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Lei n'455/2018

Ements: lnstitui, no âmbito do Programa de
Atençào Básica em Saúde do municipio de Iati,
Incentivo Financeiro de Gratificação sobre
Produtividade por Desempenho do PMAQ-
AB,MS, para os profissionais das Equipes de
Saúde da Familia (ESF) e gestão da Atenção
Básica, e dá oulras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IATI, Estado de Pemambuco, no uso de

suas atribuiçõ€s legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, FAZ saber que

o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l" - Ficam alterados os valores de incentivo financeiro por desempenho e avaliação
de resultados que garantam melhoria de acesso e da qualidade da Atenção Básica,
individualizado por equipe, conforme preconiza o Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da AtenÇão Básica (PMAQ-ABÀ4S) e o incentivo Financeiro de
Gratificação sobre Produtividade por Desempenho do PMAQ-AB^4S.

§lo - O incentivo financeiro de desempeúo variável do PMAQ-AB^4S somente
perdurará enquanto existir, na esfera federal, programa de repasse de recursos para o
Município de tati-PE que atendam especificamente ao ProgÍama Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB,MS), aplicados a Estratégia de
Saúde da Família e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), nos termos da

Portaria expedida pelo Ministerio da Saúde, bem como, durante o periodo de adesão deste
município ao PMAQ-AB,MS;

§2o - O repasse de recursos financeiros aos servidores das Equipes do Programa Saúde

da Família e a gestão, ora instituído, denominado como Incentivo Financeiro de
GratiÍicaçâo sobre Produtividade por Desempenho do PMAGABMS, está

condicionado a avaliação de desempenho profissional individual e por equipe, conforÍne
classificação de equipe e valores estipulados pelo Ministério da Saúde e,

consequentemente, condicionado ao repasse Íinanceiro do Fundo Nacional de Saúde

(FNS) ao Fundo Municipal de Saúde de Iati-PE (FMS);

§3o Em neúuma hipotese será repassado recursos financeiros, do Tesouro Mudcipal,
como lncentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempenho do
p64q-ABÀ4S;

§4o - Os servidoÍes que receberão o pagamento do incentivo financeiro PI\4AQ-AB,MS
são os(as) Enfermeiros(as), Medicos(as), Técnicos(as) de Enfermagem, Cirurgiõe
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Dentistas, Auxiliares de Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde, servidores do
Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF, Coordenadores dos Programas de Atenção
Básica e Saúde Bucal, pessoal de apoio técnico às Coordenações e, pessoal de apoio
(Recepcionista e Auxiliar de Serviços Gerais), desde que estejam contribuindo
efetivamente para alcançar o cumprimento das metas e indicadores de desempenho do
programa nas Unidades de Saúde, definidos nesta Lei e nas Portarias Ministeriais que

regulamentam a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, e em conformidade com
o percentual descrito nesta Lei.

I. A equipe de Servidores do NASF, cujo resultado de avaliação e classificação PMAQ-
AB,MS será posteriormente estabelecido em Portaria Ministerial especifica para o
Programa, terá seus repasses financeiros de Incentivo Financeiro de Gratificação sobre

Produtividade por Desempeúo 6o p1v[qQ-ABÂvIS devidamente calculados mediante
os resultados na referida portaria e, normatizados em Portaria da Secretaria Municipal
de Saúde de Iati-PE, obedecendo as metas e indicadores disposto nessa Lei.

Il. Os servidores que receberão o incentivo financeiro, não poderá de heptose alguma
acumular duas gratificações do PMAQ-AB,MS.

§5o - O valor do incentivo financeiro pago aos servidores da Atenção Básica será

repassado na folha de pagamento do mês subseqüente ao do repasse do lncentivo
Financeiro de Gratificação sobre Produtivídade por Desempenho do PMAQ-AB/IvÍS pelo

Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Iati-PE;

§60 - O valor dos repasses do PMAQ-AB,&{S e, consequentemente, dos pagamentos aos

servidores municipais indicados neste artigo, poderá variar, de acordo com as diretrizes

do PMAQ-AB/MS.

Art.2' - O resultado da avaliação será publicado pelo Ministério da Saúde, atÍaves de

portarias especíhcas, no site www.saude.gov.br e no Departamento de Atenção Básica

através do SISAB/e-Gestor, não tendo o Município de Iati-PE nenhuma interferência

nesta avaliação, que é feita diretamente pelo Ministério da Saúde, para que o Incentivo
Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempeúo do PMAQ-AB,&íS seja

pago em conformidade com o resultado de certificação da equipe pelo cumprimento de

metas definidas no Termo de Compromisso e/ou Certificação.

Art. 3" - O Incentivo financeiro a que se refere esta Lei será pago com recursos do

Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempeúo do PMAQ-
AB^4S, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria

MS n' 2.7'17, de 4 de setembro de 2018, e demais Portarias a serem publicadas pelo

Ministério da Saüde.

Art. 4' - O montante do recurso financeiro PMAQ-AB/I4S recebido pelo Fundo

Municipal de Saúde de Iati-PE, será rateado percentualmente entre os servidores das

equipes de saúde, os servidores das Coordenações de Programas da Atenção Básica

(Equipe de Saúde da Familia, Equipe de Saúde Bucal, Equipe de Agentes Comuniários
de Saúde, Equipe NASF e pessoal de apoio) e para complementação da aquisição de\
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insumos e eqüpamentos, contÍatação de serviços e outras despesas necessarias para a
Melhoria da Qualidade dos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde.

