiro e 01 técnico de enfermagem. 

 CRMI: 01 assistente social reposição aposentadoria e ampliação quadro 

atendente da Unidade. 

 CTA: ampliação de 10 horas de psicologia para realização da PrEP; médica 

sanitarista ampliação de 06 horas para realização de PrEP e PEP e contratação 

de 40 horas de atendente de recepção. 

 APOIO SOCIAL: Reposição de 18 horas das 30 horas do profissional assistente 

Social e 01 almoxarife. 

Para o cumprimento do Plano Municipal de Saúde 2018, que previa a implantação 

de novos Serviços de Saúde na área de especialidades, foram realizadas contratações 

e/ou remanejamentos de profissionais para as novas Unidades: 

 Casa Da Mulher:  

o Contratados 01 enfermeiro 30 horas, 01 psicólogo 30 horas, 01 assistente social 

40 horas, 01 agente de administração 40 horas; 

o Ampliação de jornada – 02 médicos ginecologistas para gravidez de alto risco de 

04 horas cada um, 01 endocrinologista – 08 horas, 01 ginecologista especialista em 

cirurgia ginecológica – 06 horas. 

o Atualmente a equipe é composta por 01 assistente social, 02 enfermeiros, 06 

médicos ginecologistas e obstetras, 03 médicos ultrassonografistas, 01 médico 

endocrinologista, 01 nutricionista, 01 psicólogo, 01 atendente de enfermagem, 02 

técnicos de enfermagem, 01 agente de administração, 02 serventes de limpeza, 

o Aguardando a contratação de 02 técnicos de enfermagem de 30 horas, 01 

atendente 40 horas, 01 servente de limpeza 40 horas e transferência de 4 horas de 

médico infectologista e 04 horas de médico ginecologista para os atendimentos á     

mulheres vítimas de violência sexual. 

 Ambulatório De Fisioterapia:  

o Inicialmente com 02 profissionais fisioterapeutas (transferidas de outros 

serviços),  
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o Aguardando a contratação: 01 Administrativo, 01 atendente, 01 servente e mais 

02 fisioterapeutas. 

 Centro De Diagnóstico Por Imagem De Bauru – CDIB (Previsão de início Janeiro 

2019) 

o Equipe já contratada: 01 médico radiologista, 01 enfermeiro, 02 técnicos 

enfermagem, 04 técnicos de radiologia, 01 servente, 01 técnico de enfermagem. 

1.4 Rede municipal de saúde em funcionamento 

1.4.1 Manutenção da assistência em saúde 

 
Ações realizadas: Meta atendida. 

Ainda no atendimento especializado a pessoa idosa, o município além de 

realizar as ações a esse grupo etário em todos os serviços de Atenção Básica também 

realizou atendimento junto ao PROMAI. 

O Programa Municipal de Atenção ao Idoso, realizou atendimentos 

especializados ambulatorial e domiciliar, aos idosos cadastrados no serviço, sendo o 

mesmo de referência para o diagnóstico e acompanhamento de doenças decorrente do 

envelhecimento como o Alzheimer. 

 Atendimentos médicos a pacientes com D. Alzheimer em ambulatório:581 

 Atendimentos Médicos Ambulatoriais:1.052 

 Atendimentos Ambulatoriais – Ginecologia: 223 

 Atendimentos Ambulatoriais técnico:717 

 Atendimentos no domicílio:313 

 Realização de atividades educativas: 

 Palestras em sala de espera envolvendo temas relacionados à saúde e 

envelhecimento:27 

 Grupos Oficina de memória e de artesanato: 26 

 Palestra sobre envelhecimento: 01 

 Confraternização com Almoço de Natal: 80 idosos atendidos.  
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2 EIXO OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO E REFORMA 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

2.1  Número de testagens realizadas para HIV, Sífilis e Hepatite B em gestantes 

no acompanhamento do pré-natal, até o momento do parto 

2.1.1 Reduzir a transmissão de IST/AIDS e a transmissão vertical da sífilis, com 

vistas a permitir a redução da probabilidade de adquirir ou 

de transmitir infecções futuras, bem como na eliminação da sífilis congênita no 

município de Bauru 

Ações realizadas: O Programa IST/Aids através da parceria com a Atenção Básica, 

CTA e CRMI realizaram: 

 8.565 Testes Rápidos para HIV, 

  3.448 Testes Rápidos para Hepatite B, 

 3.371 testes rápidos para Hepatite C e  

 3.784 Testes Rápidos de sífilis. 

 Há parceria com a Maternidade Santa Isabel, na qual é realizado as gestantes o 

Teste Rápido de HIV e Sífilis no momento do nascimento do bebê.  

 

2.2  Campanha de prevenção de IST/AIDS realizada em 100% das unidades de 

saúde sob gestão municipal 

2.2.1   Adquirir material e outros insumos para o desenvolvimento das ações e 

campanhas de prevenção em Bauru e Realizar campanha em 100% das 

unidades de saúde de gestão municipal 

 
Ações realizadas: O PM IST/Aids e hepatites virais estimulou 100% dos Serviços de 

Saúde para participação da campanha “Fique Sabendo 2018”. Através de 11 outdoors 

colocados em pontos estratégicos ocorreu a divulgação da campanha junto à 

população bauruense, proporcionando, até o mês de novembro, a realização de:  

 693 testes rápidos para HIV com 06 pessoas com resultado reagente; 

 692 testes rápidos para sífilis com 36 pessoas com resultado reagente; 

 142 testes rápidos de Hepatite B com 01 pessoa com resultado reagente e, 

 154 testes rápidos de Hepatite C com 01 pessoa com resultado reagente. 
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Nas Unidades Básicas de Saúde como rotina foram realizados: 

 6.399 testes rápidos de HIV, 

 4.537 testes rápidos de Hepatite B, 

 5.129 testes rápidos de Hepatite C e, 

 5.232 testes rápidos de Sífilis. 

As Campanhas de prevenção de IST/AIDS foram realizadas em 100% da Rede 

Municipal, assim como os treinamentos a cerca da execução de testes rápidos para 

sífilis, hepatites virais e HIV e o acompanhamento e fornecimento de insumos para 

garantir o abastecimento de toda a Rede. 

Durante o processo de implantação do novo serviço CASA DA MULHER, foram 

realizadas discussões a respeito do protocolo de assistência a mulher vítima de 

violência e violência sexual. Para isso foram realizados contatos com Seccional de 

Polícia, Delegacia Defesa da Mulher, Polícia Militar, Secretaria de Bem Estar Social, 

órgãos de controle e de Direitos Humanos e da Mulher, Maternidade Santa Isabel, 

Proto Socorro e Unidades de Pronto Atendimentos, culminando na participação da 

Semana De Combate A Violência À Mulher realizada de 26 à 29/12, com o objetivo de 

apresentar o fluxo (anexo I) e com a proposta de treinamentos na área do atendimento 

a mulher vítima de violência sexual e a importância da notificação. 
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2.3  Incidência/prevalência de HIV e outras IST entre gays, outros HSH e 

travestis. 

2.3.1   Realizar ações e mobilizações para testagem voluntária visando o 

diagnóstico e disponibilização de insumos de prevenção para pop de gays, 

travestis, transexuais, durante de ações intra e extramuro coordenadas pelo 

CTA. 

2.3.2  Disponibilizar gel lubrificante e outros insumos de prevenção para pop 

vulnerável (gays, HSH, Travestis). 

2.3.3 Realizar atividades educativas e preventivas com a oferta de testagem 

rápida do HIV, sífilis, Hepatites B e C na semana da diversidade de Bauru. 

2.3.4 Realizar capacitação dos profissionais de saúde do CTA e CRMI sobre 

gerenciamento de risco. 

2.3.5 Realizar capacitação e aprimoramento de profissionais de saúde da rede 

pública de Bauru para atendimento de PEP (sexual, ocupacional e violência 

sexual). 

2.3.6 Articular com a rede de atenção à saúde de Bauru e estabelecer novo 

fluxo de atendimento para PEP (sexual, ocupacional e de violência sexual) a 

partir do PCDT PEP do MS 

Ações realizadas: Inaugurado no CTA o Ambulatório Pré-Exposição para HIV 

 Em dezembro/2018 o município de Bauru, iniciou as atividades Ambulatoriais de 

acompanhamento e dispensa de medicamentos para usuários que de acordo com o 

Protocolo do Ministério da Saúde, através da disponibilidade da oferta da prevenção 

combinada incluindo a PrEP como possibilidade de acessar mais um método de 

prevenção ao risco de infecção ao HIV. O protocolo seguirá as seguintes etapas: 

1) Acolhimento/Triagem – realizada pela assistente social e psicóloga nas segunda-

feira e quarta-feira das 13:30 às 17 horas. No acolhimento será dialogado com o sujeito 

interessado na PrEP sobre as estratégias da prevenção combinada. Compreender a 

história de vida através de entrevista humanizada com abordagem sobre 

gerenciamento de risco e vulnerabilidades. Informado sobre os segmentos 

populacionais prioritários: Gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH); 

Pessoas trans; profissionais do sexo e parcerias soro diferentes para o HIV. Nesse 

momento esclareceremos sobre que pertencer a um desses grupos não é suficiente 

para caracterizar indivíduos com exposição frequente ao HIV. A caracterização do 
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aumento da vulnerabilidade é realizada na percepção do entrevistador com as práticas 

sexuais, parceiros sexuais e os contextos específicos associados a um maior risco de 

infecção como repetição de práticas sexuais anais e/ou vaginais com penetração sem o 

uso de preservativo; frequência das relações sexuais com parcerias eventuais; 

quantidade e diversidade de parcerias sexuais; histórico de episódios de Infecção 

Sexualmente Transmissíveis (IST); busca repetida por Profilaxia Pós-Exposição (PEP), 

contextos de troca de sexo por dinheiro, objetos de valor, drogas, moradia, etc. 

