
 

 

  

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E 
INDICADORES – PES 2020-2023 

 

VERSÃO PRELIMINAR. Este breve resumo apresenta as prioridades que compõem a proposta realizada pelas áreas 

técnicas da SES-SP para o novo quadriênio (2020-2023), e visa dar visibilidade aos serviços finalísticos a serem 

implantados e implementados para melhorar o atendimento do cidadão na rede estadual de saúde.   

      



 

 

Diretriz 1 Diretriz 2 Diretriz 3 Diretriz 4 Diretriz 5 
12 Objetivos – 21 metas 6 Objetivos – 14 metas 3 Objetivos – 22 metas 5 Objetivos – 11 metas 4 Objetivos – 19 metas 

Resumo parcial: 5 diretrizes | 30 objetivos | 87 metas  
 

1.Garantir o acesso da 
população em tempo 

oportuno, aperfeiçoar a 
qualidade dos serviços 
de saúde, e integrar a 

atenção básica e 
especializada. 

2.Promover o 
cuidado integral às 

pessoas em seus 
diferentes ciclos de 
vida, considerando 

os segmentos 
específicos da 

população. 

3.Reduzir e prevenir 
riscos relacionados à 
saúde da população 
por meio das ações 

de vigilância, 
promoção e 
prevenção. 

4.Fortalecer a 
Gestão da Saúde no 
Estado de São Paulo, 
com foco no controle 

social,  na 
governança regional 
para aprimoramento 
e reestruturação das 
redes de atenção à 

saúde. 

5.Desenvolver 
políticas e ações 

de gestão do 
trabalho, 

educação, ciência, 
tecnologia e 
inovação em 

saúde. 

Diretrizes PES 2020-2023 



Diretriz nº 1 - Garantir o acesso da população em tempo oportuno, aperfeiçoar a qualidade dos serviços de 
saúde, e integrar a atenção básica e especializada. 
 
Objetivo1: Organizar e qualificar o acesso à assistência ambulatorial especializada e hospitalar.  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) - Produto 1083; 1134; 1135; 1154; 1403  
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| Diretriz 4 | foco na Regionalização; 
ODS: 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade de 

Medida 
2020 2021 2022 2023 

 

D1.1.1-Otimizar a utilização dos leitos 
hospitalares gerenciados por 

Organizações Sociais de Saúde (OSS) 

% de hospitais gerenciados por 
Organizações Sociais de Saúde 
(OSS) com taxa de ocupação 

acima de 80%. 

70% 2018 % 75% % 70% 70% 75% 75% 
 

D1.1.2-Otimizar a utilização dos leitos 
dos Hospitais Gerais da Administração 

Direta. 

% de Hospitais gerais da 
Administração Direta com taxa 
de ocupação igual ou acima de 

80%. 

50% 2018 % 75% % 60% 70% 75% 75%  

D1.1.3-Reduzir a perda primária dos 
Ambulatórios Médicos de Especializadas 

(AME). 

Percentual médio de perda 
primária dos Ambulatórios 
Médicos de Especializadas 

(AME). 

8% 2018 % 6% % 8% 8% 6% 6%  

D1.1.4 Manter atualizada a ocupação 
dos leitos hospitalares, em tempo real no 
Portal CROSS, dos hospitais sob gestão 

estadual. 
 

Número de hospitais com 
atualização da ocupação dos 
leitos em tempo real no portal 
CROSS (Módulo de Leitos ou 

Leitos com AIH)/número total de 
hospitais próprios e conveniados 

x 100 
 

70% 2019 % 100 
 

% 
70 80 90 100  

 
 
 



Objetivo 2: Aprimorar o controle e a avaliação dos Contratos de Gestão, Convênios e dos Contratos Programa.  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) Produtos 1083, 1134, 1135, 1154.. 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| Diretriz 4 | foco: Regionalização 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador 
Meta do 
Plano 

(2020-2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade de 

Medida 
2020 2021 2022 2023 

 

D1.2.1-Ampliar a pontuação das 
Unidades da Administração 
Direta nas avaliações do 

Contrato Programa. 
 

Média da pontuação (0 a 100) 
alcançada pelas Unidades da 

Administração Direta tradicional 
nas avaliações trimestrais do 

Contrato Programa. 

69 2019 Número 80 Número 70 70 75 80 
 

D1.2.2-Ampliar as unidades 
gerenciadas por Organizações 

Sociais de Saúde (OSS) com 
relatórios trimestrais de 

avaliação em conformidades com 
as metas contratadas. 

% de unidades gerenciadas por 
Organizações Sociais de Saúde 

(OSS) com relatório de avaliação 
trimestral em conformidade com 

as metas contratadas. 