Art. 5' - Fazendo o Municipio de Iati-PE, jus ao recebimento dos valores fixados no
plugq-AB,MS, em decorrência do preenchimento das metas previstas na Portaria citada
no artigo 3'desta Lei, os valores serão aplicados da seguinte forma:

I 40,00% (quaÍenta por cento) do incentivo de certificação recebido do Ministério da
Saúde por cada equipe serão aplicados pelo município de Iati-PE na reestruturação,
reaparelhamento e manutenção da equipe e Unidade Básica de Saúde - tlBS
certificada;

II 60,00% (sessenta por cento) do incentivo de certificação recebido do Ministerio da
Saúde por cada equipe serão utilizados para pagar Incentivo Financeiro de Gratificação
sobre Produtividade por Desempenho do PMAQ-AB,MS aos Servidores Municipais
da Atenção Básica lotados na UBS certificada, Servidores Municipais do Programa de

Agentes ComunitriLrios de Saúde da eqüpe certificada, Servidores Municipais do
Núcleo de Apoio ao Saúde da Familia, que aderirem ao Programa ou que estejam

diretamente ligados a execução das metas pactuadas, proporcionalmente ao

desempeúo de sua equipe e de acordo com o seu papel no desempeúo das metas, e

no Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempeúo do

PMAQ-AB/MS aos coordenadores de Atenção Básica, coordenadores de Saúde Bucal,
coordenadores municipais do e-SUS/SISAB, equipe tecnica de apoio às coordenações,

e equipe de apoio das UBS, além de encargos sociais advindos do incentivo global do

PMAQ-AB,{\{S.
a) O valor do Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por

Desempenho do PMAQ-AB/MS dos coordenadores municipais de Atenção Básica,

será referente a 17,00% (dezessete por cento) da média de desempeúo das eqúpes
de Saúde da Familia com Saúde Bucal, contratualizadas;

b) O vâlor do Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por

Desempenlo do PMAQ-ABÀ,ÍS dos coordenadores municipais de Saúde Bucal,
será referente a 15,00% (quinze por cento) da média de desempenho das equipes de

Saúde da Familia com Saúde Bucal, contratualizadas;
c) O valor do lncentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por

Desempenho do PMAQ-AB,&{S dos coordenadores municipais do e-SUS/AB, será

referente a 14,00o/o (quatorze por cento) da media de desempenho das equipes de

Saúde da Família com Saúde Bucal, contratualizadas;

d) O vâlor do Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por

Desempenho do PMAQ-AB,MS da equipe tecnica de apoio às coordenações será

referente a 3,00o/o (três por cento) da media de desempeúo das equipes de Saúde

da Família com Saúde Bucal, contÍatuaiizadas;

e) O valor do Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade

Desempeúo do PMAQ-AB/MS da equipe de apoio às UBS será referente a 3,0
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(três por cento) da média de desempenho da equipe de Saúde da Familia com Saúde

Bucal em que esteja lotada e, contratualizada,

§1o - O valor do Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por
Desempenho do PMAQ-ABÀ,{S destinado aos servidores rnunicipais de cada categoria
no 3'ciclo, deüdamente cadastrados no CNES, será dividido pelo número de seus

membros lotados nas unidades de Saúde da Familia que aderiram ao Programa, da
seguinte forma:

L 20,00% (vinte por cento) do recurso serão distribuídos ao (a) profissional de
Enfermagem em nível superior de graduação que atua na Coordenação da equipe e do

P\,{rôIQ-AB/MS na UBS, conforme a classificação de sua equipe (Bom ou Muito Bom)
e, sua classificação profissional de desempenho.

ü. 10,00% (dez por cento) serão distribuidos ao (a) médico (a), conforme a classificação
de sua equipe (Bom ou Muito Bom) e, sua classificação profissional de desempenho;

Ill. 10,00% (dez por cento) serão distribuídos para o (a) cirurgião (ã) dentista, conforme a

classificação de sua eqúpe (Bom ou Muito Bom) e, sua classificação profissional de

desempenho;

lv. 60,0070 (sessenta por cento) serão distribuídos de forma igualitríria aos tecnicos

de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e aos agentes comunitiíLrios de saúde,

conforme a classificação de sua equipe (Bom ou Muito Bom) e, sua classificação
profissional de desempenho. Desse percentual, fica assim distribúdo o incentivo:

a) 75,77Yo (Setenta e cinco, vírgula setenta e sete por cento) destina-se aos Agentes

Comunitários de Saúde, conforme a classificação de sua equipe (Bom ou Muito
Bom) e, sua classificação profissional de desempenho;

b) 12,12% (Doze, vírgula doze por cento) destina-se aos Tecnicos de Enfermagem,

conforme a classificação de sua equipe (Bom ou Muito Bom) e, a classificação de

desempenho da equipe de enfermagem;
c) 12,12% (Doze, vírgula doze por cento) destina-se aos Auxiliares de Saúde Bucal,

conforme a classificação de sua equipe (Bom ou Muito Bom) e, a classificaçào de

desempeúo da equipe de saúde bucal

§2o - Os Incentivos Financeiros de Gratificação sobre Produtividade por Desempeúo do

PMAQ-AB/MS serão pagos proporcionalmente ao total de horas semanais trabalhadas

em jornada semanal de 40 horas, levando-se em consideração as metas e indicadores

dispostas no Anexo I desta Lei, atingidos por cada profissional, ou equipe quando for o
caso.

