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APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório Anual de Gestão (RAG) repercute os esforços da gestão estadual 

do SUS/Piauí, presta contas à sociedade de importantes avanços na saúde e mostra que o 

ano 2017 foi marcado por ações estratégicas especialmente voltadas para a redução de 

iniquidades, melhoria de indicadores essenciais, fortalecimento da gestão e para a oferta 

descentralizada dos serviços de média e alta complexidade. 

Investimentos de considerável monta foram empregados na implantação e na 

implementação de novos serviços, na aquisição de equipamentos modernos e na 

incorporação de tecnologias de última geração nos hospitais regionais, para garantir melhores 

cuidados e assistência resolutiva aos usuários em todas as regiões do Estado, fazendo valer 

os princípios basilares do Sistema Único de Saúde. 

Notadamente na assistência hospitalar os esforços mais significativos se voltaram para a 

alta complexidade no interior do Estado, com a abertura de leitos de cuidados intensivos, que 

incluem desde Unidade de Terapia Intensiva(UTI), como UTI adulta e neonatal e Cuidados 

Intermediários Neonatal(UCIN), totalizando 50 leitos, assim distribuídos: 10 leitos no Hospital 

Regional Deolindo Couto, em Oeiras; 10 leitos no Hospital Regional Justino Luz, em Picos; 10 

leitos de UTIN e mais 10 leitos de UCIN, no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde(HEDA), em 

Parnaíba; e 10 leitos de UCIN no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. 

A ampliação da oferta de serviços na rede hospitalar é resultado da ação de 

reestruturação dos hospitais, tanto em estrutura física como de equipamentos, que decorre do 

planejamento de anos anteriores e vem se efetivando gradativamente, fazendo com que os 

serviços de referência sejam contemplados com as condições necessárias para qualificar o 

atendimento em seus respectivos territórios. E não somente no interior, como também na 

capital, a expansão dos serviços em alta complexidade vem ocorrendo. Na Maternidade Dona 

Evangelina Rosa, a referência materno-infantil no Estado, ganhou 10 leitos de UTIN e no seu 

processo de reestruturação, deve ganhar mais 50 leitos comuns. 

No Hospital Getúlio Vargas foram abertos mais quatro leitos de UTI, estando em 

processo licitatório mais 20 leitos, totalizando 40 leitos. Mais leitos de UTI estão previstos, em 

diversas fases de execução, para o Hospital Infantil Lucídio Portela, Instituto de Doenças 

Tropicais Natan Portela e o Hospital Regional de Campo Maior. 

Avanço importante por meio de novas tecnologias na assistência foi marcado pela 

implantação do serviço de telemedicina no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, cuja 

equipe local é matriciada à distância pelo hospital de excelência Albert Einstein, de São Paulo. 

Trata-se de uma interação para troca de experiências e estudo de quadro clínico de pacientes 

internados em Floriano, cujas intervenções são orientadas em benefício da saúde dos 

pacientes de UTI. 



 

Serviço de urgência cardiológica, novos leitos para estabilização, Casa da Gestante e 

uma agência transfusional foram ações importantes no ano 2017 para toda a população da 

região litorânea. Também em Parnaíba a expansão dos serviços de saúde é feita em parceria 

com a Universidade Estadual da Saúde(UESPI), onde o curso de Odontologia recebeu 12 

consultórios odontológicos para a prática acadêmica dos estudantes e com a Universidade 

Federal do Piauí(UFPI), onde o HEDA é hospital-escola para a realização de duas 

Residências Médicas, nas áreas de Cirurgia e Clínica Médica. 

Ao longo do ano a SESAPI promoveu condições para que diversos hospitais da rede 

realizassem os mutirões como estratégia para zerar a fila de espera por um procedimento 

cirúrgico, seja em Teresina, como nos hospitais da rede estadual no interior, contemplando 

cerca de 2.000 pacientes atendidos em diferentes patologias, dentre elas as cirurgias 

ortopédicas, pediátricas, ginecológicas, de catarata e de varizes. 

Em São Raimundo Nonato foi inaugurada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em 

Buriti dos Lopes foi reaberto o Hospital municipal, cuja reforma geral e equipagem foram 

assumidos pelo Tesouro Estadual. 

A saúde inclusiva mereceu atenção especial em 2017, assegurando que pessoas com 

deficiência tenham acesso à reabilitação ou a equipamentos ortopédicos. Pelo Programa 

Passo à Frente, mais de 4.000 pessoas, em mais de 50 municípios, receberam órteses, 

próteses, cadeiras de rodas ou de banho, numa ação itinerante para que a saúde esteja em 

todo lugar. Para 2018 está prevista a construção do Centro Especializado em Reabilitação 

(CER IV), em Parnaíba, com a oferta de serviços para as quatro deficiências: auditiva, física, 

mental e intelectual. 

Às crianças com microcefalia, além do acompanhamento intensivo, foi realizado o 

primeiro mutirão, com atendimento multiprofissional aos mais de 100 pacientes e seus 

familiares, bem como a estruturação de mais de 50 salas vinculadas aos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família – NASF. 

No campo da saúde mental foi lançado o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio, que 

já está em execução, priorizando a capacitação de profissionais que atuam nos municípios e 

na rede de urgência e emergência; a implantação de seis leitos psicossociais na Maternidade 

Dona Evangelina Rosa, em Teresina, atende pacientes que necessitam de assistência 

diferenciada, seja pelo uso de álcool e outras drogas, ou por outros transtornos mentais; no 

Hospital Areolino de Abreu foram ampliados os leitos de observação, no Pronto Atendimento, 

bem como foi aberto o ambulatorial pediátrico. 

Mais de 30 ambulâncias foram entregues ao longo do ano, garantindo boas condições 

de transporte aos pacientes que necessitam de atendimento em outras regiões. 

Ações pontuais para o fortalecimento da gestão municipal no âmbito da Atenção Primária 

foram priorizadas por meio da implantação do modelo de Planificação da Atenção Primária 

nos 11 municípios do Território Planície Litorânea. 



 

Decorrentes dessa soma de esforços de ampliação de ofertas, qualificação de cuidados, 

da abertura de novas vagas e da melhoria nas estruturas físicas e equipamentos, reflexos 

importantes vêem sendo percebidos em todas as dimensões da rede pública de saúde, desde 

a diminuição da transferência de pacientes para o polo de saúde de Teresina, passando pela 

redução do tempo/resposta às necessidades de cada caso, principalmente as urgências. 

Analisa-se, pois, de modo efetivo, que em 2017 a saúde pública do Piauí deu muitos passos à 

frente! 

 



 

  
 

 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO 
INTEGRAL A SAÚDE-SUPAT 



 

 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO A SAÚDE 
GERENCIA DE  ATENÇÃO BÁSICA 

 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: ATENÇÃO BÁSICA 
 
3 – Diretriz 01: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.  

 

4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 

 
 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES 1. Cobertura populacional estimada pelas equipes de 

atenção básica de acordo com o número de Equipes de 
Saúde da Família implantadas de acordo com a Portaria 
nº 2355/2013. 
 
2. Cobertura populacional estimada pelas Equipes de 
Saúde Bucal. 

1- 98,75% 
2- 96,5% a cobertura populacional estimada pelas Equipes de Saúde 
Bucal,  
Fonte: 
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCo
berturaSB.xhtm 

Competência novembro/2017 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaSB.xhtm
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaSB.xhtm


 

METAS - 2017 1. Manter a cobertura (98,99%) populacional para as 
Equipes de Atenção Básica e qualifica-las. 

