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Introdução

 Dados Demográficos e de Morbimortalidade; 

 Dados da Produção de Serviços no SUS; 

 Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS; 

 Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS; 

 Indicadores de Pactuação Interfederativa passíveis de 

apuração quadrimestral; 

 Execução Orçamentária e Financeira; 

 Auditorias;

 Análises e Considerações Gerais.
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Dados Demográficos e de Morbimortalidade



Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Nascimentos: 2016-2019 

Cinco Regiões de Saúde responderam por 47,65% do total de nascimentos do 

RS no ano de 2019: R7, R8 e R10 (Metropolitana), R21 (Sul) e R23 (Serra).

2º RDQA*: 36.537 nascimentos 

1º RDQA*: 45.797  nascimentos 

*Dados preliminares
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Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos



Principais causas de internação hospitalar (2º Quadrimestre 2020*) 

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

7 dos 22 capítulos corresponderam por 76% das internações

*Projeção por média simples para o mês de agosto de 2020

Dado preliminar

Nos meses de maio, junho e julho de 2020 foi contabilizado o total de 4.383 internações hospitalares 

SUS/RS devido ao COVID-19

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares 



Principais causas de mortalidade (2019)* 

Dados Demográficos e de Morbimortalidade
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*Dado preliminar

Esses cinco capítulos corresponderam a 72,97% do total de óbitos do Estado do 

Rio Grande do Sul em 2019

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade 



Dados Demográficos e de Morbimortalidade

https://coronavirus.rs.gov.br/informe-epidemiologico

https://coronavirus.rs.gov.br/informe-epidemiologico


Dados da Produção de Serviços no SUS

Produção de Atenção Psicossocial 

Devido ao Covid-19, os serviços foram orientados, tanto pelo MS quanto pela SES/RS, a

evitar algumas atividades, principalmente aquelas que promovem aglomeração de pessoas

(como as atividades em grupo, muito comuns nos serviços da Rede de Atenção

Psicossocial).

No 2º quadrimestre de 2020, o  Estado do RS investiu R$ 6.513.777,52 dos recursos 

próprios  no cofinanciamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)



Dados da Produção de Serviços no SUS

Produção de Atenção Psicossocial (Hospitalar) 

Devido ao Covid-19, foram orientados a manter as internações para os usuários que 

apresentarem riscos após somente esgotadas todas as estratégias terapêuticas adotadas 

pelos demais pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no território. 

Além disso, no 2º quadrimestre de 2020, o Estado do RS investiu R$ 

6.769.200,00 dos recursos próprios no cofinanciamento dos demais 

dispositivos de saúde mental na atenção básica 



Dados da Produção de Serviços no SUS

Produção Ambulatorial Especializada 

A diminuição da produção possivelmente foi causada pela suspensão de atendimentos eletivos 

(consultas, exames e procedimentos ambulatoriais) decorrente da pandemia COVID 19. 



Dados da Produção de Serviços no SUS

Produção Hospitalar Especializada 

187.632 (187.632) 

A diminuição da produção possivelmente foi causada pela suspensão de atendimentos eletivos 

(consultas, exames e procedimentos) decorrente da pandemia COVID 19. 

*Dados podem sofrer modificações até 6 meses após a alta do usuário.



Dados da Produção de Serviços no SUS

Produção da Assistência Farmacêutica

No Estado, o valor total pago com recursos próprios para aquisição de 

medicamentos, no 2º quadrimestre de 2020, incluindo exercícios anteriores, foi 

de R$153.788.433,64. 

O repasse de recursos financeiros de obrigação do Estado para a assistência 

farmacêutica básica dos municípios foi de R$22.408.882,23.



Dados da Produção de Serviços no SUS

Produção da Vigilância em Saúde

*Dados podem sofrer modificações até 5 meses.



Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)/Tabwin/Ministério da Saúde, competência 07/2020, 

acesso 27/08/2020. 