85% 2018 % 90% % 90% 90% 90% 90%  

D.1.2.3- Monitorar as instituições 
participantes das Santas Casas 

SUStentável  
 

Número de instituições 
monitoradas/número de 

instituições participantes do 
Programa x 100 

100% 2019 % 100 % 100 100 100 100  

D1.2.4-Manter a satisfação dos 
usuários atendidos em unidades 
gerenciadas por Organizações 

Sociais de Saúde (OSS) 

% de unidades gerenciadas por 
Organizações Sociais de Saúde 

(OSS) com taxa de satisfação do 
usuário acima de 90% 

90% 2018 % 90% % 90% 90% 90% 90%  

D.1.2.5-Melhorar a satisfação 

dos usuários atendidos em 
hospitais gerais da Administração 

Direta 

% de hospitais gerais da 

Administração Direta com taxa 
de satisfação do usuário acima 

de 85% 

69% 2018 % 95% % 80% 85% 90% 95%  



D.1.2.6-Melhorar a satisfação 
dos usuários atendidos nas 

unidades conveniadas (convênios 
assistenciais) 

Número de unidades 
conveniadas com taxa de 

satisfação do usuário maior ou 
igual a 85%/número total de 
unidades conveniadas x 100. 

- - - 85 % - 85 85 85  

 
 
 
 

Objetivo 3: Promover a estruturação da assistência farmacêutica e o acesso aos medicamentos padronizados no SUS pela população. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) Produto 1102. 
8ª Conferência Estadual de Saúde. Eixo 1 - O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde, Diretriz1 – D1 e D4 
ODS 3.: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e avaliação da 

Meta 

Linha de Base do 
Indicador 

Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D.1.3.1- Ampliar o acesso aos 
medicamentos padronizados no 

SUS pela população. 

Taxa de acesso aos medicamentos padronizados 
pela população (Nº de pacientes atendidos por 
medicamento/Nº de pacientes cadastrados por 

medicamento x 100). 

87% 2018 % 90% % 85% 87,5% 90% 90% 
 

D.1.3.2-Garantir a 
disponibilidade de medicamentos 
principais nas unidades públicas 

estaduais de saúde 

Percentual de disponibilidade de medicamentos 
principais nas farmácias de unidades públicas 

Estaduais de saúde. 
82% 2017 % 90% % 85% 87,5% 90% 90%  

 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 4: Fortalecer o Instituto Butantan como laboratório oficial de produção de referência nacional. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 935 (PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS) Produto 1069, 1071 
8ª Conferência Estadual de Saúde | Eixo 1 - O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde, D1 
ODS3 : Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as 
doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de 
acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde 
pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos.  

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 

Indicador Meta do 
Plano 

(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.4.1-Atender a demanda do 
Ministério da Saúde de acordo 
com a capacidade de produção 

do Instituto Butantan. 

Número de unidades de vacinas 
e soros entregues/número de 

vacinas e soros demandados x 
100. 

100 2019 % 100% % 100% 100% 100% 100% 
 

 
 

Objetivo 5: Consolidar a Fundação para o Remédio Popular ( FURP) como um laboratório oficial de referência para a produção de medicamentos. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 935 (PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS) Produtos 1073, 1451 
8ª Conferência Estadual de Saúde | Eixo I.O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde. D1 
ODS 3 : Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. | 3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as 
doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de 
acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde 
pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para 

monitoramento e avaliação 
da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade de 

Medida 
2020 2021 2022 2023 

 

D1.5.1-Disponibilizar 
medicamentos demandados pela 
Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo – SES/SP, de 
produção FURP. 

Número de unidades 
farmacotécnicas 

disponibilizadas pela 
FURP/Número de unidades 

farmacotécnicas demandadas 
pela SES de produção 

92,74 
 

2018 
Número de 
unidades 
farmacotécnicas 

99 % 98,5% 98,5% 99% 100% 
 



FURPx100. 

 
 
 

Objetivo 6: Atender as necessidades de sangue e hemocomponentes nos serviços de saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 935 (PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINAS, SOROS, MEDICAMENTOS, SANGUE E HEMODERIVADOS) Produto 918 
8ª Conferência Estadual de Saúde: Eixo II: A função reguladora do estado na estruturação do sus. |D.4 
ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.6.1-Suprir a necessidade de 
sangue e hemocomponentes nos 

serviços de saúde. 

Número de bolsas de Sangue de 
concentrado de hemácias 

processadas coletadas pelos 
Hemocentros/número de bolsas 
de Sangue de concentrado de 

hemácias distribuídas para 
agências transfusionais 

acrescidos a 10% de estoque de 
segurança X 100. 

100% 2019 % 100% % 100% 100% 100% 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 7: Promover ações para a redução de internações por causas sensíveis à atenção básica. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) Produto 1092, 1097 
Pactuação Interfederativa: indicadores 17 e 18. 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D4 
ODS: 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.7.1-Reduzir as Internações 
por Causas Sensíveis à Atenção 

Básica (ICSAB). 

Número de internações por 
causas sensíveis à atenção básica 
no ano/total de internações do 

mesmo período x 100. 

15 2018 % 14,6 % 14,9 14,8 14,7 14,6 
 

 

Objetivo 8: Apoiar o desenvolvimento de ações de saúde bucal em municípios com baixo IDH. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D2;D4 / EIXO III - A resistência do SUS frente às formas restritivas do financiamento. 
D3. 
Pactuação Interfederativa: Indicador 19 
ODS: 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.8.1-Apoiar financeiramente os 

municípios com IDH baixo para 
auxiliar no custeio da Saúde 
Bucal por meio do Programa 

“Sorria São Paulo”. 