 Após a triagem é esclarecido sobre a PrEP utilizar dos antirretrovirais 

diariamente e continuamente como estratégia de prevenção. 

2) Realização de Teste Rápido (TR) – realizada pela enfermeira os testes de HIV, 

Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. Após todos os testes terem os resultados não 

reagentes ocorrerá o pós aconselhamento esclarecendo sobre a importância da 

prevenção e os próximos passos da PrEP. 

3) Primeira Consulta Médica - Solicitação de exames – a médica infectologista 

solicitará os seguintes exames para avaliação da função renal e hepática do sujeito 

interessado na PrEP. 

Os exames solicitados: Função Renal - Clearance de creatinina, dosagem de ureia e 

creatinina sérica e avaliação de proteinúria (amostra solada de urina) e Função 

Hepática – enzimas hepáticas (AST/ALT). Pacientes de outros municípios deverão 

levar a solicitação dos referidos exames aos municípios de origem para realização dos 

exames e com os resultados agendar atendimento com a equipe incluindo a consulta 

médica. 

OBS: Mediante testagem negativa para o HIV e análise da situação do caso pode 

iniciar a PrEP. 

4) Retorno de 30 dias – repetir TR anti-HIV, checar resultados dos exames, eventos 

adversos e adesão se já iniciado o uso de antirretrovirais. Caso decisão da equipe na 

primeira consulta for aguardar resultados laboratoriais solicitados no primeiro 

atendimento médico será orientado sobre o medicamento como prevenção e prescrito 

e entregue os mesmos por 30 dias. 

5) Seguimento Clínico a cada 90 dias até decisão da continuidade do uso dos 

antirretrovirais como estratégia de prevenção a infecção pelo HIV. 

6) Esquema Antirretroviral para PrEP – indica-se para a PrEP a combinação de 

tenofovir associado à entricitabina, em dose fixa combinada TDF/FTC (300/200mg) – 

um comprimido por dia, via oral, em uso contínuo. 
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  O CTA de Bauru disponibilizará a PrEP para usuários do município de Bauru e 

da região, sendo que o Ambulatório foi criado junto ao Centro de Testagem e 

Aconselhamento – CTA com agendas disponibilizadas via sistema CROSS de terça e 

quinta e quinta-feira, através de remanejamento e ampliação de jornadas dos 

profissionais médico e psicólogo. 

Também foram distribuídos 867.214 preservativos masculinos, 14.665 femininos 

e 28.100 unidades de gel lubrificantes, sendo estes insumos solicitados pela 

coordenação do Programa para distribuição junto a todos os serviços de saúde 

municipal e durante as campanhas realizadas. 

 

2.4 Taxa de disponibilização de fórmula láctea infantil para crianças expostas 

ao HIV em acompanhamento no município de Bauru. 

2.4.1 Disponibilizar fórmula láctea infantil para 100% das crianças expostas ao 

HIV em acompanhamento e residentes no município de Bauru 

 

Ações realizadas: Meta atendida. Com relação à taxa de disponibilização de fórmula 

láctea infantil para crianças expostas ao HIV em acompanhamento no município de 

Bauru, foram realizados 100% de distribuição de fórmula infantil para 34 RN expostos 

ao vírus HIV, sendo 17 RN residentes na região de Bauru. 

 No momento da disponibilização da fórmula infantil há consulta com a 

nutricionista para orientação sobre a preparação da fórmula infantil e a introdução de 

alimentação complementar de acordo com a fase do desenvolvimento. O RN é 

acompanhado até 2 anos de idade, momento em que a criança recebe alta parcial do 

serviço por não ter sorologia reagente. 

 

2.5 Taxa de promoção de aprimoramento técnico-científico dos profissionais 

de saúde da área da assistência e de parceiros que trabalham com IST/HIV/Aids e 

Hepatites virais. 

2.5.1 Promover o aprimoramento técnico-científico a 90% dos profissionais da 

área da assistência à saúde e de parceiros que trabalham com IST/HIV/Aids e 

outras Hepatites virais 

 
Ações realizadas: CTA realizou 12 atividades/eventos com foco na educação 

permanente: Quanto à promoção de aprimoramento técnico-científico dos profissionais 
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de saúde da área da assistência e de parceiros que trabalham com IST/HIV/Aids e 

Hepatites virais  

 Palestra Hospital de Base: “Prevenção Combinada em IST/Aids e divulgação do 

CTA”, realizada em 08/02/2018 – 15 profissionais 

 Apoio matricial equipe do PROMAI, realizada em 11/04/2018  

 Palestra aos alunos de pós-graduação do “Centrinho”,” Prevenção Combinada 

em IST/Aids e divulgação do CTA”, realizada em 25/04/2018 – 26 profissionais 

 Palestra “Acolhimento em Prevenção Combinada e Gestão de risco”, realizada 

em 20/04/2018 – 06 profissionais do CTA 

 Capacitação sobre “Profilaxia Pós-exposição”, realizada em 09/04/2018 – 06 

profissionais DUE 

 Capacitação “Testagem Rápida”, realizada em 10/05/2018 – 09 profissionais 

SMS 

 Capacitação “Testagem Rápida”, realizada em 11/05/2018 – 09 profissionais 

SMS 

 Palestra “Humanização e Gestão de Riscos”, realizada em 19/10/2018 – 13 

funcionários (10 CTA e 03 CRMI) 

 Capacitação ‘Prevenção Combinada e divulgação Campanha Fique Sabendo 

2018”, realizada em 22/11/2018 – 09 funcionários da SEBES 

 Capacitação ‘Prevenção Combinada e divulgação Campanha Fique Sabendo 

2018”, realizada em 23/11/2018 – 13 funcionários da SEBES 

 Capacitação ‘Prevenção Combinada e divulgação Campanha Fique Sabendo 

2018”, realizada em 27/11/2018 – 27 funcionários da SMS. 

 

Ações realizadas: CRMI promoveu 05 atividades de aprimoramento técnico-científico 

aos profissionais com os seguintes eventos com foco na educação permanente: 

 Palestra “A saúde das crianças pequenas e a Prevenção de doenças 

infectocontagiosas” - 61 profissionais da Secretaria Municipal de Educação – 

17/10/2018. 

 Palestra “Sexualidade e o Corpo humano” - 25 alunos do 7º ano da Escola Viver 

– 24/05/2018. 

 Capacitação para conduta em casos de acidente de trabalho com exposição ao 

material biológico no Lauro de Souza Lima para 50 funcionários – 26/10/2018. 
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 Roda de Conversa da Psicologia com a Equipe de Enfermagem do CRMI – 16 

funcionários – 20/09/2018. 

 Ciclo de Palestras na Abertura da Campanha Fique Sabendo 2018 das 8 às 17 

horas – 34 participantes no período da manhã e 17 participantes no período da 

tarde. 

 

A Rede Municipal de Saúde de Bauru, através das ações integradas entre serviços 

Especializados, serviços de Atenção Básica, Coordenações de Saúde IST/Aids, 

Vigilâncias, Saúde da Mulher e Saúde da Criança, realizaram atividades a fim de 

garantir a redução da transmissão vertical, sendo inclusive o município premiado com o 

Prêmio “Luiza Matida” - A premiação foi uma homenagem à Luiza Matida que trabalhou 

como médica pediátrica no CRT – Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids e 

hepatites virais buscando intervenções para evitar a transmissão vertical do HIV, 

faleceu recentemente e o prêmio foi criado em decorrência da comemoração dos 35 

anos do CRT-SP. 

  

2.6 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 

anos na população residente no município de Bauru. 

2.6.1 Ampliar a cobertura anualmente 

Exame citopatológico do colo do útero 2018 2017 

Total de exames coletados 11.285 8.708 

Exames coletados pop. 25 a 64 anos 8.782 6.835 

% faixa etária 25 64 anos 78% 78% 

Aumento de 29,6% quanto ao número de coleta de exames 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS 

 

Ações realizadas: Foram realizadas no ano 2018 reuniões com as equipes de Saúde 

da Rede municipal a fim de ampliar o número de coletas de citologia, 

estabelecendo/pactuando metas junto aos serviços quanto a coletas de exames, 

havendo inclusive uma maior mobilização nos meses de Março e Outubro/18 em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher e Outubro Rosa, sendo que houve a 

ampliação no número de citologias colhidas no ano de 2018. 
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 Também para garantir que os resultados dos exames de citologia do colo do 

útero (Papanicolaou) chegassem a tempo oportuno foram realizadas diversas 

discussões junto a DRS VI a fim de apresentar as dificuldades do município em razão 

ao tempo de espera em receber os resultados dos exames colhidos e enviados para o 

laboratório do Hospital das Clínicas de Botucatu, sendo que foi pactuado o HE de 

Bauru também como prestador para análise dos exames coletados. 