 
2. Redução de internações por causas sensíveis a 
Atenção Básica  

 
3. Aumentar o percentual de cobertura de 
acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 
Programa Bolsa Família (PBF) 

 
4. Ampliar o número de Equipes de Saúde Bucal de 
acordo com o número de Equipes Saúde da Família. 

 
5. Aumentar o percentual de ação coletiva de 
escovação dental supervisionada 

 
6. Reduzir o percentual de exodontia em relação aos 
procedimentos preventivos e curativos  

 
7. Apoiar, supervisionar e assessorar tecnicamente 
100% dos municípios, na implantação e execução das 
ações dos programas de atenção primária à saúde, para 
garantia do atendimento a população, contemplando 
melhoria de infraestrutura e de serviços de atenção 
secundária em odontologia (CEO E LPRD ) 

 
8. Repassar mensalmente incentivo financeiro aos 
224 municípios, para fins de cofinanciamento estadual da 
atenção básica e secundária/especializada, conforme 
pactuado em CIB. 
 
 

 
 o número de Equipes de Saúde Bucal de acordo com o 

número de Equipes Saúde da Família, atualmente está 1:0,93, ou seja, 
temos 1.311 equipes de saúde da família para 1.216 equipes de saúde 
bucal  
Fonte: http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php  
Competência agosto/2017 
 
 

Aumentar 3% de ação coletiva de escovação dental supervisionada, 
até agosto 2017 o resultado é de 0,46% 
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qapi.def 
Competência agosto/2017 
 

Reduzir 5 % de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e 
curativos, até agosto de 2017 o resultado é de 9,05%  
Fonte: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qapi.def 
Competência agosto/2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qapi.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qapi.def


 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada % 

1 - Supervisão técnica e clínica aos 
municípios com ESF/ESB implantada e 
indicadores baixos, sob auditoria ou que 
solicitou expansão (ESF e ESB), entre 
outros programas. 

ESF dos 
municípios 
supervisionados  

 Realizada 160 Supervisão in loco atendendo demanda 
do Ministério Publico, DENASUS e demais demandas 
inerente a essa gerência contemplando 108 
municípios.  

100% 
demandas 
atendidas 

 

2 - Realizar o V Seminário Estadual sobre 
o 3º ciclo do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ) e E-SUS. 

Seminários 
realizados  
E-SUS 
implantados 

Foram realizadas 11 oficinas territoriais em Teresina 
sobre 3º ciclo de PMAQ e E-SUS.  
09 Oficinas municipais sobre o E-Sus: Floriano, Picos, 
Bom Jesus, Jardim do Mulato, Monte Alegre, Aroazes 
e São Miguel do Tapuio. 

 Foi realizado em 
substituição ao 
Seminário Estadual 

3 - Realizar 7 Oficinas Territoriais sobre o 
NASF e Academia da Saúde 

Oficina 
realizadas 

01 oficina Territorial em Teresina com a participação da 
Referência Técnica do Ministério da Saúde  
 

15% da 
ação 
realizada 

 

4 - Realizar 7 reuniões técnicas(Oficinas) 
loco-regionais do Programa Mais Médicos 
para supervisão e avaliação dos 
processos de trabalho das equipes. 
 

Oficinas  
realizadas  

07 Oficinas realizadas envolvendo os 11 territórios, 
participaram 124 municípios e 422 
profissionais: 

 SERRA DA CAPIVARA 
Local: Gerência regional de Educação de São 
Raimundo Nonato. Contou com a participação de 12 
municipios do território 
VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRAS – Contou com a 
participação de 11 municípios do território  
TABULEIROS DO ALTO PARNAÍBA – 05 Municípios 
participantes. 
VALE DO RIO CANINDÉ – 06 Municípios participantes. 
 VALE DO RIO GUARIBAS - 21 Municípios 
participaram. 
VALE DO SAMBITO – 05  municípios participaram; 
CHAPADA DAS MANGABEIRAS – 14 Municípios 
participaram: 
.ENTRE RIOS – 15 Municípios participaram 
CARNAUBAIS –08 Municípios participaram 
COCAIS – 18 Municípios Participaram  
PLANÍCIE LITORÂNEA: 09 Municípios participaram 

100% das 
oficinas 
realizadas 

Total de Municípios 
participantes 124 
Total de 
profissionais:422 
Responsável pela 
Ação: Maria Idvani 
Braga 
Coordenadora da 
Comissão Estadual 
do Programa Mais 
Médicos e Provab. 

5 - Realizar visitas técnicas aos 
municípios com adesão a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistemas 
prisionais 
supervisionados 

 Visitas realizada para implantação da PNAISP nos 
municípios de São Raimundo Nonato, Bom Jesus, 
Oeiras,  Esperantina e Altos. 

100%  



 

Sistema Prisional (PNAISP). 
6 - Realizar 05 (cinco) Reuniões do 
Grupo condutor da PNAISP. 

Reuniões 
realizadas com 
PNAISP 

Foram realizadas  4 reuniões do Grupo Condutor 80%  

7 - Monitoramento aos municípios com 
adesão aprovada na Portaria nº 01 de 02 
de janeiro de 2014: São Raimundo 
Nonato, Bom Jesus e Floriano. 

Unidades 
avaliadas em 
relação às 
unidades 
participantes 

Foi realizado monitoramento in loco nos municípios de 
São Raimundo Nonato ,  Bom Jesus e Floriano . 

100%  

8 - Elaboração e adequação do Projeto 
de implantação das Unidades Básicas de 
saúde nas unidades prisionais: Casa de 
Custódia, Irmão Guido e Penitenciária 
Feminina. 

Projeto 
elaborados e 
adequados  

Projeto elaborado aguardando finalização da 
contratação das equipes por meio de recrutamento 

  

9 - Realizar 01 Oficina Estadual 
(prioritariamente para os municípios que 
fizeram adesão) de implementação da 
PNAISP. 

Oficina 
realizada 

Foi realizada uma reunião técnica com a Coordenação 
Nacional da politica em substituição a oficina. 

 Replanejada para 
2018 

10 - Realizar 05 Oficinas de Qualificação 
Técnica do Programa de Saúde na 
Escola/SPE/ Caderneta da Criança e do 
Adolescente, nos TD: Planície Litorânea, 
Carnaubais, Rio Guaribas, Serra da 
Capivara e Chapada das Mangabeiras. 

Técnicos dos 
Programas 
qualificados 

Realizado 11 oficinas territoriais, em conjunto com a 
oficina do PMAQ e e-SUS. 

 
100% 

Por impossibilidade 
do deslocamento e 
otimização de 
recursos, a atenção 
básica realizou as 
oficinas, no auditório 
da ATI. 

11 - Monitoramento in Loco das ações em 
pelo menos 50% dos municípios com  do 
PSE 

PSE 
monitorados 

Monitoramento realizado no PSE de Campinas do 
Piauí, são Francisco de Assis do Piauí,  Barras, 
Antônio Almeida, Bom Princípio, Caraúbas, Caxingó, 
Murici dos Portelas e Buriti dos Lopes. Monte Alegre 
do Piauí, *Aroazes, Simplício Mendes, Cajueiro da 
Praia, Bom Jesus, São Pedro do Piauí, Luís Correia, 
Miguel Alves, paulistana, Palmeirais, Paes Landim. 