Número de municípios 

beneficiados financeiramente 
para o custeio da saúde bucal 
por meio do Programa Sorria 

São Paulo 

411 2018 Número 411 Número 411 411 411 411 
 

 
 
 



Objetivo 9: Implantar Rede Integrada de Assistência aos Pacientes com Doenças Genéticas Raras no Estado de São Paulo 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde. Eixo 1 - O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde, Diretriz1; Diretriz 4  
ODS: 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 

(2020-
2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.9.1-Identificar e implementar Centros de 
Referência para confirmação diagnóstica de 
crianças com má-formação congênita e erros 

inatos do metabolismo. 
 

Número de Centros de 
Referência identificados e 

implementados. 
1 2019 Número 5 Número 1 2 2 0 

 

 
 

Objetivo 10: Promover a melhoria do acesso a serviços de terapia renal substitutiva (TRS). 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO)| Programa 932 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) Produto 1420 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D4 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unida
de de 
Medid

a 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade de 

Medida 
2020 2021 2022 2023 

 

D1.10.1- Ampliar a oferta de vagas para 

pacientes com Doença Renal Crônica Terminal. 

 

Número de pacientes em terapia 

renal substitutiva (TRS)/estimativa 

de necessidade pela Portaria 

MS/GM 1.631/2015 (75 x 

100.000 habitantes acima de 20 

anos)  

 

68 2017 Taxa 72 Taxa 69 70 71 72 
 



 

Objetivo 11: Estimular a implementação de Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIDOTT.  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D4 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.11.1-Aumentar o número de CIDOTT 
cadastradas na Central de Transplantes da 

SES. 
 

Número de CIDOTT cadastradas. 
 

121 2019 Número 169 Número 133 145 157 169 
 

 
 

Objetivo 12: Aprimorar a regulação da rede regional de atenção à saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D3; D4 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D1.12.1- Reduzir em todos os DRS 

o tempo de regulação de 
urgência/emergência inter-

hospitalar 

Número de DRS com redução de 5% 

ao ano da mediana do tempo (em 
minutos) de regulação de urgência 

absoluta inter hospitalar /número total 
de DRS x 100 

- - - 100 % 70 80 90 100 
 

 
 

 



Diretriz nº 2 - Promover o cuidado integral às pessoas em seus diferentes ciclos de vida, considerando os 
segmentos específicos da população. 
 
 

Objetivo 1: Promover ações para a redução da mortalidade materna e infantil 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO)| Programa 932 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) Produto 1005 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D3; D4 
Pactuação Interfederativa: Indicadores 2, 15 e 16 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.1; 3.2;3.7;3.8                        

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D2.1.1-Reduzir a mortalidade 
materna no Estado de São Paulo. 

Razão de mortalidade materna 
por 100 mil nascidos vivos 

46,20 2018 Razão 35 Razão 46 42,34 38,74 35 
 

D2.1.2-Reduzir a mortalidade 
infantil no Estado de São Paulo. 

Taxa de mortalidade infantil por 
mil nascidos vivos. 

10,77 2018 Taxa 9,5 Taxa 10,5 10,3 9,9 9,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 2: Ampliar o acesso das mulheres às ações de prevenção e detecção precoce do câncer de colo de útero e do câncer de mama. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO)| Programa 932 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) Produto 1013 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D3; D4 
Pactuação Interfederativa: Indicadores 11 e 12 
ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e avaliação da 

Meta 

Linha de Base do Indicador 
Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade 

de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D2.2.1-Melhorar a cobertura do 
Rastreamento de câncer de colo 
de útero na população feminina 
na faixa etária de 25 a 64 anos 

com cobertura SUS. 

Número de exames citopatológicos do colo do 
útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 

anos/ Número de mulheres de 25 a 64 anos com 
cobertura SUS, residentes no respectivo local e 

ano/3. 

0,63 2018 Razão 0,80 Razão 0,68 0,73 0,78 0,80 
 

D2.2.2-Melhorar a cobertura do 
rastreamento para o câncer de 

mama na população feminina na 
faixa etária de 50 a 69 anos 

com cobertura SUS. 

Número de mamografias para rastreamento na 
faixa etária de 50 a 69 anos, residentes em 

dado local e período/ Metade da população 
feminina com cobertura SUS nesta faixa etária 

no respectivo local e período. 

0,49 2018 Razão 0,70 Razão 0,55 0,60 0,65 0,70  

 
 
Objetivo 3: Qualificar o cuidado ao adolescente ampliando o acesso aos serviços de saúde na perspectiva da integralidade e intersetorialidade das 
ações. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: PROGRAMA 930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP. 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D4 
Pactuação Interfederativa: Indicador 14 e 17 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.7 Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo 
o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde.3.8 | Objetivo 5 | 5.6Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 
documentos resultantes de suas conferências de revisão. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 
Linha de Base do 

Indicador 
Meta do 
Plano 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 



Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

(2020-2023) 
2020 2021 2022 2023 

 

D2.3.1-Reduzir o número de 
gestações em adolescentes no 

Estado de São Paulo. 