A rede de prestadores de serviços ao SUS na competência julho de 2020 estava 

constituída por 6.963 estabelecimentos de saúde 



Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Processos Seletivos Simplificados para contratações emergenciais de profissionais

da área da saúde (COVID-19): no segundo quadrimestre do 2020 entraram em exercício

22 profissionais. E, no final do mês de agosto foram chamados mais sete (7) técnicos de

enfermagem; oito (8) médicos reguladores; um (1) médico e dois (2) enfermeiros



Indicadores Passíveis de Apuração Quadrimestral

Indicador
Meta 

Anual

1º Quadrimestre de 

2020

2º Quadrimestre de 

2020

Proporção de óbitos de 

mulheres em idade fértil (10 a 

49 anos) investigados*
100% 33% 58%

Proporção de registro de

óbitos com causa básica 

definida*
95% 92,59 **

Proporção de casos de

doenças de notificação

compulsória imediata (DNCI) 

encerrados em até 60 dias 

após notificação*

80% 73% 76%

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*

0,44 0,06 0,14***

*Dados apurados no painel BI/DGTI/SES/RS. Dados preliminares. **Indicador de apuração somente para o 

1º quadrimestre de 2020. ***Apenas os meses de maio e junho de 2020.



Indicador
Meta 

Anual

1º Quadrimestre de 

2020

2º Quadrimestre de 

2020

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*

0,35 0,05 0,09**

Proporção de parto normal no

SUS e na saúde suplementar*
38% 37,22% 36,33%

Número de óbitos maternos em 

determinado período e local de 

residência*

48 13 9

Cobertura populacional 

estimada pelas equipes de 

Atenção Básica*

77,60% 76,71% 73,70%

Cobertura de acompanhamento

das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família

70% 47,28%*** ***

Indicadores Passíveis de Apuração Quadrimestral

*Dados apurados no pinel BI/DGTI/SES/RS. Dados preliminares. **Apenas os meses de maio e junho de 

2020. ***Indicador de apuração semestral.



Indicador
Meta 

Anual

1º Quadrimestre de 

2020

2º Quadrimestre de 

2020

Cobertura populacional 

estimada de saúde bucal na 

Atenção Básica
44,62% 45,87% 46,19%*

Número de ciclos que atingiram 

mínimo de 80% de cobertura de 

imóveis visitados para controle 

vetorial da dengue

4 ciclos 0 ciclos 0 ciclos

Proporção de preenchimento 

do campo “ocupação” nas 

notificações de agravos 

relacionados ao trabalho

95% 98,82% 99,22%

Indicadores Passíveis de Apuração Quadrimestral

*Competência: maio/2020. 



Execução Orçamentária e Financeira

Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a 

Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais

Fonte: Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde, em reais (R$)

1º Quadrimestre de 2020: 1.117.957.886,16

2º Quadrimestre de 2020: 2.353.237.601,90



Situação da dívida não empenhada: Em 23 de junho, o programa que permite a

dação em pagamento de bens imóveis do Estado para a quitação de débitos com os

municípios na área da Saúde foi oficialmente lançado com o nome “Negocia RS”.

O objetivo é sanar R$ 466,4 milhões em valores não empenhados entre 2014 e 2018.

Execução Orçamentária e Financeira

Situação da dívida empenhada: Em agosto de 2020 foi paga a penúltima

parcela. Já foram pagos R$ 202,5 milhões da dívida empenhada.

Os valores referem-se a repasses atrasados de 2014 a 2018 com as prefeituras, relativos a programas municipais da Atenção Básica e manutenção de

hospitais públicos municipais.

Regularidade na execução da despesa e nos pagamentos: todas as obrigações

pactuadas e contratadas com municípios e prestadores de saúde foram

empenhadas e liquidadas até a competência julho/2020. A regularidade de

pagamentos dessas competências segue mantida.

Repasse extraordinário às populações vulneráveis: a Portaria SES/RS Nº

506, publicada em 23/07/2020, autorizou o repasse de recursos federais para

reforçar as políticas públicas de saúde de populações vulneráveis no período

de enfrentamento à Covid-19. Os valores foram destinados a povos indígenas,

comunidades quilombolas, população em situação de rua e áreas de saúde

prisional e mental na atenção básica. Até o final do 2º quadrimestre de 2020

foram repassados R$ 3,5 milhões aos fundos municipais de saúde.