 
 
8,9% 

O monitoramento 
ocorreu junto as 
supervisões da CGU 
e DATASUS e 
oficinas de 
Planificação das 
Redes de Atenção à 
Saúde, na Planície 
Litorânea  

12 - Participação em 60% de eventos 
nacionais, Regionais, Estaduais e Locais 
envolvendo: Atenção Básica/ESF/ESB, 
Atenção Especializada (CEO/LRPD), 
PSE (Encontro de Coordenadores  
Estaduais do PSE, Encontro de 

Atenção Básica 
capacitada para 
o exercício de 
suas funções 

Encontro Estadual de Coordenadores Municipais de 
Saúde Bucal e Coordenadores Estaduais da Região 
Nordeste  
-Oficina de Revisão da Portaria nº 2371 de 07 de 
outubro de 2009 (Brasília-DF  
- Congresso Latino Americano de Odontologia para 

100% Participação nos 
eventos de acordo 
com disponibilidade 
de liberação de 
passagens aéreas da 
SESAPI ou MS 



 

Coordenadores Estaduais da Saúde do 
Adolescente) e Demais Programas. 

Pacientes Especiais (Natal-RN  
 -Reunião Técnica com a Coordenação Nacional de 
Saúde Bucal (Brasília-DF  

13 - Acompanhar e monitorar 100% a 
execução do Projeto de Academia da 
Saúde Construção/ Reforma e Ampliação 
de UBS. 

Projeto 
academia da 
saúde 
monitorada 

Acompanhamento e monitoramento realizado  de 
acordo com as demandas apresentadas a essa 
Gerência.  

100%  

14 - Monitorar os Bancos de Dados da 
Atenção Primária através dos Sistemas 
de Informação (ESUS/SISAB) e apoio 
técnico às Regionais de Saúde. 

Banco de dados  
alimentados 

Monitoramento realizado na sede através dos sistemas 
de informação. 

100%  

15 – Acompanhar / Participar nas 
discussões de ações propostas de 
Educação Permanente junto a Gerência 

Reuniões 
propostas 

Ação não realizada   

16 - Realização de (01) Capacitação para  
os profissionais de Saúde Bucal inseridos 
na Estratégia Saúde da Família, Centro 
de Especialidades Odontológicas e 
Laboratório de Próteses Dentárias sobre:  
-Câncer de Boca para os CD inseridos na 
Estratégia Saúde da Família e CEO 
-Urgência e emergência em odontologia  
-Biossegurança e Manifestações Bucais 
em DT 
-Próteses Dentárias na Atenção Básica. 

Coordenadores 
municipais de 
Saúde Bucal 
dos 224 
municípios, e 31 
gerentes dos 
CEO 
capacitados 

Ação não executada 0% Por contenção de 
gastos 

17 - Realizar reuniões técnicas com 
Municípios na implantação das equipes já 
credenciadas e na oferta de serviços 
especializados- CEO e LRPD 

2 reuniões 
técnicas 
realizadas com 
gestores 
municipais e 
serviços  
implantados 

Ação não executada 0% Por contenção de 
gastos 

18 - Realizar  Supervisão in loco nas 
ESB, CEOs, LRPD Denuncia: 
(DENASUS,CGU, MPU) Mudança de 
Mod I p/II 
Novas ESB, Pedido de implantação: CEO 
e LRPD. -Visita técnica 
-Relatório situacional das equipes 
implantadas 

Supervisões 
realizadas e 
relatório 
formalizado 

06 Visitas Técnicas com relatório de CGU, DENASUS, 
MPU e Denúncias: VERA MENDES, NAZÁRIA, (02) 
LUÍS CORREIA, CAMPINAS DO PIAUÍ, JOCA 
MARQUES, FARTURA; 
-05 Visitas técnicas os locais onde serão implantados 
os CEOs Regionais (PICOS, BOM JESUS, PARNAÍBA 
e FLORIANO); 
-02 Visitas técnicas para mudança de modalidade ESB 

100% Demanda conforme 
relatórios CGU, 
DENASUS, MPU e 
Denúncias; 
Solicitação do 
município mudança 
de modalidade;  



 

1 para ESB 2 – ANGICAL E JUREMA 
19 - Realização de  01 (uma) oficina com 
os profissionais que trabalham nas 
equipes PSB de modalidade II (semestre) 

42 Profissionais 
técnicos de 
saúde bucal 
capacitados 

Ação não executada 0% Por contenção de 
gastos 

20 - Realização 02 (duas) 
encontros/congresso com os gestores 
municipais de saúde Bucal . Encontro 
para informar sobre legislação vigente e 
apresentação das experiências exitosas. 

Encontros 
realizados e 
experiências 
exitosas 
apresentadas 

Ação não executada 0% Por contenção de 
gastos 

21 - Implantação de CEOs de Gestão 
Estadual nos municípios de: Bom Jesus, 
Floriano, Picos, Parnaiba 

Vistorias nos 04  
CEOs a serem 
implantados 

Realizada as visitas Técnicas nos locais onde serão 
instalados os CEO, junto com o Núcleo de 
Infraestrutura da SESAPI para elaboração do Projeto 
de reforma dos prédios.  

100% Aguardando 
liberação dos prédios 
para as reformas 
pelos Gestores da 
SEDUC E 
SEADPREV 

AÇÕES NÃO PROGRAMADAS MAS QUE FORAM REALIZADAS.  
AÇÃO PRODUTO AÇÃO REALIZADA % OBSERVAÇÃO 

1 - Realizar oficinas municipais sobre 
qualificação do processo de trabalho nos 
NASF. 

Oficinas 
realizadas 

Realizado em Barras e Miguel Alves 100

% 

 

2 - Realizar visita técnica para 
monitoramento e acompanhamento do 
Programa mais Médicos: (Processos de 
trabalho, SMS, UBS, Moradia, 
Alimentação, Carga Horária e Contra 
partida Municipal). 

Municípios 
monitorados  

Foi realizado o monitoramento e acompanhamento do 
Programa nos seguintes municípios: São João do 
Arraial, Porto, Barras, D. Inocêncio, Anísio de Abreu, 
S. Raimundo Nonato, Parnaíba, Manoel Emídio, 
Guadalupe, Morro Cabeça no Tempo, Buriti dos 
Lopes, Piracuruca, João Costa, São João do Pi, Altos, 
Beneditinos, São pedro, Água Branca, Monsenhor Gil, 
Coronel José Dias, Demerval Lobão, Luís Correia, Ilha 
Grande, Capitão de Campos, Uruçuí, Guaribas, 
Bonfim do Pi, Miguel Alves, José de Freitas, União, 
Caraúbas, Esperantina, Batalha, Picos, Caldeirão 
Grande, Oeiras, Conceição do Canindé, Valença, 
Francisco santos, Jurema.  

100

% 

  

3 - Ação alusiva ao Dia Mundial da 

Mulher na Penitenciária Feminina de 

Teresina. 

Ação realizada Ação realizada na Penitenciária Feminina de Teresina, 
em parceria com a UNINOVAFAPI e Escola São 
Camilo. Foi realizada teste rápido, mensuração da PA 
e glicemia capilar e avaliação antropométrica e 
orientação nutricional.  

100

% 

Gisela Maria Silva de Brito 



 

4 - Palestra sobre câncer de mama na 

Penitenciária Feminina de Teresina  

Ação realizada Palestra realizada na Penitenciária Feminina de 
Teresina sobre a prevenção de câncer de mama em 
parceria com a Coordenação do Programa Amigos do 
Peito 

100

% 

Gisela Maria Silva de Brito 

5 - Realizar campanha de vacina contra 

caxumba nas Unidades Prisionais: Casa 

de Custódia e Irmão Guido. 