% Nascidos Vivos de Mães com 
menos de 20 anos. 

 
11,2 2018 % 10,4 % 11,0 10,8 10,6 10,4 

 

 
 

Objetivo 4: Promover o envelhecimento ativo e saudável com qualidade de vida.  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020-2023: PROGRAMA 930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 
8ª Conferência Estadual de Saúde: Eixo I.O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde. D4 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D2.4.1-Ampliar o número de 
hospitais paulistas com o selo 
inicial do Programa “Hospital 

Amigo do Idoso”. 

Número de hospitais que 
receberam o selo inicial do 
“Hospital Amigo do idoso”. 

52 2019 Número 90 Número 60 70 80 90 
 

 
 

Objetivo 5: Proteger e promover a saúde da população, com foco nas doenças e condições crônicas, acidentes e violências e na promoção do 
envelhecimento saudável. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) Produto 1097 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D3 e D4. 
Pactuação Interfederativa: Indicador 1 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades| 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 



D2.5.1- Reduzir a mortalidade 
prematura por DCNT pelos 
principais grupos de DCNT 

(doenças do aparelho 
circulatório, neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas e diabetes). 

Número de óbitos na faixa etária 
de 30 a 69 anos pelos principais 
grupos de DCNT/ população na 
faixa etária de 30 a 69 anos X 

100.000 
 

331,05 
 

2018 Taxa 
 

324,48 
Taxa 

 
329,39 

 
327,25 

 
326,11 

 
324,48  

D2.5.1 - Criação de Grupos de 

Trabalho regionais de combate 
às Violências 

Número de Departamentos 
Regionais de Saúde, com Grupo 

de Trabalho de Combate às 
Violências instituído/Número de 

DRS x 100. 

- - - 100 Percentual 20 30 30 20  

 
 

Objetivo 6: Fortalecer a atenção à Saúde das Populações Vulneráveis  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D3-D4-D5. 
Pactuação Interfederativa: Indicadores 17 e 21. 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador 

Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D2.6.1 Ampliar o número de cursos de capacitação 
para trabalhadores da saúde na temática Saúde da 

População Negra. 
Número de cursos realizados 2 2019 Número 17 Número 4 4 4 5 

 

D2.6.2 Organizar e pactuar formalmente o acesso da 
População Indígena as Redes de Atenção à Saúde do 

SUS (média e alta complexidade) nas regiões de 

abrangência dos 8 Departamentos Regionais de 
Saúde com circunscrição indígena no Estado de São 

Paulo (DRS 1, 2,6,9,12,4,16 e 17) 

Número de DRS com pactuação 
destinada ao acesso da população 
indígena nas RAS, formalizada nas 

CIRs (Comissões Intergestores 
Regionais) 

- - - 8 Número 2 4 6 8  

D2.6.3 - Aumentar o acesso das pessoas com 
Deficiência aos serviços de reabilitação por meio da 

ampliação de novas Unidades da Rede de 
Reabilitação Lucy Montoro no Estado de São Paulo 

Número novas unidades da Rede 
Lucy Montoro 

20 2019 Número 24 Número 1 1 1 1  



D2.6.4 Ampliar os procedimentos cirúrgicos de 
afirmação de gênero para pessoas transexuais. 

 

Número de procedimentos 
cirúrgicos de afirmação de gênero 

realizados 
100 2018 Número 125 Número 107 112 117 125  

D2.6.5 Reduzir o número de pessoas moradoras de 
hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo. 

Número de dos moradores de 
hospitais psiquiátricos no estado de 

São Paulo 
desinstitucionalizados/Número total 

de moradores de hospitais 
psiquiátricos no estado de São 

Paulo em 2019 x 100 
Número de morados em 2019 – 

1.619 

- - - 50% % 12,5 12,5 12,5 12,5  

D2.6.6 Realizar apoio financeiro aos municípios sede 
de unidade prisional para atendimento da atenção 

básica da população privada de liberdade. 
 

Número de municípios elegíveis 
que recebem repasse financeiro 

ara realização de atenção básica 
dentro dos presídios. 

36 2018 Número 36 Número 36 36 36 36  

 

 
Diretriz nº 3 – Reduzir e prevenir riscos relacionados à saúde da população por meio das ações de vigilância, 
promoção e prevenção. 
 
Objetivo 1: Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 932 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D3-D4-D5. 
Pactuação Interfederativa: Indicadores 4, 5, 6, 8 e 9 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador 
Meta do 
Plano 

(2020-2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 

D3.1.1- Reduzir a taxa de 
casos novos de hanseníase com 

incapacidade física visível. 

Número de casos novos com incapacidade 
física (grau 2) visível no diagnóstico 
residentes e detectados no ano da 
avaliação/população residente x 

3,6 2018 % 3,4 % 3,5 3,5 3,4 3,4 



1.000.000. 

D3.1.2 - Ampliar o diagnóstico 
de Hepatite C na população de 

15 a 69 anos. 
 