§3o - Farão jus ao Incentivo Financeiro de GratiÍicação sobre Produtividade por

Desempenho do PMAQ-AB/MS todos os servidores concursados, comissionados ou

contratados, e/ou prestadores de serviços, desde que atuem nas Unidades de Estratégia de

Saúde da Família e gestão, que estejam desempeúando suas atividades com

compÍometimento e correção funcional.
\
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§4o - Não será devido o Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por
Desempeúo do PMAQ-AB/MS ao servidor que deixar de comparecer,
injustificadamente, às atividades educativas e de planejamento da Eqúpe de Saúde da
Família, ou que não contribuam com o alcance das metas, o que será avaliado e relatado
pela sua equipe, ou ainda aquele que teúa número acentuado de faltas ao trabalho;

§5o - Os valores referentes ao peÍcentual destinado ao Incentivo Financeiro de
Gratificação sobre Produtividade por Desempenho do pMqQ-AB/MS não pagos ao

servidor, por quaisquer motivos, serão destinados exclusivamente ao Fundo Municipal de

Saúde, sendo posteriormente destinados por forma de rateio para todos os servidores
municipais daquela unidade de saúde.

Art. 6" - O lncentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempenho
do PMAQ-AB,MS será variável, de acordo com a avaliação de cada Unidade de Saúde,

realizada pelo Ministério da Saúde, na forma da Portaria Ministerial no 2.777 de 4 de

setembro de 2018 referente ao 3o ciclo de 2017 corn a Certificação das equipes, a saber:

I. llBS Tancredo Neves (CNES 2427869), Classificação: Muito bom, Valor: R$
l0 s56,61 ,

II. UBS Nossa Senhora de Fátima (CNES: 3566366), ClassiÍicação: Muito bom, Valor:
R$ 10.55ó,61;

III. UBS Poço do Cosmo (CNES: 2632373), ClassiÍicação: Muito bom, Valor: R$
10 556,61;

IV. UBS Boi Branco (CNES: 6492568,) Classificação: Bom, Valor: R$ 5.864,79;
V. LIBS Santa Rosa (CNES:2427826),Classificação: Muito bom, Valor: R$ 10.556,61;

Vi. UBS São Paulo (CNES: 6616240), Classificação. Bom, Valor: R$ 5.864,79;

VII. UBS Santa Terezinha (CNES: 3566374), Classificação: Muito bom, Valor: R$

10.556,61;

VIIi. UBS Bela Vista (CNES: 2712350), Classificação: Muito bom, Valor: RS

10.s56,61;

Art. 7" - Os servidores da Equipe de Gestão da Atenção Basica e Trabalhadores da

Estratégia de Saúde da Família receberão o Incentivo Financeiro de Gratificação sobre

Produtividade por Desempeúo do PMAQ-AB/MS enquanto estiverem desenvolvendo
as ações previstas no PMAQ-AB,MS.

Parágrafo único - Na Equipe de Gestão da Atenção Básica, para fins de atribuição do

lncentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempenho do PMAQ-
ABIN4S, incluem-se aqueles que exercem Função Gratificada ou Cargo em Comissão.

I. Ao Coordenador da Atenção Básica e Equipes PACS/PSF, equipe NASF e ao

Coordenador de Saúde Bucal será repassado incentivo conespondente à media de

desempenho total obtida pelas unidades que compõe o pÍograma estando incluso, este

incentivo, nos 60% (sessenta por cento) do Art. 5' inciso II, não podendo ser
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inferior/igual a menor ou superior/igual à maior pontuação obtida no resultado das
metas e indicadores atingidos por cada profissional/equipe.

Art.8'- Os valores referentes ao Incentivo Financeiro de Gratificação sobre
Produtividade por Desempenho do p144Q-AB/MS referido neste Lei serão atribuídos aos

servidores que a elas fazem jus em função do alcance das metas e indicadores de

desempenho individual e do alcance das metas e indicadores de desempenho institucional
da unidade de lotação do servidor.

Art. 9o - O valor individual do incentivo tem caráter variável de acordo com o
desempenho de cada Equipe de Saúde da Família, que serão submetidas a processo de
avaliação conforme previsto em Portaria Ministerial:

L Produtividade no trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de
qualidade e produtividade;
a) O percentual de desempeúo como parâmetro de qualidade e produtividade

(atendimento individual/equipe e de metas/indicadores), será: satisfatório, bom e

muito bom.
II. Coúecimento de métodos e tecnicas necessários para o desenvolvimento das

atividades referentes ao cargo, emprego e/ou função exercida na unidade de lotação;
IIL Trabalho em equipe;
IV. Comprometimento com o trabalho;
V. Cumprimento de carga horária semanal de 40 horas;

VI. CumpÍimento das normas de procedimentos e de conduta no desempeúo das

atribuições do cargo.

Art. 10 - Em caso de desistência ou afastamento do serviço, o servidor perderá o direito
Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade por Desempenho do PMAQ-
ABA4S.