Repasse de emendas parlamentares federais: foram repassados pelo

FES/SES/RS R$ 70,8 milhões em emendas parlamentares federais como

incremento temporário da média e alta complexidade aos hospitais.
Ressalta-se que, cada beneficiário deverá investir no mínimo 20% do valor recebido na prestação de novos serviços hospitalares

Execução Orçamentária e Financeira

Emendas parlamentares estaduais: a Assembleia Legislativa/RS destinou R$ 52,5

milhões em emendas parlamentares estaduais para o incremento de ações na

Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e para o enfrentamento à pandemia da

COVID-19. Os repasses são efetuados aos fundos municipais de saúde e hospitais

públicos e filantrópicos, em recursos de custeio e investimento.

No 1º quadrimestre de 2020 foram disponibilizados 15,8 milhões fundo a fundo aos

municípios contemplados. No 2º quadrimestre de 2020 foram repassados mais R$

13 milhões.

Auxílio Emergencial às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos: as Santas Casas

e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul receberam valores adicionais de R$

224 milhões do Ministério da Saúde para arcar com despesas extras decorrentes da

pandemia da Covid-19. No Estado foram 235 hospitais beneficiados.



Auditorias

Durante o 2º quadrimestre de 2020, o Departamento de Auditoria do SUS/SES/RS

concluiu a realização de auditorias, fase analítica, em 88 prestadores.

Foi realizada auditoria relacionada ao acesso a leitos de Unidade de Terapia

Intensiva (UTI) a partir da análise de processos oriundos de demandas judiciais. O

escopo foi examinar a Rede de Urgência e Emergência do RS com enfoque nas UTI.

No 2º Quadrimestre de 2020, em relação às ações desempenhadas pelo Núcleo de

Enfermagem, foram analisados 60 processos administrativos relacionados a internações e

tratamentos judiciais demandados judicialmente. Deste total, 50 são processos relativos a

tratamentos médicos (clínicos e cirúrgicos) demandados judicialmente e 10 relacionados a

Compra de Leito.

Em relação às denúncias recebidas via Ouvidoria do SUS, foram encaminhadas ao

Departamento de Auditoria do SUS 11 denúncias.



Ações de Enfrentamento da Pandemia de 

Covid19



Análises e Considerações Gerais



Análises e Considerações Gerais

A área técnica de Saúde da Mulher trabalhou na avaliação dos óbitos maternos, para a

padronização de ações prioritárias no enfretamento da mortalidade materna durante a pandemia

da Covid-19.

A área técnica de Saúde do Idoso sistematizou um fluxo, junto ao COE/RS, que permite à área

técnica monitorar os surtos e óbitos de Covid-19 em Instituição de Longa Permanência para

Idosos (ILPI) e no Hospital Colônia Itapuã/SES/RS, assim como o estabelecimento de fluxo dos

planos de contingência das ILPI.

A partir do final de junho a SES/RS implantou o Projeto TESTAR RS, que visa ampliar a

detecção do SARS-CoV 2 - elemento indispensável no contexto atual de evolução da

pandemia.

No 2º Quadrimestre de 2020, a execução dos testes RT-PCR foi

concentrada no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio

Grande do Sul (LACEN/CEVS/RS) - foram executados, o quantitativo

de 39.361 testes.



Análises e Considerações Gerais

No segundo quadrimestre de 2020 foram habilitados pelo Ministério da Saúde 748

leitos de UTI II Covid-19 e com isso o Estado do RS ampliou em 80,2% os leitos de

UTI.

Autorização para utilização temporária de leitos de cuidados

prolongados em Hospitais de Pequeno Porte (HPP): o Ministério da

Saúde autorizou 925 leitos distribuídos em 25 hospitais.

A utilização destes leitos tem por objetivo ampliar as vagas de leitos clínicos nos hospitais que são referência para

atendimento dos casos de Covid-19.