 
 

Proporção de notificações com HCV-RNA 
detectado, sendo - número de notificações 
de hepatite entre 15 e 69 anos de idade 

com HCV-RNA detectado/número de 
notificações de hepatite entre 15 e 69 

anos de idade com anti-HCV Reagente x 
100 

68% 2018 % 72 % 69 70 71 72 

D3.1.3 – Ampliar o percentual de 
gestantes diagnosticadas com 

sífilis no pré-natal tratadas com 
penicilina. 

Número de gestantes com sífilis tratadas 
com penicilina/Número total de gestantes 

com sífilis no pré-natal x 100. 
90 2018 % 95 % 91 92 93 95 

D3.1.4 - Assegurar a 
confirmação laboratorial dos 

casos notificados de sarampo e 
rubéola. 

Número de casos suspeitos de sarampo e 
rubéola encerrados laboratorialmente/ 

número total de casos notificados de 
sarampo e rubéola x100 

90 2018 % 90 % 90 90 90 90 

D3.1.5 - Ampliar a proporção de 
vacinas com cobertura vacinal 
preconizada no Estado de São 

Paulo. 

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. 

0 2018 % 75 % 25 25 50 75 

D3.1.6 - Ampliar o número de 
municípios que utilizam o 
Tratamento Diretamente 

Observado – TDO para 
Tuberculose. 

Número de municípios com boa cobertura 
de Tratamento Diretamente Observado 

(TDO), sendo boa cobertura 70% dos casos 

diagnosticados tratados com TDO. 
 

90 2018 Número 100 Número 92 95 98 100 



D3.1.7 - Ampliar a taxa de 
doenças de notificação 

compulsória imediatas (DNCI) 
encerradas em tempo oportuno. 

Número de casos de DNCI encerrados em 
até 60 dias da notificação 

(oportunamente)/número de casos de DNCI 
notificados X 100 

71 2018 % 75 % 72 73 74 75 

D3.1.8 - Elaborar e aprovar o 
Plano Regional da Rede de 

Cuidados em IST/AIDS e 

Hepatites Virais nas Regiões de 
Saúde. 

 

Número de regiões de saúde com o Plano 
Regional da Rede de Cuidados elaborado 

e aprovado 
- - - 44 Número 14 10 10 10 

D3.1.9- Organizar as sub redes 
e/ou laboratórios de referência 

por agravos/programas 
prioritários da Vigilância em 

Saúde. 

Número de sub-redes e/ou laboratórios 
de referência organizados. 

10 2019 Número 5 Número 1 2 1 1 

D3.1.10- Monitorar e avaliar a 
resistência aos inseticidas 

utilizados no controle de vetores 
em municípios selecionados. 

Nº de municípios monitorados/ total de 
municípios selecionados X 100 

- - - 100 % 25 25 25 25 

D3.1.11- Assessorar tecnicamente 
os municípios no enfrentamento 
das epidemias de arboviroses e 

nas ações de vigilância e 
controle. 

Número de assessorias realizadas 48.000 2018 Número 48.000 Número 12.000 12.000 12.000 12.000 

D3.1.12- Monitorar o início da 
Investigação dos óbitos por 

dengue em até 48 horas 

Número de óbitos por dengue com início de 
investigação em 48 horas /Número de 
óbitos por dengue notificados X 100 

80 2018 % 90 % 80 83 86 90 

 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 2: Promover a Vigilância em Saúde nas seguintes áreas de atuação: produtos, serviços de saúde, interesse da saúde, meio ambiente e saúde 
do trabalhador 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 932 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) Produto 1006, 1007 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo1 O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde | D5. 
Pactuação Interfederativa: Indicadores 4, 10, 20, 22 e 23 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.  

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador 

Meta do 

Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D3.2.1- Auditar os municípios das 
regiões metropolitanas, com mais 

de 100 mil habitantes, em 
relação à implantação da gestão 

de qualidade nos serviços de 
vigilância sanitária. 

Número de municípios auditados 
/Número total de municípios 

priorizados x 100 
 

1% 2018 % 100 ¨% 6 14 40 40  

D3.2.2- Ampliar o controle do 
risco sanitário das atividades 

econômicas de alta 
complexidade sob regulação da 

Vigilância Sanitária. 

Número de estabelecimentos 
de alta complexidade 

controlados / Número de 
estabelecimentos de alta 

complexidade cadastrados x 
100 

38 2018 % 50 % 41 44 47 50  

D3.2.3- Inspecionar os locais de 
trabalho com ocorrência de casos 
prioritários de agravos à saúde 
do trabalhador, notificados no 

Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação – Sinan 

Número de locais de trabalho 
inspecionados / Número de 
locais de trabalho com casos 

prioritários notificados no 
Sinan   x 100 

100 2018 Percentual 100 Percentual 100 100 100 100  

D3.2.4 – Ampliar as ações para 

controle de risco e dos agravos à 
saúde da população associados 

ao agrotóxico. 

Número de ações de controle 
de risco e de agravos à saúde 

associados ao agrotóxico. 
8 2018 Número 37 Número 10 9 9 9  

D3.2.5 - Ampliar as ações dos 
Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST) para 
controle de risco de agravos à 

Número de ações de Vigilância 
da Saúde do Trabalhador 

realizadas pelos CEREST-R no 
ano. 