§1o - O servidor não poderá permanecer afastado por periodo superior a 15 (quinze) dias

durante o mês, sem justificativa;

§2o - Deixarão de receber o Incentivo Financeiro de Gratificação sobre Produtividade
por Desempenho do PMAQ-ABÀ4S os membros das equipes que não cumprirem as

metas mínimas para manutenção pelo Ministério da Saúde do financiamento do

Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável (Recurso

de custeio da Atençào Básica.1.

Art. 11 - Os servidores terâo direito ao recebimento do Incentivo Financeiro de

Gratificação sobre Produtividade por Desempeúo do PMAQ-AB,A4S somente nos

meses trabâlhados, não fazendo jus ao pagamento de incentivo em período de gozo de

férias e licenças (exceto licença para tratarnento de saúde de alé 15 dias), readaptado ou

suspenso, e somente enquanto peÍmanecer o repasse financeiro do Componente de

Qualidade do Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável pelo Ministerio da e
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Parágrafo Único - O pagamento do Incentivo Financeiro de Gratificação sobre
Produtividade por Desempenho do PMAQ-AB,MS e temporrírio, não sendo incorporável
à remuneração em hipótese alguma, não podendo, portanto, seÍ utilizado como base de
cálculo para outras vantagens, nem mesmo para fins previdenciários.

Art. 12 - Perderá o direito a receber o lncentivo Financeiro de Gratificação sobre
Produtividade por Desempenho Oo p14+Q-ABrMS, o (a) servidor (a) pertencente a

Equipe de Estratégia Saúde da Família e gestão que:

L Praticar falta grave no exercício de suas atribuições;
II. Não desempenhar as suas atividades profissionais por um peíodo superior a 15 dias,

sem justificativas devidamente comprovadas e documentadas (Laudo Medico ou
documento jurídico);

lII. Estiver respondendo a processo disciplinar instauÍado pela comissâo de
sindicância da Prefeitura Mumcipal de Iati-PE ou instaurado por qualquer munícipe
denunciando atendimento irregular do profissional, sendoJhe assegurado o

contraditório e a ampla defesa no referido processo.

Art. 13 - Os pagamentos do incentivo financeiro correrão por conta das dotações

orçamentárias já existentes, devendo ser consignado saldo suficiente nos orçamentos
futuros.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retÍoagindo seus efeitos
financeiros a competência setembro/2Ol8 revogadas as disposições constantes na Lei
Municipal n' 394 de 29 de agosto de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de -PE, aos 27 de novembro de 2018.
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.LNEXO I

NIETODO Df, CALCTiLO íOI-IALIFICACÃO DAS METAS E INDICADORES

..\i ÀÍl

Ih

M IPAIS DE IN FI]§AN EIR SOBRf
PRODT]TIVIDADE POR DESEMPENHO DO P[LA,O.AB/MS)

EQTJIPES DE SAÚDtr DA FAMíLIA, SAÚDE BUCAL, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

I. EIXO: SAÚDE DA MTTLHER

1.1. Proporção de gestantes câdastradas pela equipe de Atenção Básica
Numerador: Número de gestantes cadustradas pela ESF em determtnado local e
período X 100

Denominador: *Número de gestantes estimadas na área da ESI; mt mesmo local
e período.
P eriodicidade: mensal

OBS: *Nascldos vivo,ç no ono anlerior : 10%, (utilizur ú populoÇão .feminita
usuária do SUS de l0 a 49 anos de idade população feminina de planos de saúde

privados)

1.2. Média de at€ndimentos de pr6natal por gestante cadastrada
Numerador: Número de atendimentos de pré-natal (médico e enJérmeira), em

determinatlo locol e período.

Denominador: Número de gestante.s cadastradas no mesmo local e período.

P eriodicidade: mensal

1.3. Proporção de gestantes que iniciaram o pre-natâl no 1o trimestre
Numerador: Número de gestantes ucompanhadas que iniciuram o pré-natal no 1'
trimestre, em determinado local e período X 100

Denominador: Totul de gestantes cadaslradas no mesmo local e período.

P eriodicidadet mensal

1.4. Proporção de gestantes com pré-natal no mês

Numerador: Número de gestanÍes que fe: consulta de pré-natal no mês, em

deíerminado local e períctdo X 100

Denominador: Total de gestantes cadastradas no mesmo local e período.

Periodicidade: mensal

1.5. Proporção de gestantes com vacina em dia
Numerador: Número de gesíanles com vacina em dia, em determinado local e
período X 100
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Denominador: Tolal de gestantes cudastradas no mesmo local e período.
P eriodicidadel. mensal

1.6. Razâo de coleta de material cito pâtológico do colo do útero
Numerador: Número de procedimentos de coleta de materiol cito patológico do
colo do útero, em determtnado local e período.
Denominador: População feminina cadastrada na faúa etária de 25 a 61 anos de

idade no mesmo local e período.
Periodicidadez mensul
ORSz Parâmetro de 0,02 ocornsstpop.;mês

1.7. Razão entre exâmes de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos e populaçâo
feminina da mesma faixa etária e locâl de residência
Numerador: Número de mamografias de raslreamenh realizadas no período de 2

anos em mulheres de 50 a 69 anos, em determinado local e períoclo.
Denominador: População feminina cadattrada na faixa etária de 50 a 69 anos dc
idude no mesmo local e período.