Campanha 
realizada 

Campanha de vacina realizada em parceira com a 
escola São Camilo nas Unidades Prisionais: Casa da 
Custódia e Irmão Guido 

100

% 

Gisela Maria Silva de Brito 

6 - Realizar campanha de vacina contra 

gripe nas Unidades Prisionais: Casa de 

Custódia e Irmão Guido. 

Campanha 
realizada  

Campanha de vacina realizada em parceira com a 
escola São Camilo nas Unidades Prisionais: Casa da 
Custódia e Irmão Guido 

100

% 

Gisela Maria Silva de Brito 

7 - Articular junto as áreas técnicas da 

sesapi para qualificação dos profissionais 

de saúde do sistema prisional. 

 

Cursos 
ofertados 

Participação dos Profissionais do sistema prisional nos 
cursos de: Teste rápido para HIV/sífilis e hepatites 
 Abordagem e tratamento do tabagista 

Manejo clínico da tuberculose para população privada 
de liberdade 

VI Fórum Estadual Integrado de sobre Tuberculose e 
Hanseníase 

Seminário Estadual Integrado de Saúde Mental e 
Justiça Criminal 

100
% 

Gisela Maria Silva de Brito 

8 - Monitorar in loco as 50 Unidades 

Básicas Avançadas – UBAS.  

UBAS 
monitoradas 

Monitoramento realizado nas 50 UBAS utilizando 
instrumento para coleta de dados referentes a 
estrutura física e situação de funcionamento. 

100
% 

Dília Sávia de Sousa 
Falcão 
Adriana Araújo Costa 

9 - Monitorar in loco das salas de 
estimulação precoce nos 36 municípios 
contemplados com o recurso. 

Salas de 
estimulação  

Monitoramento realizado nas 36 salas de estimulação 
precoce para constatar a aplicação do recurso e o 
funcionamento da sala. 

100
% 

Dília Sávia de Sousa 
Falcão 
Adriana Araújo Costa 

10 - Monitorar por telefone da situação de 

funcionamento das salas de estimulação 

precoce. 

Salas de 
estimulação  

Monitoramento realizado por telefone para confirmar o 
recebimento da sala. 

100
% 

Dilia Sávia de Sousa 
Falcão 
Adriana Arujo Costa 
Gisela Maria Silva de Brito 

 

 



 

GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 
ÁREA: SAÚDE DA CRIANÇA 

 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: SAÚDE DA CRIANÇA 
 
3 – Diretriz (1): Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Percentual de cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) 
houve aumento da cobertura do acompanhamento das 
condicionalidades do BF na 1ª vigência de 2017 (82,28%)  

METAS - 2017 Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das 
condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) 

cobertura do acompanhamento das condicionalidades do BF na 
1ª vigência de 2017 (82,28%) em relação a 2ª vigência de 2016 
(77,05%). 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Outubro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada % 

01 - Monitorar on-line dos programas e 
ações de alimentação e nutrição 

Aumentar o percentual de 
cobertura de 
acompanhamento das  
condicionalidades de 
Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF) 

Realizado monitoramento on-line dos 
programas e ações de alimentação e 
nutrição 

100% Ação contínua de realização 
mensal. 

02 - Fazer Supervisão “in loco” nos 
municípios silenciosos ou com 
dificuldades na operacionalização dos 
Programas de Alimentação e Nutrição. 

Supervisionado 06 Municípios (Barras, 
Esperantina, Madeira, José de Freitas, 
Cabeceiras e Miguel Alves) para 
Programa de Alimentação e Nutrição 

30%  

03 - Participação nos Encontros 
Regionais e Nacionais do PBF 

Participação em dois encontros: 
1 Regional e 1 Nacional para 
atualização do PBF 

100% Participação em dois encontros: 
1 Regional e 1 Nacional 

 

 



 

ÁREA: SAÚDE DA CRIANÇA 
 
3 – Diretriz 2: Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de 
Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Redução da Mortalidade Infantil Dados alcançados até dezembro 2017 15,63/1.000nascidos 

vivos( dados preliminares porque o sistema ainda não está 
fechado). 

METAS - 2017 Reduzir a mortalidade infantil (5% em quatro anos) 
Investigar 100% os óbitos infantis e fetais 

Mortalidade infantil reduzida em 2,75% 
Investigação de óbitos até o momento(dez/2017) foi atingido 
60,6%(sistema não fechado) 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada % 

1 - Realizar Oficina para Implantação do 
projeto Canguru no HEDA 

Reduzir a 
mortalidade 
infantil 

Não realizada 0% Ação transferida para 2018 

2 - Realizar 02 Oficinas para implantação das 
fichas de ACCR para os municípios faltosos 

Não realizada 0% As fichas de classificação de 
risco estão sendo reformuladas 

3 - Realizar 04 Monitoramento e avaliação da 
utilização da Ficha de Acolhimento, 
Classificação de Risco e transporte de RN 

Não realizada 0% As fichas de classificação de 
risco estão sendo reformuladas 

4 - Realizar 03 Oficinas de AIDPI NEONATAL 
no contexto da RC 

Não realizado 0% Remanejado para 2018. 

5 - Realizar 01 Treinamento em Transporte 
neonatal para os profissionais dos hospitais 
Estaduais e Regionais 

01 Treinamento em Transporte neonatal 
realizado para os profissionais dos hospitais 
Estaduais e Regionais 

100
% 

Foi realizada pela MDER 

6 - Realizar 02 Treinamento em Reanimação 
Neonatal para os profissionais dos hospitais 
Estaduais e Regionais 

02 Treinamento em Transporte neonatal 
realizado para os profissionais dos hospitais 
Estaduais e Regionais 

100
% 

Foi realizada pela MDER 

7 - Investigar os óbitos infantis e fetais 
 

Realizado Investigações dos óbitos infantis e 
fetais 

0,6% Ação contínua 

 

 
 
 
 
 



 

ÁREA: SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E ALEITAMENTO MATERNO 
 
Diretriz 3: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as 
questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES  Excesso de peso em todos os ciclos de vida 

 
No momento ainda não é possível verificar se houve mudanças 
significativas nos dados de excesso de peso na população. 
Foi iniciado algumas ações previstas na Linha de cuidado 
estadual do sobrepeso e obesidade. 
Foi iniciado reuniões e oficinas para a construção do Plano 
Estadual de Prevenção do Sobrepeso e Obesidade. 

METAS - 2017 Reduzir o excesso de peso da população em todos os ciclos 
 

 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada % 

1 - Realizar 01 Oficina de Implantação 
da Estratégia NutriSUS com os 40 
municípios participantes 

Reduzir os agravos 
nutricionais da 
população 

Realizada 02 Oficinas sobre o NutriSUS 100%  

2 - Distribuir Suplementos de Vitamina 
A para os 224 municípios 

Reduzir os agravos 
nutricionais da 
população 

Suplementos de Vitamina A distribuídos para 
os 224 municípios. 
 

100% Foi feito a distribuição em 100% 
dos municípios, porém por 
dificuldade do MS não foi 
distribuído 100% da meta anual 
de vitamina A. 

3 - Fazer Supervisão “in loco” nos 
municípios silenciosos ou com 
dificuldades na operacionalização dos 
Programas de Alimentação e 
Nutrição. 

Reduzir os agravos 
nutricionais da 
população 

Sim. Foi iniciado no mês de novembro/17 em 
06 Municípios (Barras, Esperantina, Madeira, 
José de Freitas, Cabeceiras e Miguel Alves) 

30%  

4 - Realizar Evento alusivo à Semana 
da Alimentação Saudável 

Reduzir os agravos 
nutricionais da 
população 

Realizado  Evento alusivo à Semana da 
Alimentação Saudável 

100%  

5 - Participação em Eventos  Nacional 
e Regional de Alimentação e Nutrição 

Técnicos qualificados 
e atualizados para 
exercício de suas 
funções 

Participação na Capacitação do SISVAN 33,33
% 

.  