30.000 2018 Número 34.159 Número 30.990 32.012 33.068 34.159  



saúde relacionados ao trabalho 

D3.2.6 - Aprimorar as condições 
de potabilidade de água 

ofertada à população paulista 
pelos Sistemas Públicos de 

Abastecimento do estado de São 
Paulo. 

Percentual de análises para 

Vigilância da água para 

consumo humano que atendem 

ao padrão de potabilidade 

para os parâmetros Coliforme 

Totais (CT), Cloro Residual 

(CRL) e Turbidez (T).  

85 2018 Percentual 95 Percentual 87 90 92 95  

 
 
Objetivo 3: Promover ações de apoio ao desenvolvimento da Política Estadual de Mudanças Climáticas- PEMC.  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades | Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis |Objetivo 
13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador 
Meta do 
Plano 

(2020-2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D3.3.1-Implantar nas unidades 
hospitalares e ambulatoriais 
próprias da SES o Projeto 

Reciclar 

Número de unidades hospitalares e 
ambulatoriais próprias da SES 

participantes do Projeto Reciclar, / 
número unidades hospitalares e 

ambulatoriais próprias da SES x 100. 

0 2019 % 100% % 25% 25% 25% 25% 
 

D3.3.2- Implantar nas unidades 
hospitalares e ambulatoriais 
próprias da SES o Projeto 

Compras Sustentáveis na Saúde 

Número de unidades hospitalares e 
ambulatoriais próprias da SES 

participantes do Projeto Compras 
Sustentáveis na Saúde/ número de 

unidades hospitalares e ambulatoriais 
próprias da SES x 100. 

0 2019 % 100% % 25% 25% 25% 25% 
 

D3.3.3-Inventariar nas unidades 
hospitalares (direta e indireta)  e 
ambulatoriais da SES as emissões 

de gases de efeito estufa. 

Número de hospitais da administração 
direta e indireta da SES com 

inventário de emissão de gases de 
efeito estufa/número total de hospitais 
da administração direta e indireta x 

0 2019 % 60% % 10% 15% 15% 20% 



100. 

D3.3.4- Implantar nas unidades 
hospitalares (direta e indireta)   e 
ambulatoriais próprias sistema de 

mensuração de eficiência 
energética. 

% de unidades hospitalares e 
ambulatoriais próprias da SES com 

mensuração de eficiência energética. 
0 2019 % 60 % 10% 15% 15% 20% 

 
 
Diretriz nº 4 - Fortalecer a Gestão da Saúde no Estado de São Paulo, com foco na governança regional e no 
controle social, para aprimoramento das redes de atenção à saúde. 
 
Objetivo 1: Expansão e Modernização da Saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 941 (EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo1 O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde | D4. 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador 
Meta do 
Plano 

(2020-2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D4.1.1-Construir nova estrutura 
para funcionamento da Centro de 
Referência da Saúde da Mulher. 

 

 
Percentual de construção da nova 

estrutura do Centro de Referência da 
Saúde da Mulher. 

 

5% 2019 Percentual 100% % 30% 90% 100% 0% 
 

D4.1.2-Realizar reformas e 
adaptações nas unidades 

hospitalares e ambulatoriais  para 
obtenção do AVCB (Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros). 

Número de unidades da administração 

direta adaptadas 
80 2019 Número 16 Número 4 4 4 4  



D4.1.3-Realizar reformas e 
adaptação nas unidades 

hospitalares e ambulatoriais  para 
torna-las acessíveis à pessoa com 

deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

 
Número de unidades de saúde 

reformadas e adaptadas para torna-
las acessíveis/número total de 

unidades de saúde x 100 

20% 2019 Percentual 60% % 15% 15% 15% 15%  

D4.1.4-Implantar e monitorar o 
sistema de gestão dos 
equipamentos médicos 

hospitalares nas unidades da 
administração direta. 

Número de unidades da 
administração direta com 
o  sistema de gestão de 

equipamentos hospitalares 
implantados e monitorados/número 

de hospitais das unidades da 
administração direta x100 

10% 2019 % 100% % 60% 80% 100% 100%  

D.4.1.5 - Modernizar o parque 
tecnológico dos laboratórios da 

rede de Saúde Pública para 
realizar exames de média e alta 

complexidade. 

Número de equipamentos 
laboratoriais para exames de média e 

alta complexidade adquiridos 
20 2019 Número  40 Número 10 10 10 10  

D.4.1.6 - Modernizar a 
infraestrutura física dos 

laboratórios da rede de Saúde 
Pública. 

Número de obras e reformas 
realizadas nos laboratórios de saúde 

pública 
0 2019 Número 30 %  7 7 8 8  

D.4.1.7- Atualizar o parque 
tecnológico de equipamentos 

médicos das unidades hospitalares 
e ambulatoriais da administração 

direta. 