P eriodicidade: mensal

OBSz Parâmetro de 70 mumografias realrzadas em mulheres naJàixa etária de 50
a 69 anos, para cada 100 mulheres nessu fuixa etária.

1.8. Proporçâo de gestantes âcompânhâdâs por meio de visitas domiciliares do
ACS
Numerador: NzÍm ero de gestantes acompanhados por meio de visilas domiciliares,
em determinado local e período X 100.

Denominador: I'otal de g,estantes cadasíradas no mesmo local e período.
Periodicidade: zen sal

2. EIXO: SAÚDE DA CRIANÇA

2.1. Proporção de nascidos vivos de mães com 70 ou mais consultas de pre-natal
Numerador: Número de nuscidos viws de màes residenles em determinado local
e período atm 7 ou mais consultus de pré-natal X 100

Denominador: Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e

período.
Periodicidade: mez^s/
O'BS: Parâmefto de 90%o das mães com 7 ou mais consultas de pré-natdl

2.2. Percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semâna de vida
Numerador: Número de atendimentos a recém-noscidos na prime ira semana de

vida em determinado locul e período X 100
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Denominador: T'otal de recém-nascidos u serem acompanhados no mesmo local e

período.

P eriodicidadez mensal
OBS: Parâmetro de 1,0 atendimento,recém-nascido, exclusivamente na primeira
,cemana de vida

2,3. Média de atendimento de puericultura por criança cadastrada
Numerador: Número de utendiment()s de puericultura (médico e enfermeira) para
menores tle 2 anos em delerminudo local e período
Denominador: Número de menores de 2 anos* acompanhados no mesmo local e

período.
Periodicidade: zensal
OBS: *Número de crianças menores de 2 anos é o n'mero de cnanças com idade
até 23 meses e 29 dias cadastradas pelo ACS

2.4. Proporção de crianças menores de 4 meses com aleitamento materno exclusivo
Numerador: Número de crianças menores de l meses com aleitamento materno
exclusivo* em determinado local e período X 100

Denominador: Número de crianças menores de I meses* acompanhados no
mesmo local e perktdo.
P eriodicidade,. mensa|

OBSI *Número de crianças com idade até 3 meses e 29 dias que estAo em

aleitamento exclusivo, cadastrados pelos ACS

2.5. Proporção de crianças menores de I ano com vacina em dia
Numerador: Número de crianças menores de I ano com vactna em diaa em

determinado local e período X 100

Denominador: Númera de crianças menores de I ano acompanhados no mesmo

local e período.

P erioilicidade : me n s a I
OBS: *Cira esquema vocinal em dia

2.6. Proporçâo de crianças menores de2 anos pesadas

Numerador: Número de crianças menores de 2 unos* pesadas em determinado
localeperíodoXl00
Denominador: Número de crianças menores de 2 anos acompanhados no mesmo

local e período.

P eriodlcidade: mensal
OBS: *Crianças merutres de 2 anos pesadas é o número de crianças com idade até
23 me.ses e 29 dias cadastradas pelos ACS

2.1. Nlédia de consultas médicas parâ crianças menores de I ano
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Numerador: Número de consullcts médicas para crianças menores de I ano em

determinado locol e período
Denominador: Número de crianças menores de I ano acompanhados no mesmo
local e período.

P eriodícidadez mensal

2.8. Média de consultas médicas para crianças menor€s de 5 anos
Numerador: Número de consultas médicas para crianÇas menores de 5 anos em

determinadc, local e período
Denominador: Número de crianças menores de 5 anos cadastradas no mesmo
local e período-
P efiodicidade: mensal

2.9. Proporção de crianças com baixo peso âo nâscer
Numerador: Número de crianços com peso ao nascer menor que 2.5009 em

determinado lctcul e período X 100
Denominador: Número de nascidos vivos no mesmo local e período.
Periodicidade: zezsai

2.10. Proporção de crianças menores de I ano acompanhadas no domicílio pelo ACS
Numerador: Número de crianÇcts menores de I ano acompanhadas em

determinado local e período X 100
Denominador: Nlz ero de crianças menores de I ano cadastradas no mesmo local
e período.

P eriodicidade: mensal

2.11. Cobertura de crianças menores de 5 anos de idade no SISVAN
Numerador: Número de crianças menores de 5 aru.ts com estado nutricional
acompanhadas no SISVAN em determinado local e período X 100

Denominador: Número de crianças menores de 5 anos cadastradas no mesmo

local e período.
Periodicidade: nrensal

EIXO: CONTROLE DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA

3.1. Proporção de diabéticos cadastrados
Numerador: Número de diabéticos cadaçtrados, em determinado local e períoclo

x 100

Denominador: Número eslimado* de diabéticos de l5 onos ou mais

krcal e período.

P eriodicidadet mensal

J
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OBSI *Número eslimado de diabéticos na área coberta pela ESl,'= (pessoas

cadastradas na área de cobertura pela equipe X parâmeto de prevalência
estadual) ; 100

Prevalência de DM em Pernamhuco : 6,2

3.2. Proporção de hipertensos câdâstrados
Numerador: Nlz ero de hipertensos cadagtrados, em determinado local e período
x t00
Denominador: Número estimado* de hipertensos de l5 anos ou mais no mesmo

local e período.