 

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

2.7.1 Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e 

ações voltadas para a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de 

adolescentes com o objetivo de diminuir a incidência de gravidez indesejada 

Quadro 1 - Proporção por região. 

Fonte: SESSP/CCD - Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC - dados preliminares. 

 

Quadro 2 – Série histórica. 
 
 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC – Bauru - dados preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasc.Vivos 

Mães<20anos 
Nascidos Vivos 

% Nasc. Vivos 

Mães<20anos 

Estado SP 40.212 355.162 11,3% 

São Paulo 10.424 99.398 10,5% 

RASS 09 - (68 municípios) 1.633 12.489 13,1% 

Ano Nasc.Vivos 

Mães<20 anos 

Nascidos Vivos % Nasc. Vivos 

Mães<20 anos 

2015 708 5.034 14,06 

2016 578 4.669 12,38 

2017 487 4.066 11,98 

2018 543 4.416 12,30 
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Quadro 3 – Proporção de gestantes adolescentes acompanhadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SISPRENATAL-WEB 

Segundo a Organização das Nações Unidas, a taxa mundial de gravidez 

adolescente é estimada em 46 nascimentos para cada 1.000 meninas entre 15 e 19 

anos. (Fonte: https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-

acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/) 

Nos quadros observamos uma ascendência quanto ao número de mães 

adolescentes, no entanto o município mantém o indicador na média da região e o 

pactuado. 

Ações realizadas: A Coordenação da Saúde da Mulher realizou: 

 Ações extramuro: 

o Palestra gravidez adolescência e métodos contraceptivos 

o Legião Feminina bauru 24/08/18 (08h30m e 14h30m), público em torno de 

100 adolescentes por período, 

o Centro Comunitário do bairro Ferradura Mirim em parceria com INSS 22/09/18 

= público de 60 pessoas 

 Unidades Básicas de Saúde: Atividades Educativas em sala de espera e 

atividades preconizadas pelo Programa de Saúde na Escola - PSE  

 

2.8 Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde. 

2.8.1 Aumentar a proporção de partos normais no Sistema único de Saúde 

 

 

 

 
Fonte: SINASC – dados preliminares. 

Gestantes Acompanhadas - Janeiro a Novembro 2018 

REGIÃO TOTAL 10 A 19 ANOS Taxa 

Sul 988 135 13,66 

Noroeste 1.521 220 14,46 

Norte 1.003 145 14,46 

Sudeste 829 103 12,42 

TOTAL 4.341 603 13,89 

Partos Normais 

22001188  22001177  

38,13% 35,37% 

https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/
https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-no-brasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/
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Ações realizadas: Embora a assistência ao parto não esta sob gestão municipal, 

podemos observar elevação na proporção de partos normais no SUS, indicando que as 

ações da Atenção Básica na assistência ao pré-natal e os grupos de gestante em 

parceria com a Maternidade Santa Isabel estão sendo determinantes.  

 

2.9 Número de atividades educativas realizadas com gestantes de último 

trimestre de gestação, realizadas em parceria entre a Secretaria Municipal da 

Saúde e Maternidade Santa Isabel, bem como as realizadas nas Unidades 

Básicas de Saúde. 

2.9.1 Garantir a participação de pelo menos 50% das gestantes acompanhadas 

pela Rede Municipal de Saúde em atividades educativas realizadas na rede de 

saúde 

Ações realizadas: A Secretaria, através DUA e da coordenação da Saúde da Mulher 

em parceria com a Maternidade Santa Isabel, realizou 04 grupos, sendo estes 

ofertados trimestralmente com o objetivo de prestar orientação às gestantes de último 

trimestre, preparando-as para o parto, pós-parto imediato e puerpério, proporcionado 

ainda a possibilidade de realizar a visita monitorada a Maternidade em questão. 

 

2.10 Taxa de investigação de óbitos maternos, fetal e infantil 

2.10.1 Realizar a investigação de 100% dos casos maternos, fetal e infantil 

Ações realizadas: A taxa no momento se encontra em torno 70%, devido ao prazo de 

120 dias que os profissionais das unidades de saúde tem para concluírem as 

investigações e encaminhá-las para o Departamento de Saúde Coletiva e para o 

Comitê Investigação de Mortalidade Materna e Infantil, para inserção no sistema de 

mortalidade - SIM. Os óbitos ocorridos a partir de setembro de 2018 serão encerrados 

até abril de 2019, quando será possível obtermos os dados para o cálculo do indicador. 

 

2.11 Razão de atendimentos ao recém-nascido nos primeiros 10 dias de 

vida, pelo número de nascidos vivos. 

2.11.1 Prestar atendimento aos RN dentro dos primeiros 10 dias a 100% das 

crianças que são encaminhadas a Rede Básica de Saúde 

Ações realizadas: É garantido pelo município de Bauru o atendimento ao RN nas 

Unidades de Atenção Básica de Saúde em até 10 dias após o nascimento, através da 
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realização do teste do pezinho e orientações básicas para a mãe sobre o cuidado ao 

RN.  

Para assegurar que os RN passem por consulta médica (pediatra ou médico 

generalista) nas Unidades de Saúde nos primeiros 10 dias de vida, estamos revisando 

o Programa Municipal de Saúde da Criança, bem como, alteramos em conjunto com a 

Maternidade Santa Isabel o fluxo de atendimento ao RN (anexo), que será implantado 

a partir de janeiro de 2019. 

 

2.12 Taxa de adequação de unidades de saúde de Atenção Básica quanto 

a mobiliários e equipamentos 

2.12.1 Equipar e mobiliar os serviços de saúde da AB 

  

2.13 Índice de satisfação da população usuária em relação aos serviços 

de Atenção Básica do Município 

2.13.1 Redução do número de queixas dos usuários em relação aos serviços 

prestados na AB 

2.13.2 Aumento no índice de satisfação da população usuária em relação aos 

serviços de AB do município 

 

2.14 Taxa de atendimento básico de saúde a usuários em situação de rua. 

2.14.1 Assistir em atendimento básico de saúde 100% dos usuários em situação 

de Rua 

Ações realizadas: A equipe Consultório na Rua iniciou suas atividades em fevereiro de 

2018, atuando sendo composta pelos profissionais: médico, assistente social, 

enfermeiro, psicólogo, assistente social, técnicos de enfermagem e agente social. 

No período foram realizados: 

 213 Cadastros individuais de usuários em situação de vulnerabilidade e rua  

o  171 homens e 42 mulheres 

o 120 refere uso de álcool e outras drogas 

o 16 Transtornos mentais  

o 163 fumantes 

o 11 tuberculoses 

o 06 gestantes  
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o 1636 Atendimentos individuais 

o 1008 Procedimentos 

o 182 Testes Rápidos (gravidez, HIV, Hepatite C e Sífilis) 

o 29 administração de penicilina 

o 49 Atividades educativas 

 

2.15 Cobertura de acompanhamento no cuidado domiciliar nas três 

modalidades assistenciais (AD1 / AD2/ AD3) no Programa Melhor em Casa 

2.15.1 Ampliar a cobertura de acompanhamento no cuidado domiciliar nas três 

modalidades assistenciais no Programa Melhor em Casa 

Quadro 1 – Atendimentos EMAD 

EQUIPES 

2018 (jan-nov) 2017 (jan-nov) 

Média de 

pacientes 
Nº visitas/atendim 

Média de 

pacientes 
Nº visitas/atendim 

Independência 64 4.800 81 4.507 

Mary Dota/Geisel 93 4.435 58 4.658 

Bela Vista 37 4.164 43 4.792 

Total 194 13.399 182 13.957 

Fonte: e-SUS – Relatório de atendimento domiciliar e Coordenação EMAD. 

Ações realizadas: O número de pacientes em acompanhamento pelas equipes 

apresenta uma ampliação de 60% na Equipe Geisel, no entanto a redução do número 

de pacientes nas equipes Independência e Bela Vista ocorreram devido à maior 

complexidade dos pacientes em acompanhamento. Implantada também 01 Equipe 

Multiprofissional de Apoio (EMAP), que é acionada a partir da indicação clínica da 

EMAD, para dar suporte e complementar suas ações. A EMAP já realizou 184 

atendimentos. 
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2.16 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do 

Programa Bolsa Família (PBF) 

2.16.1 Acompanhar a condicionalidade Saúde de 66% das famílias cadastradas 

no Programa Bolsa Família (PBF) 

Ações realizadas: As equipes das Unidades de Saúde intensificaram as ações para 

otimizar os atendimentos aos beneficiários do Programa para o cumprimento das 

condicionalidades. 

 1º vigência 2018: 60,02% 

 2º vigência 2018: 71,14%  

 

2.17 Centro de Custo Implantado pela SMS 

2.17.1 Implantação do centro de custos em 100% da rede municipal de Saúde 

Ações realizadas: Meta não atendida. Prorrogada para 2019 

 

2.18 Implantação de ouvidoria 

2.18.1 Implantação de tecnologias para instituição de canais de comunicação 

com os usuários 

Ações realizadas: Seção de Ouvidoria implantada em 18/4/2017. Porta de entrada e 

acolhimento das demandas, dúvidas e informações por parte do usuário do SUS: 

 

Quadro 1 – Acolhimento de Ouvidoria. 