Leitos de UTI Covid-19 habilitados pelo Ministério da Saúde, por Macrorregião de Saúde,

Rio Grande do Sul, 1º e 2º Quadrimestre de 2020



Análises e Considerações Gerais

Em 27/07/2020, foi inaugurado no Município de Guaíba o Hospital Berço Farroupilha. O novo

espaço conta com 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 30 leitos clínicos, todos

destinados ao atendimento de pacientes suspeitos e confirmados Covid-19. O novo hospital

oferecerá serviços de baixa e média complexidade. Os repasses mensais serão nos valores de

R$ 385 mil do Governo do Estado do RS e R$ 480 mil para custeio dos leitos de UTI por 30

dias, enquanto aguarda a habilitação destes leitos pelo Ministério da Saúde.

Também foram abertos 10 leitos de UTI do Hospital de Charqueadas para a população privada

de liberdade e durante a pandemia, exclusivamente para casos suspeitos ou confirmados de

Covid-19.

Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP): foi realizada testagem de Covid-

19 dos moradores das Unidades Ana Freud, Moisés Reutmam, Missões e

Madre Matilde; e dos residenciais Martim Bromberg e Paissandu; bem como

dos profissionais de saúde do HPSP e terceirizados. Além disso, houve a

distribuição, capacitação/treinamento sobre uso dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) aos profissionais de saúde.



Análises e Considerações Gerais

No 2º quadrimestre de 2020, foram realizadas 11.716 regulações de leitos de Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) pela Central Estadual de Regulação de Hospitalar.
Aumento de 172% em relação ao 2º quadrimestre de 2019.

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint)/Departamento de Regulação Estadual/SES/RS

Número de solicitações de internações em leitos de UTI reguladas por mês, 

Rio Grande do Sul, 2º quadrimestre de 2019 e 2020.

Projeto Chamar 192: implementação do projeto para 226 municípios

elegíveis - os quais não contam com atendimento/cobertura SAMU 192.



Análises e Considerações Gerais

No segundo quadrimestre de 2020, foi completada a implantação do Gerint em 66% (58) dos

88 hospitais previstos para implantação em 2020.

Fonte: Departamento de Regulação Estadual/SES/RS



Análises e Considerações Gerais

O Sistema de Monitoramento de Leitos que foi colocado em funcionamento em

15 de abril de 2020.

O Sistema de Monitoramento de Leitos é uma ferramenta preenchida diariamente por todos os hospitais deste plano e permite

o acompanhamento e evolução diária do número de leitos de UTI e fora de UTI; número de pacientes internados em leitos de

UTI e fora de UTI Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) suspeitos/confirmados; pacientes em UTI utilizando respirador

e total de respiradores existentes em cada hospital.

Fonte: Departamento de Regulação Estadual/SES/RS



Análises e Considerações Gerais

Foram desenvolvidos dois (2) painéis de monitoramento do Covid-19, contando com 

informações sobre número de casos confirmados e ocupação de leitos no Estado, sendo um 

para consumo público e um para acesso interno. 

Fonte: DGTI/SES/RS. Acesso Público em: https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/



Análises e Considerações Gerais

https://transparenciacovid19.ok.org.br/



Análises e Considerações Gerais

O valor pago em bolsas de estudo para os Residentes da ESP/SES/RS (R1, R2, R3, R4) no

segundo quadrimestre de 2020 foi de R$ 2.885.446,74.

Foi lançado o edital do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) em parceria com a

SES/RS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS),

Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq), no valor de 7,5 milhões (para cofinanciar projetos de pesquisa para o SUS/RS até

R$150.000).

A Ouvidoria do SUS/SES/RS realizou 10.112 atendimentos, sendo 9.885 com origem no nível

central da SES/RS e 227 com origem nas Ouvidorias regionais.

Fonte: Banco de Dados OuvidorSUS e planilhas de atendimento. Gerado em: 03/09/2020

Atendimentos realizados pela Ouvidoria do SUS/SES/RS, 2º quadrimestre de 2020 



Análises e Considerações Gerais



Os relatórios de gestão da SES/RS estão disponíveis em: 

www.saude.rs.gov.br/planejamento

http://www.saude.rs.gov.br/planejamento