Periodicidade: zen,sal
OBSz *Número estimado de hiperlensos na área coberta pela ESF- - (pessoas

cadastradas na área de cobertura pela equipe X parâmetro de prevalência
estadudl) ,i 100

3.3. Media de atendimentos por diabético
Numerador: Número de atendimentos de médico e de enfermeira poro pessoas

com diabetes, em determinado local e período
Denominador: Número de pessoas com diabetes cadastrados no mesmo local e

período.

Periodicidade: men sal
3.4. Media de atendimentos por hipertenso

Numerador: -/y'úmerct de atendimentos de médico e de enfermeira para hipertensos,

em determinado local e período
Denominador: Número de hipertensos cadu.çtrados no mesmo local e período.
P eriodicidadel. mensal

3.5. Proporção de diabéticos acompanhados no domicílio por ACS
Numerador: Número de diabéticos ucompanhados, em determinado local e

período X 100

Denominador: Númerut de diabéticos cuda$rados no mesÍno local e período.

Periodicidade: rnez.ral

3.6. Proporção de hipertensos acompanhados no domicílio por ACS
Numerador: Número de hiperlensos* acompunhudos, em determinado local e

período X 100

Denominador: Número de hipertensos cadaslrados no mesmo local e período.

Periodicidade: mensal

OBS: *Sâo considerados ltipertensos acL,mpunhados, aqueles que

menos uma (01) visita domiciliar no mês de referência
pekt

4. EIXO: SAÚDE BTICAL
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4.1. Percentual de serviços ofertados pela Equipe de Saúde Bucal
Numerador: Quantitcttivo de serviços oíertados em Satide Bucal na Atenção
Básicu, em determinudo local e período X 100
Denominador: Total de serviços em Saúde Bucal no mesmo local e período.
P eriodicidade: mensal
OBSI Parômetro: 70'%
. Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel
. Ação coletiva de escovação dental supervisionada
. Ação coletiva de exame bucal com finalidade epidemiológica
r Acesso à polpa dentaria e medicação (por dente)
. Assistência domiciliar por equipe multiprofissional
. Atendimento a gestante
. Atendimento de urgência
. Avaliação dos itens de vigilância em saúde bucal
. Consulta agendada
. Consulta de conclusão do tÍatamento em odontologia
. Curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico
r Exodontia de dente decíduo
r Exodontia de dente permanente

' Orientação de higiene bucal
r Primeira consulta odontológica programática
. Profilaxia/ remoção de placa bacteriana
. Pulpotomia dentiíria
r Raspagem alisamento e polimento supra gengivais (por sextante)
. Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)
. Restauração de dente decíduo
. Restauração de dente permanente anterior
. Restauração de dente permanente posterior
. Selamento provisório de cavidade dentriria
. Tratamento de alveolite

' Ulotomia./ulectomia

4.2, Média de ação coletivâ de escovação dental supervisionada
Numerador: Número de pessoas pdrltcipantes na ação coletiva de escovação

dental supervisionada reali:ada, em determinado local e período X 100

Denominador: População cadusÍrada no mesmo local e período.

Periodicidade: men.sal

4.3. Cobertura de primeira consulta odontológica programática
Numerador: Número de pr rme irus consul tus odontológicas programát icas,

determinado local e perktdo X 100
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Denominador: Popuktção cudastrada no mesmo local e período.
Periodicidade: mensal
ORS: l'arâmetro: I50Á

4.4. Cobertura de primeira consultâ de atendimento odontológico à gqstante
Numerador: Número de gestanÍes alendidls em primeira consulta pelo cirurgião
dentista du equipe de Saúde Bucal, em deterntinudo locul e período X 100
Denominador: Número de gestuntes cúda\truda no mesmo local e período.
Periodicidade: nrensal

4,5. Razão entre tratâmentos concluídos e primeiras consultas odontológicas
programáticas
Numerador: Número de tratomentos concluídos QC) pelo cirurgião dentista da
equipe de Saúde Bucal, em determinado local e período X 100

I)enominador: Número de primeiras consultas odontológicas progrumáticas
reali:adas pelo cirurgião dentista da equipe de Saúde Bucal no mesmo local e
período.

P eriodicidade: mensal
OBSz Purâmetro: 0,5 - 1,0

4.6. Média de instalações de próteses dentárias
Numerador: Número de instalações de próleses dentárias reali:ada-s pela equipe
de Safule Bucal, em tleterminado local e período
Denominador: População cadustrada no mesmo local e perktdo.
Periodicidade: rnersal
OBSz Segundo dados do SB Brasil 2010, estima-se que pelo menos 30Á da
população necessita de prólese total em ao menos um maxilar

4.7. Média de atendimentos de urgência odontológica por habitante
Numerador: Número de uÍendimentos de urgêncio reali:adrss pelo cirurgião
dentistu da equipe de Saúde Bucal, em determinado local e período
Denominador: População cadostrada no mesmo local e período.

P eriodicidadet mensal

4.8. Taxa de incidência de alterações da mucosa oral
Numerador: Número de diagnósticos de alteração da mucosa oral de utuários
atendidos pela equipe de Saúde Bucal, em determinado local e período
Denominador: População cadastradq no mesmo local e período.