Tipo de manifestação 2018 

Solicitações 567 

Reclamação 412 

Orientação 32 

Informação 689 

Elogio 54 

Denúncia 19 

Total 1.773 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/Ouvidoria 
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2.19 Número de alunos utilizando a rede de saúde local como campo de 

ensino 

2.19.1 Ampliar o número de alunos utilizando a rede municipal de saúde como 

campo de ensino, incluindo os alunos de medicina 

Ações realizadas: A SMS acolhe todas as solicitações das Instituições de Ensino, 

atualmente atendemos: 

• 10 Universidades 

• 03 Escolas Técnicas 

• 01 Pós Graduação 

• 27 Cursos na Área da Saúde 

• 2.418 Alunos Por Semestre 

 

Cursos de Medicina: 

 

MEDICINA 

 

2017 2018 2019 

2º SEM. 1º SEM. 2º SEM. 1º SEM. 

UNINOVE 100 100 74 168 

USP 
  

60 80 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/DGTES. 

Com a inauguração de novos serviços, haverá ser ampliado os campos de estágios 

aos alunos.  

 

2.20 Número de casos de dengue confirmados  

2.20.1 Redução dos índices de morbimortalidade por dengue e outras doenças 

relacionadas com as arboviroses 

Ações realizadas: Até dezembro de 2018 foram confirmados 215 casos de dengue, 

apresentando um aumento de 186% de casos confirmados, comparado com 75 casos 

em 2017.  
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2.21 Implementar Programas de Educação Permanente 

2.21.1 Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação em saúde 

2.21.2 Desenvolver a qualificação e a motivação dos profissionais no sentido de 

potencializar suas competências, visando sempre a excelência de seu 

desempenho e desenvolvimento de sua função pública 

Ações realizadas: Em processo de implantação o Programa De Educação Pelo 

Trabalho Para A Saúde – PET-Saúde Interprofissionalidade – 2018-2019   

• PET/Saúde 2018-2019 – Edital SGTES/MS Nº 10 de 23 de julho de 2018.  

• PET/Saúde – UNESP – 16 Preceptores 

• PET/Saúde – USP/USC - 20 Preceptores, 

• Edital SMS N° 01/2018 Processo Seletivo de Preceptores 

 

2.22 Plano estratégico de melhorias prediais e estruturais em todas as 

unidades de saúde 

2.22.1 Elaborar e implementar plano estratégico de melhorias prediais e 

estruturais em todas as unidades de saúde 

 
2.23 Mesa de Negociação setorial implantada 

2.23.1 Implantar a mesa de negociação setorial 

Ações realizadas: A Mesa Setorial da Saúde – MSS, foi instituída com base no 

Decreto Municipal nº 13.355, de 13 de março de 2017 e tem caráter consultivo, como 

fórum permanente de negociação entre os Gestores Públicos e Servidores efetivos, 

lotados na Secretaria Municipal da Saúde, de forma a debater sobre todos os pontos 

pertinentes à força de trabalho em saúde, em consonância com a regulamentação do 

Sistema de Negociação Permanente – SINP e a Mesa Central de Negociação. 

Para acessar: http://www.bauru.sp.gov.br/saude/mesa_setorial.aspx 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/saude/mesa_setorial.aspx
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2.24 Taxa de cumprimento ao Programa Paulista de Alimentos e ao 

PROVEME 

2.24.1 Cumprimento de 100% do Programa Paulista de Alimentos – atualmente 

anual com média de 4 coletas por mês de produtos e quantidades variadas pré-

determinados pelo programa, para análise no Instituto Adolfo Lutz 

2.24.2 Cumprimento de 100% do Programa Nacional de Verificação da qualidade 

de Medicamentos – PROVEME 

Ações realizadas: As metas foram cumpridas conforme pactuação. 

 

2.25 Taxa de preenchimento do SIVISA– SES/SP 

2.25.1  Alimentar 100% o Sistema de Informação em Vigilância Sanitária – 

SIVISA no Estado de São Paulo 

Ações realizadas: As metas foram cumpridas conforme pactuação. 

 

2.26 Taxa de preenchimento do SISHEMO 

2.26.1 Sistema de informação em hemoterapia – sishemo, verificação mensal 

das inconsistências nas informações  dos serviços de hemoterapia nas planilhas 

do sistema e, notificar as correções necessárias 

Ações realizadas: As metas foram cumpridas conforme pactuação. 

 

2.27 Taxa de retorno às denúncias encaminhadas 

2.27.1 Dar retorno a todas as denúncias encaminhadas – 100% 

Ações realizadas: Meta atendida. O retorno de denúncia é dado a todos os  

denunciantes quando solicitadas. 
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2.28 Taxa de preenchimento sistemas de notificações e investigações 

sobre eventos adversos por produtos e/ou serviços de saúde  

2.28.1 Alimentar 100% o Sistema Eletrônico de Notificação do Centro de 

Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (CVS-

SES/SP), denominado PERIWEB. 

2.28.2  Investigar 100% dos eventos adversos em Hemoterapia 

2.28.3 Investigar 100% os casos e surtos de intoxicação em conjunto com a 

Vigilância Epidemiológica (Investigação de Doenças Transmitidas por Alimentos 

– DTA); 

Ações realizadas: As metas foram cumpridas conforme pactuação. O retorno de 

denúncia é dado somente quando o denunciante solicita o retorno. 

 

2.29 Tempo de trâmite dos processos de LTA 

2.29.1 Reduzir o tempo de trâmite dos processos de LTA 

Ações realizadas: Meta não atendida por falta de recursos humanos no setor de 

engenharia. O quadro atual não consegue atender a demanda de entrada de projetos a 

serem analisados. 

 

2.30 Sistema de consulta pública ao acompanhamento dos processos 

administrativos (on line) 

2.30.1 Estender o sistema de acompanhamento a todos os processos em 

tramitação 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida, pois necessitamos de software para 

entrada e acompanhamento de processos totalmente digitalizados. 

 

2.31 Taxa de preenchimento adequado dos relatórios para CVS  

2.31.1  Hemoterapia duas vezes ao ano 

2.31.2 Hemodiálise duas vezes ao ano 

2.31.3 Laboratório toda inspeção 

2.31.4 UTIs toda inspeção 

2.31.5 Clínica e residência geriátrica e instituição de longa permanência para 

idosos, toda inspeção para emissão de licença de funcionamento. 

Ações realizadas: Metas 100% atendidas: 
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2.32 Índice de infestação por Aedes aegypti 

2.32.1  Reduzir a infestação do Aedes aegypti, com monitoramento dos níveis de 

infestação e eliminação dos alados infectados. 

2.32.2 Executar pelo menos 60% dos objetivos descritos 

Ações realizadas: Atingido parcialmente. Houve aumento do LIRAa  de outubro de 

2017 de 0,9 para 3,7 em outubro de 2018. 

O subdimensionamento de pessoal e infraestrutura para a realização das ações apesar 

do incremento no número de ACE’s ainda está abaixo do preconizado. 

 

2.33 Monitoramento efetivo do parâmetro Nitrato em soluções alternativas 

de abastecimento de água 

2.33.1 Monitorar o Parâmetro Nitrato nas Soluções Alternativas de 

Abastecimento de Água no Município 

Ações realizadas: Meta atendida. Muito embora tenhamos muito no que avançar no 

total de amostras colhidas e monitoradas. 

 

2.34 Banco de dados atualizado das soluções alternativas de 

abastecimento de água 

2.34.1 Realizar atualização do banco de dados das soluções alternativas 

anualmente, através do cruzamento de dados fornecidos pelo DAEE e DAE. 

Ações realizadas: Meta não atendida em 2018. Subdimensionamento de pessoal e 

infraestrutura para a realização das ações. Os dados serão solicitados ao DAEE e DAE 

em 2019. 

 

2.35 Plano de trabalho e Vigilância das áreas contaminadas implantados 

2.35.1 Estruturar o Trabalho em Áreas Contaminadas 

Ações realizadas: Meta atendida parcialmente. Iniciado 2018, porém devido ao 

subdimensionamento de pessoal e infraestrutura para a realização das ações, para 

conclusão. 
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2.36 Protocolo Integrado entre as Vigilâncias e a Defesa Civil para ações 

preventivas e pós-eventos relacionadas a Desastres Naturais e Acidentes com 

materiais perigosos  

2.36.1 Definição de Protocolo Integrado entre as Vigilâncias e a Defesa 

Civil focado nas ações a serem desenvolvidas relacionadas a Desastres 

Naturais e Acidentes com materiais perigosos. 

2.36.2 Capacitação das equipes da Vigilância Ambiental em parceria com 

a vigilância epidemiológica e defesa civil para a execução dos trabalhos 

preventivos e pós-eventos relacionados a Desastres Naturais e Acidentes com 

materiais perigosos. 

Ações realizadas: Meta não atendida. Subdimensionamento de pessoal e 

infraestrutura para a realização das ações. Previsto para 2019. 

 

2.37 Prevalência canina e humana de Leishmaniose Visceral.  

2.37.1 Reduzir a prevalência canina de LV (Leishmaniose Visceral) e do 

número de casos humanos de LVA. 

2.37.2 Humanizar as ações de controle da LVA 

Ações realizadas: Meta atendida. 

