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SOBRE O DIGISUS GESTOR

É um dos componentes da estratégia e-Saúde - uma plataforma 
digital em permanente construção.

DigiSUS Gestor

Objetivos
§ Instrumentalizar os gestores públicos, pesquisadores e sociedade para obterem informações e 

dados produzidos pelo Ministério da Saúde, por suas entidades vinculadas e por órgãos de 
pesquisa.

§ Disponibilizar os dados de forma sistematizada, em forma de painéis, mapas, gráficos e tabelas 
de caráter executivo e gerencial.

Acesse: Mapas, indicadores e regiões 

de saúde, além de outras informações!
hWp://digisus.saude.gov.br/gestor/#/

http://digisus.saude.gov.br/gestor/


MÓDULO DE PLANEJAMENTO: PORTARIA Nº 750, de 29/04/2019

Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28/09/2017 (Consolidação das normas sobre os direitos e 
deveres dos usuários da saúde, organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde), para instituir o 
Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP no âmbito do SUS.

O Plano de Saúde deverá considerar as 
diretrizes definidas pelos Conselhos e 
Conferências de Saúde e deve ser 
submetido à apreciação e aprovação 
do Conselho de Saúde respectivo e 
disponibilizado em meio eletrônico no 
sistema DigiSUS Gestor/Módulo 
Planejamento - DGMP." (NR)

O DGMP deve ser obrigatoriamente uklizado pelos estados, Distrito Federal e 
municípios, para:
I - registro de informações e documentos relakvos: a) ao Plano de Saúde; b) à 
Programação Anual de Saúde; e c) às metas da Pactuação Interfederakva de 
Indicadores;

II - elaboração de: a) Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA; e 
b) Relatório Anual de Gestão - RAG; e

III - envio ao Conselho de Saúde respeckvo: a) das metas da Pactuação 
Interfederakva de Indicadores, para inclusão da análise e do parecer 
conclusivo pelo Conselho, contemplando o fluxo ascendente de que dispõem 
as resoluções da Comissão Intergestores Triparkte - CIT para a Pactuação 
Interfederakva de Indicadores; b) do RDQA, para inclusão da análise pelo 
Conselho, nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012; e c) do RAG, para inclusão da análise e do parecer conclusivo pelo 
Conselho, nos termos do § 1º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 
2012." (NR)

O Relatório de Gestão deve ser 
enviado ao respectivo Conselho de 
Saúde até o dia 30 de março do ano 
seguinte ao da execução financeira, 
cabendo ao Conselho emitir parecer 
conclusivo, por meio do sistema 
DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento 
- DGMP." (NR)

§ 7º

§ 3º

Art. 436



MÓDULO DE PLANEJAMENTO

Sistema de informação para estados e 
municípios, desenvolvido a partir dos normativos 
do planejamento do SUS e da internalização da 
lógica do ciclo de planejamento. 

IMPORTANTE

O SARGSUS ficou disponível para 
encaminhamento de RAG e apreciação por 
parte de Conselhos de Saúde até 04/05/2020. 
Após essa data, não há mais possibilidade de 
inserção de dados. Dessa maneira, os entes que 
permaneceram com pendências poderão 
enfrentar problemas junto aos órgãos de 
controle em futuras auditorias.

O que é?

O DGMP substitui os antigos Sistema de Apoio à 
Elaboração do Relatório de Gestão (SARGSUS) e 
Sistema de Pactuação (SISPACTO), além de 
agregar novas funcionalidades.

1 2

Nota Técnica nº 3/2019 - CGFIP/DGIP/SE/MS

1) Em apreciação pelo Conselho de Saúde – quando o gestor 
encaminhou o RAG, porém o Conselho de Saúde não emiku 
parecer conclusivo.

2) Sem informação – quando o gestor não encaminhou o RAG, 
via Sargsus, ao conselho de saúde.

3) Solicitado ajuste – quando o conselho, após análise, devolve 
o RAG para ajuste ou complemento pelo gestor. O RAG fica 
indisponível para acesso público até que o gestor retorne o 
RAG para o conselho.



MÓDULO DE PLANEJAMENTO: OBJETIVOS

Registrar as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano de Saúde, as metas anualizadas e a 
previsão orçamentária na Programação Anual de Saúde, e registrar a análise dos resultados obtidos 
nos RDQA e RAG, observando o que estabelece a legislação específica.