Periodicidade: rzenrui

5. EIXO: PRODLTÇÀO GERAL

5.1. Percentual de serviços ofertados pela Equipe de Atenção Básica
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Numerador: Quantitativo de serviços realizados na Atenção Rasico, em

determinado local e período X 100

Denominador: I'otal de serviços de Átenção Básica no mesmo local e período.
Periodicidade: rnensal

OBS'. Parâmetro: 70'%
. Administração de medicamentos endovenoso
. Administração de medicamentos via intramuscular
r Administração de medicamentos via oral
. Administração de Penicilina para tratamento de sífilis
. Aferição de pressão artenal
r Atendimento de urgência em atenção basica
. Atendimento individual em domicílio
r Atendimento/Avaliação/Procedimento coletivo com público-alvo pessoas com

doenças crônicas
. Atividade coletiva,/educação em saúde com público-alvo pessoas com doenças

crônicas
. Atividade educativa/orientação em $upo nâ atençâo básica com público-alvo

pessoas com doenças crônicas
. Avaliação antropometrica
r Coleta de material p/ exame cito patológico de colo uterino
r Coleta de material p/ exame laboratorial
. Consulta médica em atenção básica
. Curativo especial
. Curativo simples
. Drenagem de abscesso
r Exame do Pé Diabetico

' Glicemia capilar
. Nebulização/inalação
. Retirada de Cerume
, Retirada de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal
. Retirada de corpo estranho subcutâneo
. Retiradâ de pontos de cirurgias básicas (por paciente)
. Sutura simples
. Tamponamento nasal anterior eiou posterior
. Terapia de ReidÍatação OÍal
. Teste do Peziúo
. Triagem oftalmológica

5.2. Media de consultas médicas por habitante
Numerador: Númeru de consultas médicas, em determinado locul e período
Denominador: População residente, cadastruda no mesmo local e período.

P eriodicidadet mensul

-
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OBS: Parâmetro: I a 1,5 consultas.hah. arut

5.3. Percentual de atendimentos de demanda espontânea
Numerador: Número de consultas médicas no dia por demanda espontônea, em

determinado local e período X 100

Denominador: Número total de consulÍas médicas bít^sicas*, no mesmo local e

período.
Periodicidadez mensal
OBS: Parâmetro: 10'% das consultas de médicos e enJbrmeiros. Os outros (t0oÁ

serão distribuídos entre demanda agendada e cuidado continuado, de acordo com

as necessidades de saúde e o perfil epidemiológico da populução

5.4. Proporção de consultas médicas para cuidado continuado/programado
Numerador: Número de consultas médicas básicas para cuidado continuado, em

determinado local e período X 100

Denominador: Número total de consultus médicas básica.s*, no mesmo local e

período.
Periodicidade: zen.sal

OBSz *Número total de consultas médicas básicas - (consultas médicas paru
cuidado cont intmdoi programado) . (consultos médicas de demanda agendada) .
(consultas médicas de demanda imediuta) - (consultcrs médicas de urgência com

observação)

5.5. Proporção de consultas médicâs de demanda agendâdâ
Numerador: Número de consultas médicas básicas de demanda agendada, em

determinado local e período X 100

Denominador: Número total de consultas médicas básicas*, no mesmo local e

período.
Periodicidade: zensal
OB,SI *Número total de consuhas médicas básicas : (consultus médicas para
cuidado continuado programado) , (consultas médicas de demanda agendada) -
(consultas médicas de demanda imediata) t (consultas médicas de urgêncirt com

obserração)
Parâmetro: 25 a 359ó das consultas de médicos e enfermerras

5.6. Índice de atendimentos por condição de saúde avaliada
Numerador: (Átend HAS) - (Átend DM) ' (Árend Obes)

Denominador: (Pop Prev HÁS) + (Pop Prev DM) ' (Pop I'rev Obes).

Periodicidade: mez.ral

OBS'. Parômetro Prevalência de Pernambuco (HAS'21,5; Dlr4=6,2;

Obes-20,2)
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5.7. Proporção de consultas médicas de demanda imediata
Numerador: Número de consultas médicas básicas de demanda imediata, em

determinado local e período X 100

Denominador: Número totul de consultas médicas básicus*, no mesmo local e

período.
Periodicidade:. mensal
OBS: aNúmero total de consultas médicas bítsicas - (consultas médicas para
cuidado conlinuado programado) - (cr,tnsultas médicas de demanda agendada) t

(consultas médicas de demanda imediata) + (consultas médicas de urgência com
observação)

5.8. Proporção de consultas médicas de urgência com observação
Numerador: Número de consultas médicas hásicas de urgência com obrcrvação,
em determinado local e período X 100

Denominador: Número total de conrultas médicas básicas*, no mesmo local e
período.
Periodicidade: mensal

OBSz *Número totul de consultas médicas básicas : (consultas médicas para
cuidado continuado programado) - (consultas médicqs de demanda agendadal t

(consultas médicas de demanda imedidta) ' (consultas médicas de urgência com
obsemação)

5.9. Proporção de encaminhamento para atendimento de urgência e emergência
Numerador: Número de encaminhamento,\ para atendimento de urgência e

emergência, em determinado locul e período X 100

Denominador: Número lotal de consultas médicas básicas, no mesmo local e

período.
Periodicidade: zersal

5.10. Percentual de encaminhamentos para atendimento especializado
Numerador: Número de encaminlramentos médicos parú útendimento

especializado, em determinado local e período X 100

Denominador: Número total de consultas médrcas búsicas, no mesmo local e

período.

