
Ata nº 003/2021 

Aos doze dias  do mês de abril de dois mil e vinte e um (13/04/2021), às oito horas e trinta e cinco 

minutos (08h35min) na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Colômbia 

nº 221, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS, Ana Paula Pelisson 

Admazuck, Admilton Consalter, Maria Aparecida Lopes de Oliveira, Mônica de Oliveira Moura dos 

Santos,  Alexandra Brandt Petresson, Suellen Nascimento Souza, Vanessa Ferreira de Oliveira 

Macedo, Elizi dos Santos, Lucia Zorzo Dal Pozzo e Ângela Maria Moraes Koehler, designados 

através do decreto nº 038 de sete de maio de dois mil e dezenove e  decreto nº024 de dezenove 

de março de dois mil e vinte e um. Presidida pelo senhor Admilton Fritsche Consalter presidente 

deste Conselho e secretariada por mim Mônica de Oliveira Moura. Após saudar a todos, Admilton 

passou a palavra para o secretário de saúde, senhor Daniel Ricardo Jochmis que falou das metas 

e indicadores de saúde, referente ao ano de dois mil e vinte, onde ficamos com algumas metas não 

atingidas, sendo assim justificadas Indicador 1: O ponto de partida da meta para 2020 é o valor da 

meta de 2019, ou seja, 7 óbitos, com um aumento de 12 óbitos no ano de 2020 (6 óbitos por 

neoplasias,5 óbitos por complicações do aparelho circulatório e 1 óbito por problemas respiratórios) 

Indicador 2: Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil 

investigados, este indicador ficou com 50%, devido ao servidor responsável estar de atestado 

médico, não conseguindo finalizar a investigação. Indicador 4: A meta de cobertura vacinal 

preconizada em 2020 não foi atingida apenas em uma das vacinas selecionadas. A cobertura 

vacinal da Pentavalente foi de 93,18%, pois houve desabastecimento a partir de junho de 2019, 

dificultando atingimento da meta. A cobertura vacinal da Pneumocócica foi de 100%, da Tríplice 

Viral foi de 101,14%, da VIP foi de 93,18%. Indicador 11: As causas para o não atingimento da 

meta da razão de exames citopatológico, se dá devido a chegada da pandemia do sars cov 2 a 

população preocupada com a doença, optou pela não realização dos exames preventivos. Da razão 

de 0.70 pactuados, atingimos somente 0, 21.Indicador 12: As causas do não atingimento da meta 

se dá devido a chegada da pandemia do sars cov 2, a população preocupada com a doença, optou 

pela não realização dos exames de mamografias. Da razão de 0,70 pactuados, atingimos somente 

0, 24.Indicador 13: A meta para 2020 era manter o resultado atingido no ano de 2019, mas no ano 

de 2020 o parto normal ficou em 36,40%, devido que a maioria das gestantes optaram pela Cesária 

para fazerem laqueaduras e outras não evoluíram para parto normal. Indicador 15: Taxa de 

mortalidade infantil. Infelizmente no ano de 2020 ocorreram dois óbitos infantis um por 

asfixia/enforcamento em residência CID Y20.0 e o segundo por choque cardiogênico CID 

R57.0.Indicador 18: Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF). A meta pactuada para 2020 foi de 86,50% de cobertura, mas com achegada 

da pandemia de COVID-19, atingimos somente 81,70% de cobertura. Indicador 19: Cobertura 

populacional estimada de saúde bucal na atenção básica. Este indicador o município não atinge 

sua meta devido a carga horário dos odontólogos que é T12, além de que uma dentista estava 

afastada por problemas de saúde. Também com a chegada da pandemia de COVID-19 os 

procedimentos odontológicos eletivos foram suspensos, conforme NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Mesmo com atendimentos restritos a urgência/emergência, 

atingimos um percentual de cobertura de 3,5%. Essas metas não atingidas foram apresentadas no 

Relatório Anual de Gestão – RAG. Em seguida apresentou a Pactuação de Indicadores e Metas 

para o ano de dois mil e vinte e um (em anexo), onde todos os setores deverão unir forças para 

que possam atingir todas as metas pactuadas, mesmo com a pandemia. Nada mais havendo a 

tratar, Admilton agradeceu a presença de todos, encerrando assim a reunião. E, para constar eu 

Mônica, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, a lista de presença segue em anexo. 



 

 

PACTUAÇÃO INDICADORES – 2021 

OURO VERDE DO OESTE 

 INDICADOR META 2021 

1 Mortalidade prematura: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 
anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não 
transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 
doenças respiratórias crônicas.  

 
12 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 
investigados. 

100 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 98 

4 Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de 
Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - 
Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), 
Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal 
preconizada 

 
100 

5 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata 
(DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação. 

100 

6 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos 
anos das coortes 

100 

7 Número de casos autóctones de malária. N/A 

8 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de 
idade 

 
1 

9 Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. 0 

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

 
95 

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

 
0,50 

 

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

 
0,40 

13 Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde 
Suplementar 

45 

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

10 

15 Taxa de mortalidade infantil 2 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de 
residência 

0 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 100 

18 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 
Programa Bolsa Família (PBF) 

 
85 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 0 

20 Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações 
de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios 
no ano 

 
N/A 

21 Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes 
de Atenção Básica 

 
N/A 

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

 
5 

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

 
100 

 



 

 

 