 

2.38 Cobertura vacinal antirrábica de cães e gatos, Número de acidentes 

com animais suspeitos de raiva monitorados e Taxa de análise no laboratório de 

referência de amostras biológicas de animais suspeitos de raiva 

2.38.1  Realizar campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos nas áreas 

urbana e rural do município de Bauru atingindo o percentual mínimo de 80% de 

cobertura. 

2.38.2 Envio de amostras biológicas de animais suspeitos de raiva ao laboratório 

de referência. 

2.38.3 Monitoramento dos acidentes com animais suspeitos de raiva. 

2.38.4  Realizar ações de bloqueio em casos de animais com diagnóstico 

laboratorial de raiva, quando indicado. 

Ações realizadas: Meta atendida parcialmente. Apesar da realização de todas as 

ações propostas, não alcançamos a cobertura vacinal estipulada de 80%. 
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2.39 Número de ações diagnósticas e de prevenção de zoonoses, 

Programa de controle animal implementado e Taxa de animais adotados em 

“Campanhas de Adoção” 

2.39.1  Implementar o funcionamento do laboratório de zoonoses, 

atualmente restrito ao diagnóstico de LV para outras zoonoses de relevância 

para o município. 

2.39.2  Realizar trabalho de prevenção de outras zoonoses (esporotricose, 

leptospirose, histoplasmose, criptococose, escabiose) através do recebimento 

de notificações de casos humanos e de dados clínicos epidemiológicos do 

atendimento ambulatorial de zoonoses. 

2.39.3  Manter e implementar o programa de controle animal, através da 

castração de animais e estímulo para a efetiva participação da sociedade 

quanto à guarda responsável de animais. 

2.39.4  Manter e intensificar parcerias com o Conselho Municipal de 

Proteção e Defesa Animal, delegacia dos crimes ambientais visando o controle 

e proteção animal. 

2.39.5 Aumentar o número de animais adotados em “Campanhas de 

Adoção”. 

Ações realizadas: Meta atendida parcialmente. Apesar da realização de todas as 

ações propostas, não foi possível aumentar o número de adoções na DVA. 

 

2.40 Número de acidentes de trânsito com animais de grande porte e 

Programa de controle animal implementado. 

2.40.1  Diminuir o Tempo de Resposta ao Chamado de animais soltos. 

2.40.2  Intensificação das ações de fiscalização, preventiva e dos animais 

apreendidos. 

2.40.3  Continuar aprimorando as condições de segurança dos animais 

apreendidos no Centro de Controle de Zoonoses. 

 
2.40.4 Promover parcerias com outros órgãos sejam municipais ou 

estaduais, relacionados à população de grande porte, a fim de 

responsabilização dos proprietários. 
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Ações realizadas: Meta atendida parcialmente. Apesar da realização de todas as 

ações propostas, as parcerias com outros órgãos sejam municipais ou estaduais, 

relacionados à população de grande porte, a fim de responsabilização dos proprietários 

não foi elaborada. Houve assinatura de convênio com o CDP para abrigar animais de 

grande porte provenientes das apreensões, o  que diminuiu quase na totalidade os 

casos de furtos dos mesmos. 

 

2.41 Programa de prevenção de acidentes com animais peçonhentos 

elaborado. 

2.41.1 Realizar capacitação das equipes de Vigilância Ambiental para o 

trabalho com animais sinantrópicos e peçonhentos 

2.41.2 Realizar bloqueios preventivos com visitas zoosanitárias nas áreas 

com alta incidência de acidentes com escorpiões, notificadas através do 

SINAN. 

2.41.3  Controle de escorpiões através da captura preventiva de 

escorpiões que representem riscos, especialmente nos Cemitérios Municipais. 

2.41.4 Promover a educação em saúde relacionada ao tema animais 

peçonhentos 

Ações realizadas: Meta atendida. Apresentado o Plano Municipal de Controle do 

Escorpião em 21 de dezembro de 2018. Realizado capacitação para os profissionais da 

Rede municipal de Saúde. 

 

2.42 Número de fiscalizações e autuações dos proprietários de terrenos 

baldios e imóveis abandonados 

2.42.1  Modificar o Fluxo de trabalho atual repensando a forma de 

notificação e autuação dos proprietários 

2.42.2  Otimizar a utilização dos motoristas em atuação na Vigilância 

Ambiental para o atendimento das urgências e rotina no Setor de Fiscalização. 

2.42.3 Adquirir ferramentas tecnológicas (tablete, smartphone) com 

sistema informatizado que garanta a geração de dados dos serviços de campo, 

em tempo real. 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida, por falta de orçamento não foi possível 

a aquisição de sistema informatizados. 
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2.43 Número de capacitações aos gestores da equipe de saúde bucal 

2.43.1  Readequar o instrumento empregado para o registro da produção 

dos profissionais e das considerações pertinentes a mesma. 

2.43.2  Continuar a promover ações de educação permanente e apoio 

matricial, com fins de qualificação e capacitação profissional. Levantar as 

necessidades de conteúdo com a equipe e também as que a gestão observar. 

2.43.3  Rever a lista de licitações, quando necessário, dos descritivos dos 

materiais, instrumentais e equipamentos. 

2.43.4  Realizar reuniões com as equipes para troca de conhecimentos, 

aprimoramento e compartilhamento de informações, atualidades e pactuações 

Ações realizadas: Meta atendida.  Foram ofertados 07 cursos de qualificação, para a 

equipe de saúde bucal. Realizadas as revisões dos descritivos de insumo e 

equipamentos, focando nos aprimoramentos necessários quanto à qualidade e 

quantidade. Organização de 10 reuniões com as equipes de saúde bucal dos variados 

serviços: Unidades básicas, saúde da família, escolas e pronto atendimento/ urgência e 

CEO. 

 

2.44 Linha do Acidente Vascular Cerebral (AVC) da Rede de Urgência e 

Emergência 

2.44.1 Implementar Linha do cuidado ao AVC 

Ações realizadas: Meta atendida Iniciado em Abril de 2017 e aprimorada através de 

qualificações trimestrais da rede. 

 

2.45 Atendimento em pediatria implementado em 01 UPA 

2.45.1 Implementar atendimento em Pediatria em pelo menos 01 UPA 

Ações realizadas: Meta atendida. 

 Pediatria na UPA Geisel em 2017. 

 Pediatria na UPA Bela Vista em 01/03/2018. 
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2.46 Infraestrutura adequada da rede de serviços 

2.46.1  Realizar serviços de reformas, adequações, pinturas e reparos 

necessários nas unidades de saúde 

2.46.2 Contratação de empresa especializada em manutenções prediais 

para implantação 

Ações realizadas:   

 CEO – Realizado a manutenção predial com a pintura interna e externa, 

manutenção dos equipamentos de ar condicionados, conserto do forro da área 

de sanitários e expurgo, rebaixamento da guia para melhorar a acessibilidade de 

pessoas com deficiência atendidas no serviço. 

 CASA DA MULHER – Realizado adequação do prédio que estava sendo 

utilizado pelo antigo BRANEMARK, destinado à Secretaria da Saúde, onde foi 

possível a implantação do novo serviço CASA DA MULHER.  No prédio foi 

realizado pintura interna e externa, instalação de ar condicionado, confecção e 

instalação de balcão para recepção de usuários. 

 Atualmente aguardamos a adequação dos espaços onde serão instalados o 

mamógrafo e do auditório da referida Unidade. 

 
2.47 Razão de transportes realizados por transportes solicitados 

2.47.1 Buscar manter adequado o acesso a veículos para transporte e 

condução de pacientes e trabalhadores da saúde, condutores em número 

adequado e em perfeitas condições de uso 

Ações realizadas: No ano de 2018 foram solicitados através de Emenda Parlamentar 

a disponibilização de 02 novos veículos paras as Unidades sendo 01 destinado para o 

NS. Godoy e outro para USF. Vila Dutra. 

 Também foram realizadas através de IVE a aquisição de 02 veículos para uso 

das equipes EMADs Geisel e Independência. 

 
2.48 Taxa de fornecimento de medicamentos em domicílio aos usuários 

portadores de doenças crônicas restritos ao leito em acompanhamento nas 

modalidades AD2 e AD3 pelas equipes das EMAD e PROMAI 

2.48.1 Fornecer medicamentos, em domicílio, para tratamento de100% 

dos pacientes idosos portadores de doenças crônicas restritos ao leito em 
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acompanhamento nas modalidades AD2 e AD3 pelas equipes das EMAD e 

PROMAI 

 
Quadro1 – Atendimentos Remédio em casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/DAF. 

 

Ações realizadas: Meta atendida. Programa Remédio em Casa: Implantado em 

19/05/2018, por meio da Portaria Nº 78/2018, exclusivamente aos moradores do 

município de Bauru, cadastrados e em acompanhamento em uma das Unidades de 

Saúde da rede municipal. Estima-se para 2019 que o número de pacientes seja 

ampliado para 700, de acordo com os pacientes acompanhados pelas Unidades de 

Saúde, nas modalidades AD1. 

 

2.49 Número de atendimentos no CAPS e Residências Terapêuticas e 

Razão de internações em hospital geral pelas internações em hospitais 

psiquiátricos 

2.49.1 Acesso à rede de atenção psicossocial garantido 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida. Houve redução de 4% nos 

atendimentos devido à redução do quadro de profissionais, que estão em processo de 

contratação. No entanto, o número de internações foi reduzido em 25%.  