Dar transparência às metas definidas nos planos de saúde e nas programações anuais de saúde, 
assim como dos resultados dos indicadores apresentados pelos gestores nos RDQA e RAG, 
atendendo, assim, às demandas dos órgãos de controle, de áreas técnicas e de demais interessados 
quanto ao monitoramento. 

Integrar a funcionalidade da Pactuação Interfederativa de Indicadores aos demais instrumentos de 
planejamento, apresentando a série histórica dos resultados dos indicadores a cada ano, 
observando o período de fechamento das bases nacionais.

Integrar dados de outros sistemas de informação do SUS. 

Subsidiar o monitoramento, a regulação, o controle e a avaliação das políticas de saúde, através do 
acompanhamento da aplicação dos recursos financeiros transferidos fundo a fundo, conforme 
disposto no Art. 1148 da Portaria nº 3.992/GM/MS, de 27 de dezembro de 2017, pelos órgãos e 
entidades finalísticos responsáveis pela gestão técnica das políticas de saúde.
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1 - Aperfeiçoamento da gestão em saúde.

2 - Facilitação do acompanhamento das políkcas de saúde.

3 - Aprimoramento do uso dos recursos públicos.

4 - Apoio aos gestores na elaboração dos instrumentos de planejamento em saúde.

5 - Transparência das políkcas de saúde e do uso dos recursos públicos em saúde.

MÓDULO DE PLANEJAMENTO: VANTAGENS



MÓDULO DE PLANEJAMENTO: TEMPORALIDADE DO SISTEMA

De forma encadeada, tais conteúdos dos instrumentos do planejamento em 

saúde são disponibilizados pelo DGMP, respeitando a temporalidade de 

elaboração e execução de cada um deles e dando maior clareza à inter-relação 

dos instrumentos.

Após a inserção das informações e finalização do plano de saúde e das PAS, o 

sistema disponibiliza os relatórios para elaboração, em conformidade com a 

temporalidade de cada um, o 1o RDQA em 1o de maio; o 2o RDQA em 1o de 

setembro; 3o RDQA em 1o de fevereiro e o RAG em 1o de fevereiro, de acordo 

com o ano da PAS a que se referem.



Diretrizes
São os rumos que se 

pretende seguir nos 4 
anos; linhas gerais que 
definem um caminho a 

seguir; guias para as 
ações de saúde.

Todas as informações e instrumentos inseridos no DGMP são disponibilizados em acesso público na 

plataforma do DigiSUS Gestor http://digisus.saude.gov.br/gestor/#/planejamento, tanto os arquivos 

elaborados e anexados no sistema quanto os painéis mostrando informações para o planejamento. 

MÓDULO DE PLANEJAMENTO: QUESTÕES PRÁTICAS

Metas
Expressam compromissos 
para atingir os objetivos 

a partir da situação atual; 
as metas podem ser 
quantitativas e/ou 

qualitativas.

Objeevos
Expressam o que deve 

ser feito para 
melhorar a saúde da 

população e a gestão.

Indicadores
Instrumentos de 

gestão essenciais para 
medir o resultado.

http://digisus.saude.gov.br/gestor/


MÓDULO DE PLANEJAMENTO: PERFIS DE ACESSO

Gestor Estadual / Municipal

Perfil específico para o gestor. 
Pode visualizar e preencher 
todos os campos de entrada no 
sistema: Identificação, 
Pactuação Interfederativa de 
Indicadores, Plano de Saúde, 
Programação Anual de Saúde, 
RDQA e RAG, além de anexar 
arquivos. Somente este perfil 
possui permissão para gravar 
definitivamente as informações, 
enviar para análise do Conselho 
de Saúde, quando couber, e 
fazer ajustes nos instrumentos, 
mediante justificativa.

Técnico Estadual / Municipa

Perfil específico para técnicos 
que preenchem o sistema. 
Pode visualizar e preencher 
todos os campos de entrada 
disponíveis no sistema: 
Idenkficação, Pactuação 
Interfederakva de Indicadores, 
Plano de Saúde, Programação 
Anual de Saúde, RDQA e RAG, 
além de anexar arquivos.

Conselho Estadual / Municipal

Pode visualizar todas as 
informações que já estiverem 
finalizadas pelo perfil Gestor 
(Plano de Saúde, PAS, Pactuação 
Interfederativa de Indicadores, 
RDQA e RAG). Emite parecer e 
considerações na Pactuação, 
RDQA e RAG, anexando 
arquivos correspondentes, 
quando couber. 