6 - Realizar 01 Oficina de capacitação 
de multiplicadores para a promoção 

Reduzir os agravos 
nutricionais da 

Não Realizado 0% Transferido para 2018 



 

de Práticas alimentares saudáveis e 
prevenção de câncer 

população 

7 - Reavaliação trienal de Hospitais 
Amigos da Criança. 
 

Manutenção do 
credenciamento/título 
de Hospital Amigo da 
Criança. 

Realizado Reavaliação trienal em 7(sete)  
Hospitais Amigos da Criança. 

100% Hospitais reavaliados: Satélite, 
Promorar, Cândido Ferraz, (S. 
Raimundo Nonato), Leônidas 
Melo (Barras) Maternidade D. 
Evangelina, São Raimundo 
Maternidade (Piracuruca) e 
Buenos Aires (THE). 

8 - Visita técnica no Hospital Estadual 
Dirceu Arcoverde para prestar 
assessoria na implantação da 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança - 
IHAC e organização do curso de 20H 

Credenciamento do 
HEDA na IHAC. 

Realizado Visita técnica no Hospital Estadual 
Dirceu Arcoverde para prestar assessoria na 
implantação da Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança - IHAC e organização do curso de 
20HIM 

100%  

9 - Curso de Promoção e Manejo do 
Aleitamento Materno da IHAC 

Técnicos qualificados  Realizado Curso de Promoção e Manejo do 
Aleitamento Materno da IHAC nos hospitais 
de 2 territórios 

100% Nos Hospitais: Júlio Hartman, em 
Esperantina; Hospital Estadual 
Dirceu Arcoverde, em Parnaíba e 
no Hospital Chagas Rodrigues. 

10 - Evento alusivo ao Dia Mundial de 
Doação de leite Humano 

Mobilização de 
profissionais e 
sociedade em torno 
da doação de leite 
materno. 

Realizado Evento alusivo ao Dia Mundial de 
Doação de leite Humano 

100%  

11 - Evento alusivo à Semana Mundial 
da Amamentação 

Mobilização de 
profissionais e 
sociedade em torno 
do tema aleitamento 
materno. 

Realizado Evento alusivo à Semana Mundial 
da Amamentação 

100%  

12 - Implantação da Sala de Apoio a 
Mãe trabalhadora que amamenta na 
UFPI. 

Implantação da sala 
de apoio à 
amamentação. 

Sala de Apoio a Mãe trabalhadora que 
amamenta  Implantada na UFPI. 

100% A sala em inauguração, 
aguardando definição da data por 
parte da reitoria da UFPI. 

13 - Curso de Atualização para 
Avaliadores da IHAC: participação de 
dois técnicos 

Formação de 
avaliadores da 
estratégia IHAC. 

Realizado Curso de Atualização para 
Avaliadores da IHAC 

100%  

14 - Reuniões do Comitê Estadual de 
Incentivo ao Aleitamento Materno e da 
Comissão de Bancos de Leite 
Humano e Postos de Coleta. 

Articulação com 
diferentes atores 
sobre ações de 
promoção do 
aleitamento materno 

Realizado Reuniões do Comitê Estadual de 
Incentivo ao Aleitamento Materno e da 
Comissão de Bancos de Leite Humano e 
Postos de Coleta. 

100%  



 

15 - Visita técnica ao Hospital 
Regional de Bom Jesus, para 
articulação com a diretoria e equipe 
de cuidados sobre a implantação da 
estratégia Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança (IHAC). 

Adesão do hospital à 
estratégia IHAC 

Visita técnica Realizado ao Hospital Regional 
de Bom Jesus, para articulação com a 
diretoria e equipe de cuidados sobre a 
implantação da estratégia Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança (IHAC). 

100%  

AÇÃO NÃO PROGRAMADA, MAS QUE FOI REALIZADA 
Realizar pré- avaliações de hospitais 
para se tornar Amigo da Criança  

Realizar avaliação  Foi realizado 03 pré avaliações nos Hospitais 
: Hosp. Regional de Piripiri, Hosp. Júlio 
Hartiman de Esperantina e Hosp. Estadual 
Dirceu Arcoverde de Parnaíba) 

100%  

 
 

ÁREA: SAÚDE DO ADOLESCENTE 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
 INDICADORES  -Número de serviços implementado para atendimento ao adolescente em 

medida socio-educativa 
 -Percentual de Redução  de gravidez na adolescência     
 

03 serviços implementados 
 
 

 METAS- 2017 -Aumentar o número de serviços para adolescentes em conflito conforme a 
lei de dois para três municípios no Estado; 

Meta remanejada para 2018 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

 01-Oficinas nos Territórios de 
Saúde para Implementação da 
CSA (Carnaubais, Planície 
Litorânia), divulgar e envolver a 
Agenda Proteger e Cuidar de 
Adolescentes 

Profissionais Capacitados Ação Não Realizado   

 02 - Monitoramento da 
Caderneta de Saúde do 
Adolescente nos municípios 
que aderiram ao PSE 

Municípios monitorados de 
acordo com a implementação do 
instrumento CSA 

Monitoramento em 09 Municípios 3 Entraves: redução de gastos com 
viagens 

 03 - Encontro com as 
Regionais de Saúde sobre a 
Linha de Cuidado de Atenção à 

Profissionais capacitados sobre 
a Linha de Cuidado de Atenção 
à Saúde da Criança, 

Ação Não Realizado   



 

Saúde da Criança, 
Adolescentes e Famílias em 
Situação de Violência, em 
Teresina 

Adolescentes e Famílias em 
Situação de Violência, em 
Teresina 

 04 - Seminário Estadual Sobre 
Saúde Sexual e Reprodutiva do 
Adolescente, com os 
Municípios em vulnerabilidade 
social, em Teresina, em 
parceria com a Coord. de DT 

Profissionais capacitados nos 
municípios em vulnerabilidade 
Social 

Ação Não Realizado   

 05 – Realizar Seminários e 
oficinas em municípios, 
juntamente com as áreas da 
DT/Atenção Básica/Saúde 
Mental (PSE, SPE, Saber 
Saúde, Fortalecendo 
Consultório na Rua e outros). 

profissionais atualizados para a 
implementação da Caderneta de 
Saúde do Adolescente 

Seminários realizado nos municípios: 
Castelo; 
Floriano; 
Cocal de telha; 
Picos 

100%  
 
 
 

 06 - Oficinas com adolescentes 
e jovens de terreiro juntamente 
com as áreas da DT/Atenção 
Básica/Saúde Mental/Equidade 
 

Profissionais de saúde, 
adolescentes e jovens de 
terreiro informados e inteirados 
na Política Nacional de saúde 
de Adolescentes e Jovens 

Oficinas realizadas: 
 Nazária 
 Amarante 
 Cocal de Telha 
 

100%  

 07 - Monitoramento da 
execução do Plano Operativo 
Estadual (POE) de Promoção à 
Saúde Integral de Adolescentes 
e Jovens em medidas 
socioeducativas em Teresina, 
Picos e Parnaíba. 