Atendimentos em Psiquiatria 2018 2017 

Atendimentos CAPS 15.370 16.050 

Internações Hospitalares - Psiquiatria 688 920 

Razão 0,04 0,06 

Fonte: SESSP/SIH-SUS - Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

 

Período Maio a novembro 2018 

Grupo Valor Médio 

Pacientes atendidos: 127 
Medicamentos R$ 23.538,78 

Insumos R$ 56.741,27 

TOTAL R$ 80.280,05 
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2.50 Casa da mulher implantada 

2.50.1 Implantar a casa da mulher 

Ações realizadas: Meta atendida.  

 O novo serviço foi implantando no antigo prédio do Branemark a partir de 

maio/2018, sendo inicialmente transferida parte da equipe lotada no NS. Centro para o 

novo prédio, sendo que foram inicialmente os ambulatórios de gestação de alto risco, 

ultrassom e planejamento familiar. 

 Em novembro de 2018 a Unidade iniciou o Ambulatório de Atendimento à Mulher 

em situação de violência, bem como passou a ofertar agendas para a coleta de 

citologia de mulheres com deficiência. 

 Equipe é composta por 01 assistente social, 2 enfermeiros,  6 médicos 

ginecologistas e obstetras, 3 médicos especialistas em diagnóstico por imagem 

(ultrassom), 01 médico endocrinologista, 01 nutricionista, 01 psicólogo, 01 atendente 

de enfermagem, 02 técnicos de enfermagem, 01 agente de administração, 02 

serventes de limpeza. Aguardamos a contratação de 02 técnicos de enfermagem de 

30 horas, 01 atendente 40 horas, 01 servente de limpeza 40 horas e transferência de 

04 horas de infectologia e 04 horas ginecologista especialista em violência sexual. 

 

2.51 Centro diagnóstico implantado 

2.51.1 Implantar o centro diagnóstico 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida.  

 Centro De Diagnóstico Por Imagem De Bauru – CDIB. Serviço será implantado 

até Março/2019. Está em andamento a instalação dos equipamentos de RX e 

ultrassom para iniciar as atividades. 

o Equipe já contratada: 01 radiologista, 01 enfermeiro, 02 técnicos 

enfermagem, 04 técnicos de radiologia, 01 servente, 01 técnico de enfermagem. 

 

2.52 Consultório na Rua implantado 

2.52.1 Implantar o Consultório na Rua 

Ações realizadas: Meta atendida. 

 A equipe Consultório na Rua iniciou suas atividades em fevereiro de 2018, 

atuando sendo composta pelos profissionais: médico, assistente social, enfermeiro, 

assistente social, técnicos de enfermagem e agente social. 
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2.53 Cobertura Vacinal para a população de Bauru 

2.53.1 Atingir os parâmetros orientados e pactuados pelo Ministério da 

Saúde 

Ações realizadas: Meta atendida. Pelo SISPACTO estamos acima de 70% de 

cobertura, cobertura orientada pelo Programa nacional de imunização de 95% o 

município apresenta-se com 97,67%. 

2.54 Política de Saúde do Trabalhador implantada 

2.54.1 Atingir os parâmetros orientados e pactuados pelo Ministério da 

Saúde na Política de Saúde do Trabalhador 

Ações realizadas: Meta atendida.  

 A unidade atua como referência técnica para a rede municipal e regional de 

saúde, com a função de educação permanente e ações de promoção, 

prevenção, vigilância e implementação de ações voltadas a assistência à Saúde 

dos trabalhadores. 

a) Matriciamento e educação permanente:  

1. Bauru:  

Capacitações com a rede de saúde de Bauru: 

 Palestra “Informação em Saúde de Trabalhador” - 28 profissionais da rede 

privada de saúde de Bauru. 

 Palestra “Informação em Saúde de Trabalhador” (3 Turmas) – 32 profissionais 

da rede pública de saúde de Bauru (servidores municipais – DUE). 

 Roda de Conversa “A notificação dos Transtornos Mentais relacionados ao 

Trabalho – implicações éticas” - 34 profissionais da rede pública de saúde de 

Bauru e região. 

 Palestra sobre “CEREST e Saúde do Trabalhador” - 11 profissionais do 

programa mais médicos. 

 “Oficina: Método Laboratório de Mudanças” (2 módulos) - 68 profissionais da 

rede privada de saúde de Bauru. 

 Grupo de Estudos Regional de Saúde Mental e Trabalho – 5 reuniões, 

totalizando 75 participantes da rede de saúde pública e privada de Bauru e 

região 
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2. Região (37 municípios):  

 Reuniões técnicas com articuladores em Saúde do Trabalhador dos municípios 

da região de abrangência do CEREST – 3 reuniões, totalizando 118 

participantes. 

 Capacitações nos municípios com gestores e profissionais da rede de saúde dos 

municípios da região de abrangência do CEREST, sobre a temática de saúde do 

trabalhador e notificações: 

- Agudos, Avaí, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Brotas, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, 

Macatuba, Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Promissão, Reginópolis e 

Torrinha, totalizando 164 participantes. 

 

3. Universidades e Cursos Técnicos: 

 Universidades: USP (fonoaudiologia, odontologia e residência multiprofissional), 

USC (terapia ocupacional e enfermagem), UNINOVE (medicina), ETEC (técnicos 

de enfermagem e Anhanguera (fisioterapia). 

 Palestra  “CEREST e Saúde do Trabalhador” - totalizando 332 alunos. 

 Visitas educativas dos alunos em empresas: 16 visitas, totalizando 177 alunos. 

 

b) Notificações no SINAN: 

1. Acidente de Trabalho Grave, Fatal e menores de 18 anos: 120 

2. LER DORT: 17 

3. Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho: 5 

4. Intoxicação Exógena: 36  

 

c) Notificações RAAT - Registro de Atendimento de Acidente de 

Trabalho/Doença Ocupacional (todos os acidentes de trabalho, inclusive os não 

inclusos nos critérios do SINAN): 1146, sendo 886 acidentes típicos, 239 acidentes 

de trajeto e 23 doenças ocupacionais;. 

d) VISAT – Vigilância em Saúde do Trabalhador (ambientes de trabalho): 

 Demandadas por ocorrência de Acidente de Trabalho Grave ou Fatal, dados 

epidemiológicos, análise de ambiente de trabalho para elaboração de nexo 

causal, denúncias e ações conjuntas com MPT (Ministério Público do 
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Trabalho) e MTE (Ministério do Trabalho e Emprego); Resultados: 64 ações 

de vigilância pelos profissionais do CEREST e 06 Mesas de Negociação 

com empresas, realizadas em conjunto com MTE e sindicatos.  

 

2.55 Ações inerentes à alimentação adequada e saudável, consolidada na 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição por meio do custeio do Fundo de 

Alimentação e Nutrição 

2.55.1 Ações de promoção às práticas da alimentação saudável 

realizadas na rede municipal de saúde 

Ações realizadas: Meta atendida. Implantação a Cartilha: Prevenção De Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis E Seus Fatores De Risco 

 

2.56 Programa Saúde na Escola  

2.56.1 Desenvolver as ações propostas pelo PSE 

Ações realizadas: Meta atendida.   

 Por meio do Programa de Saúde na Escola a Secretaria da Saúde em conjunto 

com a Secretaria da Educação desenvolveu no ano de 2018 doze ações: Ações de 

combate ao mosquito Aedes aegypti; Promoção das práticas corporais, da atividade 

física e do lazer nas escolas; Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras 

drogas; Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos; Prevenção das 

violências e dos acidentes; Identificação de educandos com possíveis sinais de 

agravos de doenças em eliminação; Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação 

tópica de flúor; Verificação e atualização da situação vacinal; Promoção da alimentação 

saudável e prevenção da obesidade infantil; Promoção da saúde auditiva e 

identificação de educandos com possíveis sinais de alteração; Direito sexual e 

reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; Promoção da saúde ocular e identificação de 

educandos com possíveis sinais de alteração. 

As ações do PSE foram desenvolvidas nas escolas - EMEI Mônica Cristina 

Carvalho com 96 alunos e EMEF Maria Chaparro Costa com 542 alunos, totalizando 

638 alunos, juntamente com as Equipes de Saúde nº 0000320021 e 0000320080 da 

Unidade de Saúde ESF Santa Edwirges.  
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2.57 Número de atendimentos odontológicos 

2.57.1 Cumprimento dos parâmetros assistenciais na saúde bucal 

orientados pelo Ministério da Saúde 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida. Aproximadamente 90% dos 

indicadores foram atendidos, no entanto observa-se a redução do número de 

atendimentos odontológicos na Rede (quadro 1). Esse fato é justificado pela redução 

de 163horas clínicas (exonerações e aposentadorias) e também pelo percentual de 

absenteísmo dos usuários (quadro 2)  

 

Quadro 1: Comparativo atendimentos  2018 x 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SMS/e-SUS-AB e Sistema Faturamento 

 

 

 

Quadro 2: Absenteísmo 2018 

Acompanhamento de agendamentos x atendimentos 2018 

Serviços Agendados Faltosos % Falta 

UBS + ESF 29.183 9.406 32,23% 

CRMI 760 363 47,76% 

CEO 4.092 1.007 24,61% 

TOTAL 34.035 10.776 31,66% 

Fonte: SMS – Coordenação Saúde Bucal. 