MÓDULO DE PLANEJAMENTO: CADASTRO

§ O cadastro dos usuários dos perfis referidos será via Sistema de Cadastro e Permissões de 

Acesso do Ministério da Saúde (SCPA) no endereço: 

http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/

§ A autorização e o controle dos cadastros são feitos pelas referências, que possuem os 

perfis de Analista (Estadual, Regional, Federal e NEMS). Cada tipo de analista autoriza o 

acesso de um conjunto de usuários. 

O usuário que possui um cadastro ankgo, com um e-mail que não ukliza mais, deve solicitar a 

exclusão do seu cadastro do SCPA por meio de mensagem para cgfip@saude.gov.br. Somente após 

a exclusão, será possível ao usuário realizar novo cadastro com outro e-mail.

http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/
mailto:cgfip@saude.gov.br


MÓDULO DE PLANEJAMENTO: CADASTRO

Depois do login:
§ Solicitar acesso aos sistemas
§ Sistemas disponíveis - DGMP 
§ Selecionar o perfil

1. Cuidado com a alteração de 
senhas – Sisprenatal, Siscan, 
Siacs, Sisagua.

2. É Importante que o usuário faça 
o seu cadastro utilizando um e-
mail pessoal e não um e-mail 
relacionado ao nome da 
instituição, pois o e-mail fica 
vinculado ao CPF do usuário.

PONTOS DE ATENÇÃO



MÓDULO DE PLANEJAMENTO: CADASTRO

§ Compete aos gestores de saúde estaduais e municipais, bem como aos respectivos Conselhos de 
Saúde, indicar os responsáveis pelo acesso ao DGMP e informar às respectivas referências para o 
cadastro, bem como eventuais atualizações dos dados cadastrais. Os Analistas cadastrados para 
autorizar os acessos no SCPA apenas liberarão mediante as indicações recebidas formalmente pelos 
gestores e Conselhos de Saúde, em cada esfera correspondente. 

§ A quantidade de senhas solicitadas para o perfil técnico fica a cargo do gestor, mas o perfil de gestor 
somente será liberado para o CPF do próprio gestor. Após a autorização do acesso, um e-mail 
automático será enviado com a confirmação e o usuário já poderá usar o DGMP. 

§ Caso sejamos desligados de nossas funções, devemos solicitar o cancelamento dos perfis.



DE ONDE MIGRAM AS INFORMAÇÕES PARA O DIGISUS?



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA

Os órgãos de controle e a gestão municipal 
Conhecendo o sistema DigiSUS Gestor-
Módulo Planejamento

Águas de Lindóia, São Paulo

27 de março de 2019



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA

Com exceção da 
previsão das metas 
e das informações 
da linha de 
base/ano, todos os 
demais campos são 
de preenchimento 
obrigatório.



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



DIGISUS: SISTEMA EM PRÁTICA



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Além das subfunções orçamentárias específicas da área da saúde, o DGMP disponibiliza outras duas:

§ Administração Geral

§ Informações Complementares

No DGMP deve ser registrada a previsão considerando as subfunções utilizadas para a área da saúde, 

conforme previsto na Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999 e destacada no anexo da referida 

portaria.



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A segunda etapa do 
preenchimento do 
componente 
Programação Anual 
de Saúde é o 
lançamento das 
informações 
orçamentárias 
conforme dados 
informados pela LOA 
correspondente.



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



Enquanto não houver a 
homologação por parte do perfil 
estadual, a tela com as metas da 
pactuação permanecerá 
desabilitada para que o gestor ou 
técnico do município registre 
resultados.

Após a aprovação e inserção da resolução, a 
pactuação municipal é disponibilizada ao perfil 
estadual (técnico ou gestor) para homologação ou 
devolução ao CMS para algum ajuste. 

Após a homologação do perfil estadual, a 
pactuação do município é disponibilizada no item 
8 do RDQA e RAG para inserção de resultados 
alcançados.

Importante

SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



SUBFUNÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



§ Destaque para a necessidade de ajuste no Plano Municipal de Saúde (PMS) ou na 
Programação Anual de Saúde (PAS) para inclusão das metas ou das ações, respectivamente, 
decorrentes do enfrentamento à pandemia da COVID-19.

§ Nota Técnica 07/2020: https://digisusgmp.saude.gov.br/informacao/noticia/nota-tecnica-no-
72020-cgfipdgipsems

§ Planejamento é processo dinâmico. Solicitar ajuste no PMS para inserção de meta não 
registrada anteriormente = para COVID.