Número de equipamentos 
atualizados/número total 

equipamentos x 100 
10 2019 % 40 %  10 10 10 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 2: Fortalecer a Ouvidoria como instrumento de gestão. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde Eixo IV: Participação social – cidadania, ética, direitos e deveres para a emancipação do direito coletivo. 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e avaliação 

da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 

Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D4.2.1-Implantar o Sistema 
Informatizado Ouvidor SES/SP 

nos serviços sob gestão do 
estado. 

Número de serviços sob gestão do estado 
com Sistema Informatizado Ouvidor SES/SP 
implantado/ Número de serviços sob gestão 

do Estado x 100. 

0 2018 % 60% % 30% 10% 10% 10% 
 

 
 
 

Objetivo 3: Disseminar e qualificar a Política de Humanização 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| Diretriz 2 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades 

 

Descrição da Meta 
Indicador para 

monitoramento e 
avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D.4.3.1- Ampliar o percentual de 

Unidades de Saúde da SES 
participantes da Política Estadual de 
Humanização (PEH) com Planos de 

Humanização construídos e validados. 

Número de Unidades de 
Saúde da SES participantes 

da Política Estadual de 

Humanização com Planos 
Institucionais de 

Humanização construídos e 
validados / Número 

Unidades SES participantes 
da Política Estadual de 
Humanização X 100. 

70% 2018 % 85 % 70 75 80 85  



 

Objetivo 4: Fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo1 O papel do estado como disciplinador e fomentador do direito à saúde | D5. 
Pactuação Interfederativa: indicador 21 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.  

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 

Indicador Meta do 
Plano 

(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D4.4.1-Implementar os 
programas estratégicos de Saúde 

Mental (TEA, Recomeço, 
Prevenção ao suicídio e 

qualificação da RAPS) nas 
Regiões de Saúde. 

 

Número de regiões de saúde com 
pelo menos 3 ações estratégicos 
de Saúde Mental implementadas. 

- - - 63 Número 15 15 15 18 
 

 
 

Objetivo 5: Apoiar técnica e financeiramente os municípios para a qualificação da atenção básica, na perspectiva da estruturação das Redes de 
Atenção à Saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 930 (ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO) Produto 1092 e 1097 
8ª Conferência Estadual de Saúde| Eixo 2 – A Função reguladora do estado na estruturação do SUS| D4 
Pactuação Interfederativa: indicadores 17, 18 e 19. 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.   

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D4.5.1 Manutenção do apoio 
técnico e financeiro aos 

municípios paulistas. 

Número de municípios que 
receberam apoio técnico e/ou 

financeiro para a Atenção 
645 2019 Número 645 Número 645 645 645 645 

 



 Básica. 

 
 
Diretriz nº 5 - Desenvolver políticas e ações de gestão do trabalho, educação, ciência, tecnologia e inovação 
em saúde. 
 
Objetivo 1: Formar e capacitar profissionais para a área da saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 942 (CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE) 

ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

 

D5.1.1-Formar Médicos por meio 
do Programa de Residência 

Médica para as instituições de 
saúde. 

Número de Médicos residentes 
formados. 

6680 2019 Nº 26.980 Nº 6.700 6.720 6.760 6.800 

 

 

D5.1.2- Especializar profissionais 
da área da saúde, exceto 

Médicos, para as instituições de 
saúde. 

Número de profissionais 
especializados. 

 
191 2019 Nº 2.450 Nº 550 600 650 650 

 

 

D5.1.3- Formar profissionais de 
nível médio para as instituições 

de saúde. 

Número de profissionais de 
nível médio formados. 

1.010 2018 Nº 4.400 Nº 1.100 1.100 1.100 1.100 
 
 

D5.1.4- Capacitar profissionais 
na área da saúde com recursos 

de Educação Permanente, em 
parceria com o Ministério da 

Saúde, em conformidade com o 
Plano Estadual de Educação 

Permanente em Saúde de São 
Paulo 2020-2023. 

Número de profissionais 
capacitados com recursos de 

Educação Permanente. 
1.980 2018 Nº 8.800 Nº 2.200 2.200 2.200 2.200 

 

 



D5.1.5- Capacitar os servidores 
da administração direta da 

SES/SP. 

Percentual de servidores 
capacitados em cursos 

presenciais e EAD ofertados 
pelo Grupo de Seleção e 
Desenvolvimento de RH 

(GSDRH) 
(número de servidores 
capacitados em cursos 

presenciais e EAD / número 

total de servidores ativos da 
administração direta da 

SES/SP X 100). 

5% 2018 % 11% % 5% 2% 2% 2% 

 

 

D5.1.6- Desenvolver todas 
as  ações das diretrizes que 
integram o Plano Estatual de 

Educação Permanente em Saúde 
de São Paulo 2020-2023, 

conforme recursos financeiros 
disponibilizados para a 

implementação para a politica 
de educação permanente em 

Saúde. 