 

ATENDIMENTOS 2018  2017  

Atenção Básica 48.814 48.173 

Especializadas 5.595 5.956 

Urgência 21.638 21.232 

TOTAL 76.047 75.361 
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2.58 Garantir o desenvolvimento de todas as ações de vigilância em 

saúde preconizadas pelo Ministério da Saúde na rede municipal de saúde 

2.58.1 100% dos serviços assistenciais em funcionamento 

Ações realizadas: Meta atendida 

 

2.59 Garantir o acesso em tempo oportuno a ações e serviços da atenção 

especializada 

2.59.1 Implantar 01 serviço ou 01 ação de atenção especializada 

Ações realizadas: Meta atendida. Implantação do Ambulatório Municipal de 

Fisioterapia, Ambulatório de endocrinologia, Consultório na Rua, Remédio em Casa, 

Equipe Multiprofissional de Apoio – EMAP (fortalecimento as EMADs) Ambulatório de 

Atendimento À Mulher Situação de Violência. 

 

3 EIXO AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DOS 

USUÁRIOS SUS 

 
3.1 Prover a rede municipal de saúde de preservativos masculinos para o 

desenvolvimento de ações e campanhas de prevenção 

3.1.1 Aquisição e distribuição de preservativos masculinos em ações e 

campanhas de prevenção 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida 

 

3.2 Facilitar o acesso a medicamentos e insumos por pessoas restritas ao leito 

3.2.1 Fornecimento de medicamentos para pessoas restritas ao leito 

Ações realizadas: Meta atendida. Remédio em casa implantado, com 127 pacientes 

cadastrados de maio até novembro de 2018. 

 

3.3 Número de pacientes com IAM trombolisados na Rede de Urgência e 

Emergência do município 

3.3.1 Medicamento trombolítico para o IAM na ambulância do SAMU 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida.  

 Linha do cuidado do IAM não foi completamente implementada devido o hospital 

estadual não iniciar recepção direta dos pacientes, no entanto atualmente através da 
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regulação com SAMU alguns pacientes tem ido direto para o HE fazer Cateterismo, os 

que não são aceitos, são trombolisados. 

 26 pacientes atendidos com o medicamento (trombolítico) 

 

3.4 Estoques de insumos e medicamentos necessários disponíveis em tempo 

integral 

3.4.1 Realizar 100% das programações para aquisições de medicamentos em 

tempo oportuno 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida 

 

3.5 Prover a rede municipal de saúde de insumos e medicamentos necessários 

3.5.1 Manter 100% das unidades municipais de saúde abastecidas 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida 

 

3.6 Disponibilizar insumos e serviços necessários ao seu funcionamento rede 

municipal de saúde 

3.6.1   Prover a rede municipal de saúde de insumos e serviços necessários ao 

seu funcionamento 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida 

 

3.7 Taxa de cumprimento das ações judiciais da Saúde 

3.7.1 Cumprir as ações e demandas judiciais 

Ações realizadas: Meta atendida. 

 Mandado Judicial para atendimento de Insumos 

o 84 novos casos, 06 casos novos de equipamento médico hospitalar e 

serviços.  

 Mandatos em acompanhamento 

o  969 casos referentes ao acompanhamento de nutrição. 

 

4 EIXO CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA 
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4.1 Ações de ensino-saúde na rede pública regional de saúde  

4.1.1  COAPES implantado 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida.  

 Aprovado em reunião da CIR em 10/12/2018, 

 Aguardando aprovação do Projeto de Lei para recebimento de contrapartida das 

outras IE de Bauru.  

 Realizada oficina para implantação do COAPES.  

 

4.2 Contrapartida com a Instituição de Ensino Superior de Medicina em Bauru 

4.2.1 Contrapartida estabelecida com a Instituição de Ensino Superior de 

medicina 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida. Aguardando aprovação do Projeto de 

Lei para recebimento de contrapartida das outras IE de Bauru. 

 

4.3 Ações de ensino-saúde na rede pública de saúde regional 

4.3.1 COAPES implantado com todas as Instituições de ensino que 

desenvolvem estágio obrigatório na rede municipal de saúde 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida. Atualmente todos os coordenadores 

de estágio, estão sendo orientados (em reunião de estágio) a planejar e desenvolver o 

plano de estágio conjuntamente com o responsável técnico de cada serviço da área 

correspondente. Assim atenderá o objetivo das necessidades acadêmicas da IE com 

as da SMS trabalhando por territórios e indicadores de saúde. 

 

5 EIXO INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
5.1 Número de Unidades de Saúde da Atenção Básica com a infraestrutura 

readequada por meio de construção, ampliação e reforma 

5.1.1  Realizar 02 construções e 05 reformas nas unidades municipais de saúde 

Ações realizadas: Meta parcialmente atendida.  Conclusão do Centro de Diagnóstico, 

Unidade Básica Chapadão/Mendonça. 
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5.2 Estrutura física das edificações que integram a rede municipal de saúde 

adequada 

5.2.1 03 Unidades construídas 

Ações realizadas: Meta não atendida. Necessita readequação orçamentária. 

 

 

PACTUAÇÃO MUNICIPAL DOS INDICADORES DO SISPACTO – 2018 

 

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

principais doenças crônicas não transmissíveis: 

Meta: 351/100.000 

Realizado: 407,9/100.00 

  
2. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados  

 Meta:95% 

 Realizado: 89% - dados preliminares. 

 
3. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida  

 Meta: 98% 

 Realizado: 98,9% 

  
4. Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com 

coberturas vacinais alcançadas 
 

 Meta: 78% 

 Realizado: 100% 

  
3.  Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerradas em até 60 dias após notificação  

 Meta: 90% 

 Realizado: 96% 
 

 
4. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes  
 

 Meta: 100% 

 Realizado: 90% 

  

http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind2_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind3_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind4_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind4_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind5_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind5_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind6_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind6_pacto17.def
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8. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade 

 Meta: 115 casos 

 Realizado: 108 casos  
  

9.  Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos 

 Meta: 01 

 Realizado: 00 
  

10. Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 

 Meta: 70% 

 Realizado: 100% 
  

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

 Meta: 0,35 

 Realizado: 0,25  
  

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

 

 Meta: 0,50 

 Realizado: 0,18 

  
13. Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Suplementar 

 Meta: 35,62% 

 Realizado:38,13% 
  
 

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

 Meta: 12,39% 

 Realizado: 12,30% 
  

15. Taxa de mortalidade infantil 

 Meta: 12 

 Realizado: 9,4 
 

http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind8_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind9_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind10_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind10_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind11_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind11_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind12_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind12_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind13_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind14_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind15_pacto17.def
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16. Número de óbitos maternos  

 Meta: 02 

 Realizado: 04 
 

17. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. 

 Meta: 40,37% 

 Realizado: 45,16%  

 
18. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família - PBF  

 Meta: 60% 

 Realizado: 71,14% 
 

19. Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 

 Meta: 23,43% 

 Realizado: 22,12% (setembro 2018) 
  

21. Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica 

 Meta: 100% 

 Realizado: 19 ações. 
 

22.  - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 
visitados para controle vetorial da dengue 

 Meta: 75% 

 Realizado: 75% 
  

23.  Proporção de preenchimento do campo 'ocupação' nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho   

 

 Meta: 100% 

 Realizado: 100% 

 

 

 

 

http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind21_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind22_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind22_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind23_pacto17.def
http://tabnet.saude.sp.gov.br/deftohtm.exe?tabnet/ind23_pacto17.def
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RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 
 

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou o exercício de 2018 com previsão 

orçamentária de R$ 233.181.524,00 (duzentos e trinta e três milhões, cento e oitenta e 

um mil, quinhentos e vinte e quatro reais). A Dotação Orçamentária foi atualizada para 

R$ 246.004.347,66 (duzentos e quarenta e seis milhões, quatro mil, trezentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos); e executados R$ 228.102.311,03 

(duzentos e vinte e oito milhões, cento e dois mil, trezentos e onze reais e três 

centavos) e liquidados R$ 223.303.471,03 (duzentos e vinte e três milhões, trezentos e 

três mil, quatrocentos e setenta e um reais e três centavos). O percentual de aplicação 

em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e 

transferências constitucionais e legais que é de 15%, verifica-se que a Administração 

Municipal destinou 24,89% do orçamento do município para a área da saúde até a 

presente data. 