§ Se o PMS tem metas abrangentes, solicitar ajuste apenas na PAS.

§ Se for necessário ajuste no PMS, somente a PAS 2020 deve estar em aberto; do contrário, 
todas as demais receberão metas COVID; situação que se iniciou somente em 2020.

§ Quando ajustado o PMS, a PAS 2020 (se já estiver fechada) vai apagar os dados = imprimir 
antes a PAS 2020. 

§ Se a PAS 2020 estiver fechada, peça ajustes antes de realizar ajustes no PMS.

§ Caso tenha diretriz e meta abrangente, ajustar somente a PAS 2020, os dados registrados não 
apagam; achar meta, anualizar e inserir as ações respectivas.

§ Não esquecer de na PAS – COVID = subfunção 122.

§ Repassar no CMS, aprovar e inserir ata respectiva.

COVID-19 E O SISTEMA DIGISUS

https://digisusgmp.saude.gov.br/informacao/noticia/nota-tecnica-no-72020-cgfipdgipsems


1. Implantar medidas sócio sanitárias recomendadas pela OMS, para diminuir a transmissão 
da infecção pelo SARS CoV 2 no município.

1.1 Prevenir a transmissão do SARS CoV 2 no município.

1.1.1 Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública para Infecção pelo Novo 
Coronavírus COE instalado e em funcionamento.

1.1.1 Número de reuniões do COE municipal realizadas durante a pandemia.

Diretriz

Objetivo

Meta

Indicador

PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 1Ex.



PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 1Ex.

§ Apoiar o governo municipal na elaboração de normais legais para o isolamento social, como, por 
exemplo, pela criação de Centro de Operação de Emergências em Saúde Pública para Infecção pelo 
Novo Coronavírus COE.

§ Produzir e distribuir material educativo, através de vários mecanismos de comunicação, para 
orientar o governo municipal e a sociedade civil sobre a necessidade de isolamento social.

§ Desenvolver ações de fiscalização sanitária para implementação do isolamento social, através de 
profissionais de saúde capacitados.

§ Desenvolver ações de educação em saúde, através de profissionais de saúde capacitados, para 
orientar a população sobre medidas de higiene e uso de máscaras, para evitar a transmissão do 
SARS Cov 2.

§ Criar, em parceria com outras áreas do Governo e sociedade civil, alternativas para isolamento 
domiciliar para casos suspeitos e confirmados de COVID-19 voltadas a populações vulneráveis.

§ Desenvolver ou adquirir solução em software para monitoramento dos indicadores de isolamento 
social no território, por meio de geoprocessamento e/ou outra tecnologia disponível.

Ações



Diretriz

Objeevo

Meta

Indicador

PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objeevos, Metas e Indicadores 2Ex.

2. Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para atender os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19.

2.1 Garankr atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

2.1.1 Acolher casos suspeitos e confirmados de COVID-19 na Rede Básica Municipal.

2.1.1 Nº de UBS que estabelece fluxo para atendimento COVID-19 = Nº de Centros de 
Atendimento para enfrentamento da COVID-19 criados.

Atenção Básica



PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2Ex.

Ações
§ Reorganizar o Fluxo de Atendimento na Rede Básica Municipal para acolhimento e atendimento 

dos sintomákcos respiratórios, para evitar transmissão do Coronavírus para os demais usuários da 
UBS.

§ Ampliar horário de atendimento da Rede Básica Municipal com intuito de ampliar o acesso aos 
usuários do sistema e diminuir a concentração de atendimentos.

§ Contratar, repor e/ou capacitar as equipes da Rede Básica para atender sintomákcos respiratórios.

§ Adquirir EPI para as equipes da Rede Básica Municipal.

§ Adquirir equipamento para Rede Básica municipal para o adequado atendimento aos usuários que 
buscam os serviços com suspeita de infecção pelo COVID-19 ( entre outros).

§ Adquirir insumos para coleta de amostras para Teste RT PCR na Rede Básica Municipal.

§ Adquirir testes sorológicos para detecção de ankcorpos de COVID-19 para toda Rede de Atenção 
em Saúde Municipal.

§ Criar Centro de Atendimento COVID-19 para atender casos suspeitos e confirmados de COVID.



Diretriz

Objetivo

Meta

Indicador

PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 3Ex.

2. Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para atender os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19.