Municípios monitorados de 
acordo com a implantação da 
PNAISARI 
Parnaíba; 
Teresina; 
Picos; 

Monitoramento realizado em Picos e 
Parnaíba 

90%  

 08 - Implementação do Serviço 
de Atenção Integral à Saúde do 
Adolescente em Medidas Sócio 
Educativas em Parnaíba 

Profissionais e gestores de 
saúde capacitados  

Oficina realizada no município de 
Parnaíba 

100%  
 

 09 - Realizar curso de 
Especialização com 
profissionais e gestores que 
atendem adolescentes em 
regime de internação e 
internação provisória – 
POE/PNAISARI 

Profissionais especialistas em 
atendimento aos Adolescentes 
em medidas socioeducativas 

Ação não realizada  Em andamento 



 

 10 - Realizar oficina sobre o 
Trabalho e Violência Infantil no 
Território Entre Rios, em 
Teresina 

Oficina sobre Trabalho e 
Violência Infantil – em Teresina 
com  profissionais de Saúde 

 
Ação não realizada 

 
 

 

 11 - Realizar oficina para Rede 
de Proteção Social às Crianças 
e Adolescentes Vítimas de 
Violência.  
 

Capacitação da Rede de 
Proteção Social às Crianças e 
Adolescentes Vítimas de 
Violência 

Realizada Capacitação na Rede de 
Proteção Social às Crianças e 
Adolescentes vítimas de Violência em 
Parnaíba  

100% 
 

Realizar oficina para Rede de 
Proteção Social às Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Violência  

 12 - Realizar Seminário de 
Enfrentamento à Violência 
contra Crianças e 
Adolescentes.  
 

Realização de Seminário 
Regional de Enfrentamento à 
Violência contra Criança e 
Adolescente 

Realizado Seminário Regional de 
Enfrentamento à Violência contra 
Criança e Adolescente no município de 
Uruçuí em parceria com os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Direitos das 
Crianças e Adolescentes. 

 
100% 

Realizar Seminário de 
Enfrentamento à Violência contra 
Crianças e Adolescentes 

 13 - Confecção e reprodução 
de material educativo sobre 
saúde do adolescente do tipo 
folder, banner e cartazes 

Material educativo em 
referência para divulgação de 
programas e serviços sobre 
Adolescentes e Jovens 

 
Ação não realizada 
 

  

 
 

ÁREA: SAÚDE DA MULHER 
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

 
2 – ÁREA: SAÚDE DA MULHER 
 
3 – Diretriz 1:Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Proporção de pessoas atendidas nos SAMVVIS  

 
Total de mulheres vítimas de violência sexual atendidas 
nos SAMVVIS em 2017 , 842 vítimas de violência sexual 



 

METAS- 2017 1-Implementar e monitorar os 08 SAMVVIS - serviço de 
atenção às mulheres vítimas de violência sexual. 
2-Incentivar a implantação de um serviço estadual para 
tratar o agressor 
3-Articular a implantação de um serviço para atenção às 
pessoas em situação de violência sexual-SAVVIS, em 
Teresina 
 

- 02 SAMVVIS monitorados 
-Foi realizado contato com a Gerência de Saúde Mental 
para viabilização da implantação de um serviço estadual 
para tratamento e acompanhamento do agressor. Sem 
andamento; 
-O SAVVIS em Teresina vem sendo discutido no âmbito 
municipal e Fórum da Rede de Cegonha. Em andamento, 
inclusive com a parceria do MPE. 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

01 - Realizar 8 Fóruns Regionais para 
Gestores dos Municípios/Hospitais com 
SAMVVIS implantado:Teresina, Parnaíba, 
Floriano, Picos, Bom Jesus, São Raimundo 
Nonato, Corrente e Campo Maior |para 
discutir o processo de organização e 
implementação do SAMVVIS garantindo o 
cumprimento da Lei nº 12.845, de 1º/08/2013, 
em parceria com representantes da rede. 

Fóruns 
realizados e 
SAMVVIS 
organizados 

Não realizado.   

02 - Realizar 01 monitoramento nos 08 
SAMVVIS implantados, inclusive sobre a sua 
habilitação: Teresina, Parnaíba, Floriano, 
Picos, Bom Jesus, São Raimundo Nonato, 
Corrente e Campo Maior em parceria com 
representantes da rede. 

 
SAMVVIS 
monitorados 

Monitoramento realizado no SAMVVIS de Picos 
e Floriano 

25%  

03 - Produzir um boletim informativo sobre os 
atendimentos do SAMVVIS – 10.000 
unidades 

Boletim 
produzidos 

Não realizado.   Em andamento 

04 - Produzir dois Banners sobre a 
implantação/atendimento do SAMVVIS. 

Banners 
confeccionado 

Não realizado.   Em andamento 

05 - Realizar 03 Seminários para sistematizar 
a Referência e Contra-Referência da vítima 
dentro da Rede de Atenção, em parceria com 
os CRAS. 

Seminários 
realizados  

Não realizado   

 
 



 

Diretriz 2:– Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e 
Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas. 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Proporção de nascidos vivos de mães com  sete e mais consultas de pré-natal 

Razão de exame citopatológico em mulheres da faixa etária de 25 a 59 anos. 
Razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade. 
Proporção testes de sífilis nas gestantes usuárias do SUS 
Razão de óbitos maternos 
Proporção de óbitos maternos Investigados 
      Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 

Razão de exames citopatologico = 0.04 
Razão de exames mamografia  = 0.02  
Razão Morte Materna= 56,46 /100.000 
NV 
Obitos Materno investigado= 100% 
Mulheres em Idade Fertil= 46,37% 

METAS- 2017 1-Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete 
consultas de pré-natal 
2-Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame 
citopatológico a cada três anos. 
3-Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de 
idade. 
4-Ampliar nº de testes de sífilis nas gestantes usuárias do SUS 
5-Reduzir número de óbitos maternos em 5% 
6-Investigar 100% dos óbitos maternos 
7-Investigar 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) 

 

 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

01 -.Realizar 14 Oficinas do SISCAN WEB 
para todos os municípios do Estado 

Oficinas realizadas, 
técnicos treinados 

Realizada  17 oficinas até dezembro 
de 2017 capacitando faturistas, 
digitador, enfermeiros e outros, 
totalizando 123 profissionais 
capacitados  
 

100 Foram treinados 123 
profissionais no total 

02 - Organizar SDM  e SRC e Monitorar os 
Polos de Referência para Mamografia, 
Colposcopia, Biópsia e EZT em Parnaíba, 
Picos, Floriano e Bom Jesus. 

Polos de referências 
para mamografias, 
colposcopia Biopsia 
e EZT monitorados e 
organizados 

Não realizado  A não realização ocorreu por 
motivos superiores. 

03 - Realizar Ações Educativas no dia 27/17 - 
Dia Nacional de Combate ao Câncer. 

População informada 
 

Realizado Campanhas educativas em 
empresas, instituições publica, escola para 

100%  



 

dar ênfase as ações de controle de câncer 
de colo e mama 

04 - Realizar um Fórum sobre Avaliação da 
Qualidade dos Laboratórios de Citopatologia. 

Forum realizado Não realizado.   

05 - Reproduzir Material Educativo: Folder de 
Câncer de Mama – 50.000 e Folder do Colo 
do Útero – 50.000 unidades. 
- Reprodução das Requisições de Exame 
Citopatológico do Colo do Útero (200.000 
unidades) 
- Reprodução de requisição de exame 
histopatológico do Colo do Útero (25.000 
unid), Requisição de Mamografia (50.000 
unid.), Resultado da Mamografia (50.000  
unid.), Requisição de Exame Citopatológico 
da Mama (10.000 unid.) e Requisição de 
Exame Histopatológico da Mama (10.000 
unid.) 

Material Educativo 
produzidos 

Não realizado.   A não realização ocorreu por 
motivos superiores. 