 

Os recursos aplicados estão nas seguintes ações: Adequação e Expansão da 

Infraestrutura de Tecnologia, Otimização de Recursos de Pequena Monta 

(Adiantamentos), Propaganda e Publicidade, Aquisição e Reposição de Insumos para 

Atendimento de Usuários SUS, Contratos Complementares de Assistência, Salário e 

Benefícios dos Servidores, Operação, Suprimento, Custeio, Manutenção e Reforma, 

Investimentos na Rede Municipal de Saúde (Obras e Instalações) 

 
 

Quadro I 
 

PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 6º BIMESTRE DE 2018 

 

Fonte: FMS/SMS Sistema SMARAPD/2018 

 
RECEITA DESPESA 

 

PREVISÃO 
INICIAL            

(R$) 

DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 

(R$) 

EMPENHADO 
(R$) 

LIQUIDADAS 
(R$) 

TOTAL PMB 647.996.065,00 649.705.685,00 
228.102.311,03 223.303.471,03 

SMS 233.181.524,00 246.004.347,66 
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Quanto à destinação dos recursos, o Quadro II demonstra os valores gastos 

com Pessoal e Encargos, Despesas Correntes onde estão incluídos Materiais de 

Consumo (medicamentos, material médico hospitalar, judiciais, higiene e limpeza, 

impressos, material gráfico, peças e mão de obra para manutenção de veículos e 

equipamentos, material de distribuição gratuita, adiantamentos de consumo, etc.). E 

em Serviços de Terceiros soma-se os gastos com contratos, benefícios, consertos de 

veículos e equipamentos, equipes de PSF, Subvenções, CER III, Oficina Ortopédica, 

aluguéis, energia elétrica, telefone, adiantamentos de terceiros, entre outros. Em 

Investimentos, Obras, Instalações e Equipamentos. 

 
 

Quadro II 
DESPESAS COM SAÚDE 

                  

Fonte: FMS/SMS Sistema SMARAPD/2018 

 

 
PREVISÃO           (R$) 

ATUALIZADA 
(R$) 

EMPENHADO 
(R$) 

LIQUIDADAS 
(R$) 

PESSOAL E 
ENCARGOS 

129.290.464,00 138.542.493,89 137.985.000,85 137.985.000,85 

DESPESAS 
CORRENTES: 

101.761.061,00 103.291.603,27 89.297.987,92 84.949.486,26 

INVESTIMENTO 2.129.999,00 4.170.250,50 819.322,26 368.983.92 

TOTAL GERAL 233.181.524,00 246.004.347,66 228.102.311,03 223.303.471,03 
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AVANÇOS 2018  

 
a) Inaugurações 

 Consultório na Rua: 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa Remédio em Casa  
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 Ambulatório de Fisioterapia  

 Casa da Mulher 

o Planejamento Familiar: realização de grupo de orientações realizado 

mensalmente casa da mulher: 1.456 (643 casos novos e 813 retornos) 

o Gestação de Alto Risco: 3127 vagas (739 casos novos e 2.388 retornos) 

o Serviço de Endocrinologia na Gestação: 515 vagas (166 casos novos e 

349 retornos) 

o Serviço de Ultrassonografia: 

 USG obstétrico = 863 

 USG obstétrico morfológico / doppler = 155 

 USG transvaginal = 112  

 USG mamas = 27 

o Ambulatório de Cirurgia Ginecológica: Atendimentos: 107 (out – dez)  

o Ambulatório de Atendimento À Mulher Situação de Violência 

 Ambulatório Pré-Exposição para HIV 

 Centro de Diagnóstico por Imagem de Bauru – CDIB (janeiro de 2019) 

 Unidade Básica Chapadão Mendonça – (janeiro de 2019) 

 

b) Ações em Saúde: 

 Processo de Distritalização/Territorialização:  

o Mapeamento e definição de macros e microterritórios e definidos 04 grandes 

macro territórios: 

 Macro território I: Região Sul da cidade (82.106 pessoas) contém 06 

microterritórios: UBS Dutra, UBS Falcão, USF Dutra, UBS Europa, UBS 

Independência e UBS Jussara Celina; 

 Macro território II: Região Noroeste da cidade (144.156 pessoas) contém 

07 microterritórios USF IX de Julho, USF Santa Edwirges, UBS Godoy, UBS 

PVA, UBS Bela Vista, UBS Nova Esperança, UBS Centro; 
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 Macro território III: Região Norte da cidade (61.516 pessoas) contém 07 

microterritórios UBS Tibiriçá, USF Pousada Esperança II, USF Nova Bauru, 

USF Vila São Paulo, UBS Gasparini, UBS Mary Dota, UBS Beija Flor; 

 Macro território IV: Região Sudeste da cidade (83.912 pessoas) contém 

04 microterritórios: UBS Octávio Rasi, UBS Geisel, UBS Redentor, UBS Cardia; 

 Totalizando 24 microterritórios. 

 

 

 Cadastro de interesse para Mamografia de Rastreamento – online: 

http://www.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=2 

  Mutirão Catarata: Publicação da Portaria GM 2895/18: Disponibilizado 108 vagas 

 SCNES – Disponibilização do sistema de Cadastro de Estabelecimentos de 

Saúde online: http://www.bauru.sp.gov.br/saude/cnes.aspx. 

 Plano Municipal de Enfrentamento à Sífilis 

 Plano Municipal de Controle do Escorpião 

 Lançamento da Cartilha “Prevenção de Doenças Crônicas não transmissíveis e 

seus fatores de risco” – (Recurso: Financiamento de Ações de Alimentação e 

Nutrição – FAN) 

 Processo Seletivo para Seleção de Preceptor Bolsista do Programa De Educação 

Pelo Trabalho Para A Saúde - PET/Saúde 

 Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde – COAPES 

http://www.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=2
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 Normatização da Dispensação de Medicamentos e Implantação do Sistema de 

Informação – Hórus. 

o A SMS com o intuito de disciplinar e normatizar a dispensação de 

medicamentos nas unidades de saúde municipais publicou em 

29/11/2018, a Portaria Nº 279/2018, que dispõe sobre procedimentos, 

critérios e responsabilidades relacionadas à assistência farmacêutica.  

o  Em 2014, a SMS de Bauru/SP fez adesão ao Sistema HÓRUS, instituído 

pelo Ministério da Saúde, através Portaria GM/MS nº 1.555/2013, e 

disponibilizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para dar 

suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e desde 

então tentava operacionalizar o sistema, porém não obtinha sucesso. 

Dentre os principais fatores que contribuíam para um grau insatisfatório 

de uso do sistema HÓRUS tínhamos a precariedade na conectividade, 

estrutura física inadequada e escassez de recursos humanos. 

o  Esses problemas estão todos sendo sanados com: instalações de nova 

rede lógica, contratação de RH e adaptação do layout das Unidades de 

Assistência Farmacêutica. No final desse processo de reestruturação a 

SMS poderá utilizar dessa ferramenta, o sistema Hórus, para um melhor 

controle na dispensação, gerenciamento dos estoques, além de promover 

o uso racional de medicamentos Portaria Nº 279/2018 e Portaria GM/MS 

nº 1.555/2013. 
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 Planejamento e Propostas de Emendas Parlamentares, Estudo de Impacto nas 

Vizinhanças – EIV e outros: 

o No período foram elaborados projetos e incluídas as seguintes propostas 

para captação de recursos financeiros: 

 
Quadro 1. Propostas para Captação de Recursos: 

Fonte: SMS/DUA. 

 

Total de Investimentos 

EIV – Estudo De Impacto De Vizinhança R$ 1.057.181,71 

Emenda Estadual R$ 560.000,00 

Emenda Federal R$ 2.653.650,00 

Orçamento Participativo R$ 183.000,00 

VALOR TOTAL R$ 4.453.831,71 

Fonte: SMS/GS. 

 

 

Propostas Valor Recurso 

Proposta Emenda Parlamentar do Estado de São Paulo R$ 500.000,00 

Projeto na área de Saúde Sexual e reprodutiva 2018 SAIPS – 

CASA DA MULHER 
R$ 150.000,00 

Proposta Emenda Parlamentar 13824844000/1180-01 R$ 499.970,00 

Proposta Emenda Parlamentar Portaria 2.399 agosto/2018 

custeio AB 
R$ 80.000,00 

Projeto de Credenciamento Novas Equipes de AB. 
Portaria Credenciamento 

MS - 2.451/2018 

EIV – Jardim Marambá/Contorno Edoc. 32.756/18 

EIV – JD. Regina Edoc. 12.449/18 

EIV – JD. Marambá/Geisel Edoc. 12.452/18 

EIV – Empreendimento Vita JD. Eldorado Edoc. 41425/18 

EIV –Empreendimento área Shayebe Edoc. 48254/18 

EIV – Empreendimento José Aielo (Cemitério Ipê) Edoc. 64.038/18 

EIV – Empreendimento Residencial Vargem Limpa Edoc. 64.518/18 

EIV – Ginásio de Esportes SESI Edoc. 71178/18 
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c) Atendimentos na Rede Municipal 

 Ampliação do Acesso para Atendimento Médico em todas as Áreas 

o 693.074 atendimentos (2017) 

o 758.977 atendimentos (2018) 

 Ampliação do Acesso para Atendimento Médico Atenção Básica 

o 212.296 atendimentos (2017) 

o 243.644 atendimentos (2018) 

 Ampliação do Acesso para o Atendimento Médico nas Referências 

o 37.743 atendimentos (2017) 

o 37.742 atendimentos (2018) 

 Ampliação do Acesso para Atendimento Médico Urgência 

o 443.035 atendimentos (2017) 

o 477.591 atendimentos (2018) 

 Ampliação do Acesso à Saúde Bucal: 

o 75.361 atendimentos (2017) 

o 76.047 atendimentos (2018) 

 Ampliação do cuidado na Atenção Domiciliar com o mesmo número de equipes: 

o 182 pacientes (2017) 

o 194 pacientes (2018) 
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ANEXO I – FLUXO DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA – 
CASA DA MULHER 
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