2.1 Garantir atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

2.1.2 Contratar e/ou ampliar em XX a carga horária de médicos, enfermeiros e técnicos, além 
do quadro de profissionais existente na rede de urgência e emergência, para ampliar a 
capacidade de atendimento da COVID-19 ou ampliar/desknar número XX de salas específicas 
para atendimento e isolamento de pacientes com caso suspeito de COVID-19.

2.1.2 Nº de profissionais contratados para ampliação da capacidade de 
atendimento da rede de urgência e emergência de pacientes COVID-19.

Atenção Urgência e Emergência



PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objeevos, Metas e Indicadores 3Ex.

Ações
§ Reorganizar o fluxo de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento para os casos com 

sintomas respiratórios.
§ Desknar ou adequar espaço separado, com venklação adequada, para pacientes sintomákcos 

em espera, e posteriormente espaço para consulta ou encaminhamento para o hospital nas 
Unidades de Pronto Atendimento Municipal.

§ Instalar tendas fora da unidade com salas de espera, consultório para atendimento e sala de 
procedimentos, com objekvo de isolar esses pacientes da demanda dos serviços de saúde.

§ Contar com equipe específica e capacitada para atender esses pacientes, realizando 
contratações e/ou reorganizando o trabalho das equipes nos serviços de saúde.

§ Adquirir EPI e capacitar os profissionais para o uso correto dos mesmos nas Unidades de 
Pronto Atendimento Municipal.

§ Organizar e disponibilizar leitos de observação nas Unidades de Pronto Atendimento 
Municipal, para isolamento dos pacientes suspeitos e confirmados.

§ Disponibilizar transporte pelo SAMU de pacientes graves para os hospitais de referência. 
§ Desknar ou adequar espaço separado para implantar sala de coleta nas Unidades de 

Pronto Atendimento Municipal de amostra para realização de RT PCR.



Diretriz

Objetivo

Meta

Indicador

PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 4Ex.

2. Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para atender os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19.

2.1 Garantir atenção integral à saúde de casos suspeitos e confirmados de COVID-19.

2.1.3 Ampliar XX o número de leitos de internação para atendimento de casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19.

2.1.3 Nº de leitos ampliados de UTI e/ou Clínica Médica.

Atenção Hospitalar



PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 4Ex.

Ações
Parte 1

§ Destinar ou adequar espaço separado para implantar enfermaria no Hospital de 
referência para COVID-19 destinada a internação de pacientes com a infecção.

§ Contratar, repor e/ou reorganizar e capacitar o conjunto das equipes para atendimento 
na enfermaria nas Unidades Hospitalares Municipais.

§ Adquirir EPI para as equipes nas Unidades Hospitalares Municipais, incluindo equipes 
de UTI.

§ Adquirir insumos adequados ao aumento da demanda ocasionado pela epidemia para 
atendimento dos pacientes internados.

§ Disponibilizar na Farmácia das Unidades Hospitalares Municipais lista de medicamentos 
prioritários para os casos de internação hospitalar de pacientes com COVID-19 tanto 
em leitos de Enfermaria quanto UTI.



PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objeevos, Metas e Indicadores 4Ex.

Ações
Parte 2

§ Implantar ou adequar leitos de UTI existentes nas Unidades Hospitalares Municipais de 
referência para COVID-19 realizando aquisição de mobiliários, equipamentos e 
adequações de espaço necessário.

§ Contratar e capacitar as equipes para atendimento na UTI nas Unidades Hospitalares 
Municipais.

§ Adquirir equipamentos, mobiliários e realizar adequações de espaço necessários da 
Enfermaria nas Unidades Hospitalares Municipais para atendimento de COVID-19.

§ Implantar Hospital de Campanha para atendimento dos pacientes infectados pelo 
COVID-19.

§ Adquirir EPI em conformidade para a proteção dos trabalhadores dos demais serviços da 
Rede de Atenção à Saúde Municipal (inclusive unidades de gestão do sistema).



Diretriz

Objetivo

Metas

Indicadores

PLANO E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Sugestão de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 5Ex.

2. Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para atender os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19.

2.2 Garantir ações de vigilância em saúde para o controle da COVID-19.

2.2.1 Implantar o SUS Nokfica em das Unidades de Saúde.

2.2.1 Percentual de Unidades de Saúde com o SUS Nokfica implantado / Número de 
Unidades de Saúde.

2.2.2 Investigar casos leves e moderados de COVID-19 notificados no SUS Notifica (E SUS VE).

2.2.2 Número de casos leves e moderados de COVID-19 investigados /Número de casos de 
COVID-19 notificados no e SUS VE X 100 (E SUS VE).