06 - Acompanhar a proposta de implantação 
das CASAS DA GESTANTE E DO BEBÊ. 

Acompanhamento 
técnico 

Realizado e em andamento. Já em 
funcionamento a casa de Teresina e 
Floriano e em fase de inauguração a 
de Parnaíba. 

100%  

07 - Realizar 03 Oficinas em Saúde Sexual e 
Planejamento Reprodutivo para as ESF 
(enfermeiros) das Regionais de Parnaíba, 
Floriano e Picos. 

ESF dos território da 
Planicie litorânea, 
rios PI itaueiras e 
Guaribas 
capacitados 

Não realizado - A não realização ocorreu por 
motivos superiores. 

08 - Criar 30 grupos técnicos em municípios 
ou nas maternidades que realizam partos 
para análise dos óbitos maternos. 

Grupo técnicos 
implantados 

Realizado reuniões com vistas a criar 
grupos técnicos de vigilância do óbito 
em 3 municipios 

10%  

09 - Realizar uma oficina sobre o Partograma 
e implantá-lo nas maternidades com maior nº 
de partos do Estado. 

Maternidades com 
partograma 
implantados 

Não realizado - A não realização ocorreu por 
motivos superiores. 

10 - Reproduzir Cartão da Gestante – 50.000 
unidades 
- Reproduzir Folder sobre Planejamento 
Familiar – 40.000 unidades 
- Reproduzir Folder de Gravidez de Alto Risco 
– 40.000 unidades 

Materiais gráficos 
produzidos 

Reproduzido 20.000 cartões da 
gestante 

20% Em processo de reprodução de 
30.000 novos cartões. 



 

- Reproduzir as 04 Fichas de ACCR – 
250.000 unidades 
11 - Realizar 02 Oficinas sobre ACCR, com 
carga horária de 08h cada, nos Territórios em 
parceria com a ABENFO/Residência em 
Enfermagem Obstétrica.       

Oficinas realizadas Não realizado.   Em andamento, considerando 
que a ficha de classificação de 
risco está sendo revisada 
através de equipe técnica do 
fórum RC. 

12 - Monitorar e avaliar as maternidades e 
hospitais que realizam partos com vistas à 
humanização da assistência, organização da 
atenção obstétrica (RDC 36), uso das fichas 
de ACCR e Partograma. 

Maternidades 
monitoradas e 
Relatórios 
produzidos 

Realizado monitoramento em 5 
maternidades( Teresina, Floriano e 
Parnaíba). 

20%  

13 - Monitorar a distribuição dos 
anticoncepcionais e DIUs pela Central 
Farmacêutica para as Regionais de Saúde/ 
municípios. 

Relatórios de 
monitoramento 
realizados 

Realizado bimestralmente. 
Foram qualificados 4 médicos no 
período de 25 a 27/10 em São Paulo, 
para dar início ao processo de 
implantação de serviços para inserção 
de DIUs no pós parto e pós aborto, 
nas maternidades 

100%  

14 - Implantar o Pré-Natal de Alto Risco nas 
Maternidades de Picos, Parnaíba, Floriano, 
Piripiri, Bom Jesus, São João do PI e São 
Raimundo Nonato. 

Pré-natal implantado Em andamento. - Em andamento - Aguardando 
aquisição dos equipamentos. 

15 - Monitorar e avaliar o Processo de 
Vigilância dos Óbitos de MIF’s e Maternos em 
100% dos municípios através do módulo 
SIM/WEB. 

Módulos sim/web 
alimentados  

Realizado mensalmente com 
atualização de relatórios sobre a 
mortalidade materna no Estado, 
inclusive já apresentado ao Secretário. 

100%  

16 - Realizar 01 Fórum Estadual sobre 
Mortalidade Materna no dia 27/05 – Dia 
Nacional de Combate a Mortalidade Materna 
em parceria com a coordenação de análise. 

Forum realizado Não realizado. - A não realização ocorreu por 
motivos superiores. 

17 - Realizar 08 Treinamentos em Assistência 
Pré-Natal para 200 médicos e 200 
enfermeiras (400 Profissionais). 

Treinamentos 
realizados 

Não realizado. - A não realização ocorreu por 
motivos superiores. 

18 - Realizar 02 Oficinas sobre o Projeto Zero 
Morte Materna por Hemorragia pós-parto 

Oficinas realizadas Não realizado  - Em andamento. 
Aguardando reprodução do 
protocolo estadual sobre o 
manejo das hemorragias que se 
encontra no gabinete para 



 

autorização. 
 

OBS: AÇÕES NÃO PROGRAMADAS MAS QUE FORAM REALIZADA 
01 - Realizar oficinas sobre prevenção do 
câncer 
 
 

Pessoas treinadas Foi realizado uma oficina sobre 
prevenção do câncer de colo e mama, 
em parceria com a ABENFO, para 20 
enfermeiras dos municípios de 
Teresina, Piripiri, Picos, Parnaíba, 
Floriano, Corrente, Bom Jesus e 
Oeiras (02 de cada município) 

100%  

02- Realizar Oficina sobre Vigilância do 
Óbito materno, infantil e fetal 

Pessoas treinadas para 
investigação do óbitos e 
fomentar estratégias 
para melhorar os 
indicadores existentes.  
 

A oficina ocorreu dia 05 de dezembro 
e teve como objetivo aprofundar o 
debate acerca do óbito materno, 
infantil e fetal no estado do Piauí, suas 
principais causasForam mobilizados 
28 municípios, estiveram presentes 
19, quais sejam: 
1) Entre Rios: Teresina; União, 

Amarante; São Pedro do Piauí e 

Miguel Alves 

2) Cocais: Barras; Luzilândia; Piripiri, 

Porto e Esperantina; 

3) Carnaubais: São Miguel do Tapuio 

4) Planície Litorânea: Luís Correia; 

5) Chapada das Mangabeiras: Currais; 

6) Vale dos Rios Guaribas: Picos; 

7)Vale dos Rios Piauí e Itaueira: 

Floriano e Itaueira; 

8) Serra da Capivara: Caracol; 

9)Vale do Canindé: Oeiras e Tanque 

do Piauí 

Total 19 municípios (incluindo 

Teresina). 

 

65% Foram treinados 46 
profissionais. 
A comissão organizadora da 
oficina avalia como satisfatório o 
resultado da oficina tendo em 
vista a qualidade do resultado 
das discussões e os 
encaminhamentos construídos.  
 

 
 
 



 

 

ÁREA: ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 
 
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

 
2 – ÁREA: COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

2.1 - PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO 

3 – Diretriz 1:Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/COORDENAÇÃO DE 
ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES 1 - Prevalência de tabagismo em adultos  

2 - N° de municípios que implantaram o pré-natal do parceiro 
nas ESFs 
- Aumentar a quantidade de municípios com adesão ao 
Programa de Controle do Tabagismo 
 
- Diminuir a Prevalência de tabagismo em adultos 

- aumento na quantidade de municípios com adesão 
ao Programa de Controle do Tabagismo de 60 
municípios em 2016 para 170 municípios em 2017 
 
- diminuição da Prevalência de tabagismo em adultos  
de 7,6 em 2016 para 6,4 em 2017 

- Aumentar o numero  de municípios com adesão a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem(PNAISH) e 
ao Pré-natal do parceiro 

-aumento na quantidade de municípios com adesão a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem (PNAISH e ao Pré-natal do parceiro de 05 
municípios em 2016 para 25 municípios em 2017. 