P eriodicidade: mensal
OB,S: Parâmeno de 5% a 20%

5.11. Proporção de encaminhamentos para internação hospitalar
Numerador: Número de encaminhamenbs para internaÇão hospitalar, e

deÍerminado local e período X 100
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Denominador: Número total de consultas médicus hásicas, no mesmo local e

período.

Periodicidade: mensal

5.12. Média de exames solicitados por consulta médica básica
Numerador: Número de exames solicitudos, em determinado local e período
Denominador: Número total de amsultas médicus hásicas, rut mesmo local e

período.

Periodicidade: mensal

5.13. Média de atendimentos de enfermeiro (a)
Numerador: Número de atendimentos de enfermeirct (a), em determinado local e
período
Denominador: ly'lmero total de pessoas cadastradas no mesmo local e período.
P eriodicidadel. mensal

5.14. Media de visitas domiciliares realizadas pelo ACS por pessoas cadâstrâdâs
Numerador: Número de visitas domiciliares realizadas pelo A(-S às pessoas

cadastradas em determinado lctcal e período
Denominador: ,ly'lrnero btal de pessous acompanhadas no mesmo local e período.

Periodicidade: mensal

5.t 5. Proporção de acompanhamento das condicionalidades de saúde pelas fâmílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família
Numerador: Número de .fumílias beneficiárias do Programa Bolsa Famíliu
ucompanhudas em determinado locul e período X I00
Denominador: Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
cadastradas no mesmo krcal e período.
P eriodicidade: mensal

6. ELXO: VIGILÂNCIA À TT]BERCT]LOSE E TIANSENÍASE

6.1. Media de atendimentos parâ pessoas com Tuberculose
Numerador: Número de utendimentos de médicos e de enfermeiros parq pessoüs

com tuberculose, em determinado local e período
Denominador: Número de pessoas com tuberculose, cadastrada no mesmo

período.
Periodicidade: zensal
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6.2. Média de âtendimentos pârâ pessoâs com Hanseníase
Numerador: Número de atendimentos de médicos e de enfermeiros para pessoas

com hanseníase, em determinado local e período
Denominador: Número de pessous com hanseníase, cadastrada no mesmo local e

período.

P eriodicidadez mensal

7. trIXO: SAUDE MENTAL

7.1. Proporção de atendimentos em sâúde mental, exceto de usuários de álcool e
drogas
Numerador: Número de atendtmentos em suúde menlal, em determinado local e
período X 100
Denominador: Número total de atendimentos de médico e de enfermeira, no

mesmo local e período.
P eriodicídade: mensal

7.2. Proporçâo de stendimentos de usuários de álcool
Numerador: 1/lz ero de atendimentos de usuários de álcool, em determinado local
e período X 100

Denominador: Número total de atendimentos de médico e de enJàrmeira, no

mesmo local e período.
P eriodicidade:. me nsal

7.3. Proporção de atendimentos de usuários de drogas
Numerador: Número de alendimentos de u-suários de drogas, em deíerminado

local eperíodoXl00
Denominador: Número total de atendimenlos de médico e de enfermeira, no

mesmo local e período.

Periodicidadel. mensal

7.4. Taxa de prevalência de alcoolismo
Numerador: Núnero de alcoolistas cadastrados na população de l5 anos ou mais,

em delerminado local e período X 100

Denominador: Número de pessoas de 15 anos ou mois cadastradas, no mesmo

bcul e períctdo.

P eriodicids.de: mensal

NúcLEo DE Aporo À slú»r DA FAMILIA (NASF)

I Índice de atendimentos realizâdos pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF)

-
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Média de atendimentos individuais realizados pelo NASF
Numerador: Número de atendimentos individuais registrados por profissionais do
NASi'
I)enominador: I'opulação toÍal cadastrados das equipes vinculadas ao NASF.

Periodicidade: rnen.sal

OBS: Valor máximo esperado - I

Percentual de atendimentos domiciliares reâlizâdos pelo NASF
Numerador: Número de atendimentos domiciliares registrados por profissionais
do NASF X 100

Denominador: 'l'otal de atendimentos inclividuais realizados pelo NASIr.

Periodicidade: mensal
OBS: l/alor mtLtrmo esperado = 100(%

Percentuâl de atendimentos compartilhados realizados pelo NASF
Numerador: Número de atendimentos irulividuais registrados conjuntamente por
prqfissionais d0 NASI;IESF X 100

Denominador: 'lblal de otendimeníos individuais realizados peb NASII
Periodicidade: men^sal

OBS: Vulor marimo esperado - 10096

Percentual de âtendimentos em grupo realizados pelo NASF
Numerador: Número de atendimenlos em grupo registrados por profissional do

NASF X IOO

Denominador: Tolal de atividades coletivas realizadas pelo NAS[;'

Periodicidade: rrensal
OBSt ltalor máximo esperado .- l00oÁ

3

4.

I'
h;
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Numerador: Média de dtendimenlos realizsdos pelo NASF X 0,1 + I'ercentual de

atendimenÍos domiciliares reali:ados pelo NASF X 0,1 t Percentual de
oíendimentos comportilhados reali:ados pelo NASF X 0,1 , Percentual de

atendimentos em grupo realizados peb NASF X 0,1
Denominador: 90,1.

Periodicidade: zeasal
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