Percentual de ações do Plano 
Estadual de Educação 

Permanente em São Paulo 
2020/2023 desenvolvidas. 
(Número de ações do Plano 

Estatual de Educação 
Permanente em Saúde de São 

Paulo 2020-2023 
desenvolvidas/Número total de 

ações propostas no Plano 
Estatual de Educação 

Permanente em Saúde de São 
Paulo 2020-2023 x 100) 

- - - 100% % 25% 25% 25% 25% 

 

 

D5.1.7- Capacitar profissionais 
na área de Vigilância em Saúde 

e Gestão 
 
 

Número de profissionais 
capacitados 

13.000 2018 Número 52.000 Número 13.000 13.000 13.000 13.000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 2: Propiciar a melhoria do clima organizacional e da qualidade de vida dos trabalhadores na Secretaria da Saúde. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 942 (CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE) 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento 

e avaliação da Meta 

Linha de Base do Indicador Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

 

D5.2.1-Realizar mesa de 
negociação na SES/SP. 

Número de mesas de negociação 
realizadas. 

10 2.018 Nº 40 Nº 10 10 10 10 
 
 

D5.2.2-Realizar ações de 
segurança e saúde do 

trabalhador e de qualidade de 
vida aos servidores das unidades 

da administração direta da 
SES/SP 

Número de ações de segurança 
e saúde do trabalhador e de 

qualidade de vida 
desenvolvidas. 

5 2.018 Nº 20 Nº 5 5 5 5 

 

 

 
 
 

Objetivo 3: Fortalecer a gestão de pessoas na SES/SP. 
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 942 (CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS NA ÁREA DA SAÚDE) 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador 

Meta do 
Plano 
(2020-
2023) 

Unidade de 
Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D5.3.1- Implantar nas unidades 
próprias da SES sistema 

informatizado de gestão de 
pessoas na SES via web. 

Percentual de unidades próprias 

da SES com sistema informatizado 
de gestão de pessoas via web 

implantado. (número de unidades 
próprias da SES com sistema 
informatizado de gestão de 

pessoas via web implantado/ 
número total de unidades próprias 

0 2019 % 
20/80= 

25% 
% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

 



da SES X 100). 

D5.3.2- Revisar as estruturas 
organizacionais e readequar os 

cargos da SES/SP, conforme 
solicitação do Gabinete do 

Secretário (GS). 

Percentual de estruturas 
organizacionais da SES/SP 
revisadas por solicitação do 

Gabinete do Secretário (GS). 
(número de estruturas 

organizacionais da SES/SP 
revisadas por solicitação do GS 

/número total de estruturas 

organizacionais da SES/SP x 
100). 

- - - 
16/80 

unidades = 
20% 

% 5% 5% 5% 5% 
 

 
 

Objetivo 4: Estabelecer mecanismos que contribuam para a aproximação do SUS a tecnologia de inovação em saúde  
Nota: Este objetivo guarda relação com: 
PPA 2020/2023 Programa 933 (CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE) Produto 887, 1489 1475, 1478 e 1482| Programa 940 (FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO 
SUS) Produto 1671. 
ODS3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades. 

 

Descrição da Meta 
Indicador para 

monitoramento e 
avaliação da Meta 

Linha de Base do 
Indicador Meta do 

Plano 
(2020-2023) 

Unidade 
de 

Medida 

Meta Prevista 
 

Valor Ano 
Unidade 

de 
Medida 

2020 2021 2022 2023 
 

D5.4.1-Produzir pareceres 
técnicos científicos e sínteses de 

evidências 

Número de pareceres 
técnicos científicos e 

sínteses de evidências 
produzidas. 

5 2018 Número 24 Número 6 6 6 6 
 

D5.4.2-Realizar pesquisas em 
inovação tecnológica em saúde 

Número de pesquisas 
desenvolvidas em 

inovação em saúde 
pelos Núcleos de 

Inovação Tecnológica 
(NIT) 

- - - 30 Número 6 8 8 8 
 

D5.4.3 Desenvolver projetos de 
metodologias analíticas no 

Laboratório de Saúde Pública 
para atender as demandas de 

Número de projetos de 
pesquisa desenvolvidos 

nos Laboratórios de 
Saúde Pública 

4 2018 Número 20 Número 5 5 5 5 



Vigilância em Saúde. 

D5.4.4- Viabilizar nos municípios 
do Estado agendamento de 
consultas médicas, exames e 

procedimentos clínicos por meio 
do aplicativo Hora Marcada 

Número de municípios 
com o aplicativo Hora 
Marcada implantado 

- - - 90 Número 15 20 25 30 

D5.4.5- Realizar interconsultas de 
especialidades, por meio do 

Programa Multisaúde. 

Número de pacientes 
atendidos pelo 

Programa Multisaúde 
- - - 500.000 Número 50.000 100.000 150.000 200.000 

D5.4.6- Estruturar o prontuário 
resumido do paciente, 

organizados por evento clínico. 

Número de pacientes 
com História Clínica 

digital 
- - - 3.500.000 Número 500.000 500.000 1.000.000 1.500.000 

D5.4.7- Realizar análise com 
formulação de proposta de plano 

de intervenção em processos 
estratégicos. 

Número de casos de 
análise com formulação 
de proposta de plano 

de intervenção em 
processos estratégicos 

- - - 5 Número 2 1 1 1 

D5.4.8- Implantar o sistema de 
informática (S4SP) para a gestão 

hospitalar 

Número de hospitais 
com sistema implantado 

40 2019 Número 80 Número 10 10 10 10 

 