Diretriz

Objetivo

Metas

Indicadores
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Sugestão de Diretrizes, Objeevos, Metas e Indicadores 5Ex.

2. Reorganizar a Rede de Atenção à Saúde/RAS para atender os casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19.

2.2 Garantir ações de vigilância em saúde para o controle da COVID-19.

2.2.3 Investigar SRAG notificadas no SIVEP Gripe (SIVEP Gripe).

2.2.3 Número de SRAG concluído/Número de SRAG notificadas X 100 (SIVEP Gripe).

2.2.4 Inveskgar surtos de COVID-19 (SINAN Net Módulo Surto).

2.2.4 Número de surtos de COVID-19 inveskgados (PPL, entre outros)/ Número de 
surtos nokficados de COVID-19 (SINAN Net Módulo Surto).
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Ações
§ Fazer a notificação de casos suspeitos e confirmados de acordo com as orientações da 

Secretaria de Estado da Saúde (e do Ministério da Saúde).
§ Fazer a investigação e notificação de casos suspeitos e confirmados da COVID-19 de 

acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde.
§ Realizar a investigação de surtos suspeitos de COVID-19 (PPL, entre outros).
§ Orientar as medidas de isolamento domiciliar a todos os casos suspeitos e confirmados 

de COVID-19, assim como as medidas de proteção para os demais moradores do mesmo 
domicílio (higiene das mãos, higiene respiratória, limpeza do ambiente, limitação de 
movimentos dentro da casa e para sair).

§ Recomendar o uso de máscaras na comunidade, durante o atendimento domiciliar e em 
serviços de saúde no contexto do surto do SARS Cov 2.

§ Adquirir EPI para as equipes da Vigilância em Saúde.
§ Contratar, repor e capacitar equipes de Vigilância em Saúde.
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CGAIG/DAI/SE/MS
cgaig@saude.gov.br / cgfip@saude.gov.br

Tel: (61) 3315 3442 / (61) 3315 2462

http://digisus.saude.gov.br/gestor
mailto:cgaig@saude.gov.br
mailto:cgfip@saude.gov.br


SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

§ O resultado do processamento, 
manipulação e organização de dados, 
de tal forma que represente uma 
modificação (quantitativa ou 
qualitativa) no conhecimento da 
pessoa que a recebe.

§ Aquilo que ajuda à tomada de 
decisão. Conjunto de fatos, de noções 
etc., que existe em determinado 
momento sobre determinado 
assunto. 

§ Aquilo que informa a ação (dá forma 
à ação).

Informação é: Elementos da informação

Tijolo

Parede

Cômodo

Casa

Uso correto e 
manutenção

Sabedoria

Inteligência

Conhecimento

Informação

Dado

da casa



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Para definição das informações necessárias, deve-se, no mínimo, considerar as 
seguintes questões :

§ Por que esta informação deve ser produzida? 
§ Para que será utilizada? 
§ Quem vai utilizá-la? 
§ Como será utilizada (formato, fluxo e periodicidade) ? 
§ Por quanto tempo será útil essa informação? 
§ Ela deve ser produzida pelo sistema de informação em saúde ou obtida 

através de um estudo ou pesquisa pontual?

Para que faça sentido...



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

hWp://digisus.saude.gov.br/gestor/#/

hWps://www.conasems.org.br/

hWps://www.portalgestaoconasems.net/

hWps://egestorab.saude.gov.br/

hWp://portalfns.saude.gov.br/

hWp://www.portalfinanceirodogestor.saude.sp.gov.br/login.asp

hWp://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/informacoes-de-

saude-/tabnet-ses-indicadores-de-saude

hWp://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp

Outros sistemas de informação relacionados:

DigiSUS

Conasems

Portal Gestão Conasems

E-Gestor Atenção Básica

Fundo Nacional de Saúde

Portal Financeiro do Gestor (SP)

Secretaria de Estado da Saúde (SP)

Datasus

http://digisus.saude.gov.br/gestor/
https://www.conasems.org.br/
https://www.portalgestaoconasems.net/
https://egestorab.saude.gov.br/
http://portalfns.saude.gov.br/
http://www.portalfinanceirodogestor.saude.sp.gov.br/login.asp
http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/informacoes-de-saude-/tabnet-ses-indicadores-de-saude
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp



