
CUIDAR  
MELHOR

P R O GR A MA



Projeto aprovado pela ALCE

Aprovação da Lei Nº
17.320/2020, que aumentou de
5% para 15% os recursos do
ICMS destinados aos municípios
com base em critérios da área da
saúde.

“Votação durante a sessão plenária do dia 01 de outubro de 2020”
Foto: Dário Gabriel (Ascom – Assembleia Legislativa)



Com a nova legislação, a divisão fica da 
seguinte maneira:

▪ 65% relacionado ao VAF;

▪ 18% índice de qualidade educacional 
do município;

▪ 15% pelo índice municipal de 
qualidade da saúde (IQS);

▪ 2% pelo índice municipal de 
qualidade do meio ambiente.

Como fica com a nova Lei 
TRIPLICAR os recursos com base em 

indicadores de saúde



Os indicadores atuais, 
alterados no início de 2020, 
com o apoio técnico do IPECE,  
já foram direcionados para 
avaliar o desempenho dos 
municípios na melhoria da 
qualidade da saúde

Composição do IQS 
Resolver problemas de 
saúde atuando no que 

MAIS MATA e MAIS FAZ 
SOFRER



Introdução do conceito da regionalização
em seu cálculo. 

Grandes resultados em saúde só se 
concretizam com uma atuação regional 
sincronizada e eficiente. 

Municípios serão avaliados com base em 
seu próprio desempenho e no 
desempenho da Região de Saúde à qual 
pertencem

Metodologia inovadora

Para maiores detalhes: 
https://www.ipece.ce.gov.br/cota-parte-do-icms/

https://www.ipece.ce.gov.br/cota-parte-do-icms/


RESULTADOS ESTRATÉGICOS

“Exame de Tomografia Computadorizada na Policlínica Regional em Sobral”  
Foto: Divulgação

REDUZIR
Mortalidade



PROGRAMA CUIDAR MELHOR

❖ Institui o Programa Cuidar Melhor da Saúde e autoriza ao Poder Executivo a premiar os
municípios com melhores resultados em saúde (Projeto de Lei);

❖ Pacto de cooperação entre governo do estado, municípios e sociedade no
desenvolvimento de políticas e estratégias de atenção integral e equitativa voltadas ao
alcance de melhores resultados em saúde para a população;

❖ Assinatura dos Termos de Adesão (parceiros) e de Compromisso (estado e município) para
implementação do programa;

❖ APOIO TÉCNICO E INCENTIVOS FINANCEIROS:

Premiação Cuidar 
Melhor

Cota Parte do 
ICMS



TRÍPLICE HÉLICE DA
REGIONALIZAÇÃO

Governo  do Estado–Cidadão -
Munícipio

COAP

Pacto pela Regionalização da Saúde

POLÍTICA  
DE ESTADO

PILARES DA GOVERNANÇA DA SAÚDE

EIXO CEARÁ SAUDÁVEL



OBJETIVOS DO PROGRAMA

1. Fomentar a atuação do Estado e dos municípios de forma cooperativa, 
coordenada e regionalizada, tendo como base o Planejamento Regional de 
Saúde;

2. Fortalecer as Redes de Atenção à Saúde no Ceará e a Governança Regional, 
potencializando a atuação da APS e a integração entre os níveis de atenção;

3. Apoiar a implementação de políticas, estratégias e práticas inovadoras, setoriais 
e intersetoriais, visando melhorar os indicadores de qualidade em saúde; 

4. Garantir acesso com qualidade e a continuidade do cuidado de pacientes com  
Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Gestantes e Crianças até 2 
anos de idade (público alvo do 1 ano do programa).



PREMIAÇÃO CUIDAR MELHOR

▪ Premiar o esforço dos municípios/equipes na melhoria de indicadores intermediários
relacionados as seguintes dimensões:

I. Saúde geral/Atenção Primária à Saúde (APS);

II. Mortalidade por AVC e IAM (Doenças crônicas);

III. Mortalidade Infantil/Saúde da Mulher;

IV. Mortalidade por Acidente envolvendo Motocicleta.

▪ Indicadores transformados para uma escala que varia entre 0 (zero) e 1 (um), gerando-se um
único indicador sintético que ordenará (ranking) os 184 municípios, permitindo a aplicação
de critérios para a distribuição da premiação;

▪ Condições para o recebimento da Premiação: (1) Assinatura do COAP; (2) Plano de Trabalho
para aplicação de recursos; (3) Compromisso de cooperação técnica com outro município;

Será publicada 

uma portaria 

com detalhes



Dimensão de Esforço Dimensão de Impacto

Proporção de Internações por Condições Sensíveis à APS Geral/APS

Proporção de nascidos vivos de mães com idade entre 10 e 19 anos
(gravidez na adolescência)

Proporção de gestantes cadastradas e vinculadas até o 3º mês de
gestação

Taxas de cobertura vacinal em crianças até 1 ano de idade

Mortalidade Infantil

Proporção de pacientes hipertensos cadastrados

Proporção de pacientes diabéticos cadastrados

Taxa de internação por diabetes e hipertensão na população de 20 anos
ou mais

Mortalidade por AVC e IAM

Existência de departamento/ou órgão municipal de trânsito
Mortalidade por Acidente 

de Trânsito envolvendo 
Motocicleta

INDICADORES DA PREMIAÇÃO CUIDAR MELHOR                   
(EDIÇÃO 2021)

INDICADORES DO IQS 
(ICMS)

Cadeia de Resultados do Programa 
Matriz de Indicadores   



CRONOGRAMA

JAN 2021                      DEZ 2021

•Mobilização e pactuação comlideranças (assinatura dos 

termos de compromisso em Março/2021).

• Elaboração dos planos  regionais e COAPs

• Implementação das ações.

1º Trimestre 2022

•Avaliação e premiação.
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