
Metas pactuadas CVE/SES/SP 

Metas pactuadas: 

PES 2012-2015 e MS 2016-2019 

 
Promover, estimular e apoiar o desenvolvimento e o fortalecimento 

de ações de vigilância de acidentes e violências 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

Vigilância, monitoramento 
e avaliação   

Apoiar a ampliação da  

notificação de violência 

interpessoal e autoprovocada 

em 8% até 2019   (Linha de 

base: quadriênio anterior). 

notificação 

INDICADOR 12 
N•  absoluto de UNIDADES 

notificantes de violência 
interpessoal e 

autoprovocada 

N•  absoluto de 
NOTIFICAÇÕES de violência 

interpessoal e 
autoprovocada 

INDICADOR 15  
Proporção de notificações 
de violência interpessoal e 

autoprovocada com o 
campo raça/cor preenchido 

com informação válida 

PES 

Apoiar a ampliação das  

UNIDADES notificantes em 

15% até 2015    

PORTARIA Nº 
2.082, DE 17 DE 
DEZEMBRO DE 

2015 

 

 

RESOLUÇÃO 
CIT Nº 5, de 19 

de junho de 
2013 

 

Unidade 

notificante 

Campo 

raça/cor 

válido 

Apoiar a ampliação de 95% das 

notificações de violência 

interpessoal e autoprovocada 

com o campo raça/cor 

preenchido com informação 

válida  

ÁREA: VIOLÊNCIAS 

METAS PACTUADAS 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

OBJETIVO III.1.12: PROMOVER, 

ESTIMULAR E APOIAR O 

DESENVOLVIMENTO E O 

FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE 

VIGILÂNCIA DE ACIDENTES E 

VIOLÊNCIAS 

NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIAS  



Metas pactuadas CVE/SES/SP 
OBJETIVO ESTADUAL III 

 

A DVDCNT de acordo com as pactuações existentes anteriormente 

a 2011 preconizou utilizar como base para pactuação as 

notificações em unidades sentinelas presentes em 33 municípios 

no estado de São Paulo, tendo como objetivo a ampliação do 

número de fichas de notificação.  Portanto, a programação anual 

de saúde do Estado de São Paulo – PAS tem como meta a 

ampliação da cobertura da ficha de notificação. 

 

Item 1.12 - Promover, estimular e apoiar o desenvolvimento e o 

fortalecimento de ações de vigilância de violências e acidentes. 

 

Meta 2012-2015: Ampliar a cobertura da Ficha de 

notificação/investigação de violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências em 8% até 2019. 

 

Indicador (III.1.12) - Nº de notificações/investigação de violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências. 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, 

OBJETIVOS, METAS E 

INDICADORES - RESOLUÇÃO    

(CIT) Nº 5, DE 19 JUNHO DE 2013 

 
UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE                    

NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA   

 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E 

INDICADORES PARA OS ANOS DE 2013-2015  

  

A Resolução da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) nº 5, de 19 

junho de 2013, estabelece as Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores para o período de 2013 – 2015, com vistas ao 

fortalecimento do Planejamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e a implementação do Contrato Organizativo da Ação 

Pública da Saúde (Coap).   

 

Indicador 12 - Número de unidades de saúde com serviço de 

notificação de violência doméstica, sexual e outras violências 

implantado. 

  



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E 

INDICADORES PARA OS ANOS DE 2013-2015  

  

Diretriz 2 – Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com 

expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de 

prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras 

redes de atenção. 

 

Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências 

Ampliar o número de unidades de saúde com serviço de 

notificação contínua de violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências. 

 

Indicador 12 - Número de unidades de saúde com serviço de 

notificação de violência doméstica, sexual e/ou  outras violências 

implantado. 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E 

INDICADORES PARA OS ANOS DE 2013-2015  

  

 

Possibilita o acompanhamento da ampliação da cobertura da Ficha 

de Notificação / Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou 

outras violências para atender a legislação e garantir a atenção e 

proteção às pessoas em situação de risco; permite melhor 

conhecimento da magnitude deste grave problema de saúde 

pública, que são as violências doméstica, sexual e outras 

violências. 

 

Método de Cálculo Municipal, Regional, Estadual e Distrito Federal: 

Número absoluto de Unidades de Saúde com notificação de 

violência doméstica, sexual e/ou outras violências. 

 

Parâmetro Nacional para Referência: Ampliar em 20%, anualmente, o 

número de Unidades de Saúde notificantes. Quando não existir 

Unidade de Saúde notificante, implantar, pelo menos, uma. 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

METAS E INDICADORES DO 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE (PQA-VS)   

 
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E 

AUTOPROVOCADA COM O CAMPO RAÇA/COR 

PREENCHIDO COM INFORMAÇÃO VÁLIDA 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

Revisa a relação de metas e seus respectivos indicadores do 

Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-

VS) a partir de 2016. 

Indicador 15 - Proporção de notificações de violência interpessoal e 

autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida. 

PORTARIA nº 2.082, de 17 de dezembro de 2015 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 



Metas pactuadas CVE/SES/SP 

Vigilância, monitoramento e avaliação   

Prazo para encerramento do banco de dados para efeito estatístico do 

ano anterior (atualização da base de dados do SINAN em Nível Nacional) 

 

 

Até o dia 30/10 de cada ano relativos aos 

dados do ano anterior 

Fonte: Sistema de informação de 

Agravos de Notificação Pág. 38 