METAS- 2017 1 - Instrumentalizar profissionais e gestores da Saúde para 
implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo – ATT; 
2 - Monitorar e supervisionar ações relacionadas à Política de 
Controle do Tabagismo nos municípios;  
3 - Inserir o controle do tabagismo em Áreas Técnicas e 
Programas Estratégicos; 
4 -Promover, participar e apoiar a realização de eventos 
técnico-científicos e campanhas educativas a cerca do controle 

 
Meta alcançada conforme cada ação desenvolvida 
abaixo relatado 



 

do tabagismo;  
5- Fortalecer a integração com a rede de Vigilâncias Sanitárias 
para fiscalização e vigilância do cumprimento das Leis Federal 
e Estadual e Resoluções da ANVISA a cerca do Tabagismo 
6- Divulgar a Política Nacional da Saúde do Homem em 
seguimentos específicos e eventos estratégicos no Estado; 
7- Promover e apoiar eventos intersetoriais e campanhas 
educativas a cerca da saúde do homem; 
8- Apoiar e qualificar gestores e profissionais de saúde para a 
implementação do Pré-natal do Parceiro 
 

 
 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1-Realizar capacitações para Implantação 
do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo(PNCT) nas ESFS e NASF 
sobre a Abordagem e o Tratamento do 
Tabagismo (ATT) 

Programas do controle 
de tabagismo 
implantado 

Foram realizadas capacitações para Implantação do 
Programa Nacional de Controle do Tabagismo 
(PNCT) nas ESFS e NASF sobre a Abordagem e o 
Tratamento do Tabagismo (ATT) nos 11 territórios 

100%  
. 

2-Realizar capacitaçâo sobre o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo 
(PNCT) para profissionais de Saúde do 
Sistema Penitenciário 

profissionais de Saúde 
do Sistema 
Penitenciário 
capacitados 

Foi realizada 01 capacitaçâo sobre o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) para 
profissionais de Saúde do Sistema Penitenciário 
envolvendo 86 profissionais 

100%  

3-Parceria com a Ouvidoria do SUS para 
a divulgação do número 136 para 
informações sobre o Tabagismo 

Divulgar na mídia o 
número 136 para 
informações sobre o 
Tabagismo 

Não realizada 0%     Em andamento 

4-Supervisionar os municípios que 
implantaram o Serviço de Abordagem e 
Tratamento do Fumante 

Municípios 
supervisionados  

Foram realizadas 76 Supervisões nos municípios 
que implantaram o Serviço de Abordagem e 
Tratamento do Fumante 

100%  

5-Realizar e apoiar campanhas 
educativas alusivas: Dia Mundial sem 
Tabaco (31/05) e Dia Nacional de 
Combate ao Fumo (29/08). 

Realizar 02 (duas) 
Campanhas nas datas 
alusivas 
Mobilizar 100% dos 
municípios para 
realização de 
campanhas 

Foram realizadas e apoiadas campanhas 
educativas alusivas: Dia Mundial sem Tabaco 
(31/05) e Dia Nacional de Combate ao Fumo 
(29/08). 

100%  



 

6- Participar de eventos da Coordenação 
da Tuberculose com pauta Tabagismo 

Reduzir a prevalência de 
fumantes 

Realizada palestra no evento sobre Tuberculose 
com pauta Tabagismo 

100%  

7- Participar de Congressos, 
Seminários,Capacitações e eventos 
estaduais, regionais e nacionais a 
respeito do Controle do Tabagismo e 
outros fatores de risco de câncer. 

Técnicos da área 
capacitados e 
atualizados para 
exercício de suas 
funções 

02 técnicos participaram de Congressos, 
Seminários, Capacitações e eventos estaduais, 
regionais e nacionais a respeito do Controle do 
Tabagismo e outros fatores de risco de câncer. 
 

100%  

8- Capacitar profissionais da   Secretária 
Estadual de Educação e do PSE no 
Programa Saber Saúde  

Realizar01 capacitação Não realizada 0%     Em andamento 

9- Realizar 01 Seminário Estadual  sobre 
os 02 guias lançados pelo MS: 
O Guia de Saúde do Homem para 
Agentes Comunitários de Saúde e o Guia 
do Pré-natal do Parceiro para 
Profissionais de Saúde 

Realizar 01 Seminário 
Estadual sobre os 02 
guias de Saúde do 
Homem lançados pelo 
MS 

Realizada no dia 24/11/17 o Seminário Estadual de 
Saúde do Homem e Diabetes, com participação de 
186 profissionais do nível municipal 

 

 

 100% 

 

 

 

10- Adequar os serviços de saúde que 
são referência em violência no Estado 
para melhorar o acolhimento aos homens 

Adequar 02 serviços de 
saúde que são 
referência em violência 
no Estado para 
acolhimento aos 
homens 

 

 

Não realizada 

 

 

  0% 

 

11- Assessorar a implantação das ações 
da Política de Atenção Integral a Saúde 
do Homem- PNAISH no âmbito das 
gestões municipais. 

Assessoria nos 11 
territórios 

Assessorado a implantação das ações da PNAISH 
nos 11 territórios no âmbito das gestões municipais 

 

100% 

 

12-Realizar  Campanha alusiva ao Dia 
Nacional da Saúde do Homem.(17/07) 

Realizar 01 Campanha  
População informada 

  Campanha alusiva ao Dia Nacional da Saúde do 
Homem realizada em Teresina 

100%  

13- Palestras em locais com grande 
proporção de homens para sensibilizar 
ações de prevenção e controle de 
doenças (sindicatos de bares e 
restaurantes, grupo de diretores lojistas, 
construção civil, frentistas, pescadores, 
exército, polícias, fábricas, etc). 

Realização de 05 
palestras sobre a saúde 
do homem em 
instituições com grande 
proporção de homens 
 

Realizado  05 palestras sobre a saúde do homem 
em instituições com grande proporção de homens 
 

 

 

100% 

 

14- Divulgar a Lei Federal Nº 11108/05 – 
que garante a participação do homem 
durante todo o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

Divulgar na mídia a Lei 
Federal Nº 11108/05 

Realizado Divulgação a Lei Federal Nº 11108/05 – 
que garante a participação do homem durante todo 
o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato por 
meio da ASCOM da SESAPI 

 

100% 

 



 

15- Participar  das reuniões do Fórum e 
do Grupo Condutor da Rede Cegonha, 
com objetivo de divulgar e implantar 
ações envolvendo o Pré-natal do Parceiro 

Participar das reuniões 
mensais do Grupo 
Condutor da Rede 
Cegonha 

reuniões mensais do Grupo Condutor da Rede 
Cegonha com participação efetiva de técnica da 
área de saúde do homem 
 

 

 70% 

 

16- Realizar Campanha do Laço Branco-
Dia nacional de mobilização dos homens 
pelo fim da violência contra as mulheres 

Realizar 01 Campanha  

Não realizada 

 

   0% 

 

Em andamento 

 

2.2- ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO - HIPERTENSÃO E DIABETES                            

Diretriz 2:– Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e 
Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas. 
 

 PROGRAMADOS 
INDICADORES 1 - Prevalência de Diabéticos e Hipertensos no Estado 

2 - Taxa de internação Hospitalar de Pessoa Idosas por fratura de fêmur 

METAS- 2017  Reduzir complicações, internações e mortes relacionadas com Diabetes Mellitus na população de 30 a 59 
anos. 
 Reduzir a morbimortalidade por AVC em indivíduos de 30 a 59 anos. 
 Instrumentalizar e estimular os profissionais de saúde envolvidos na Atenção Básica para que promovam a 
educação para o auto-cuidado em diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial (HA). 
 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, estimulando o 
envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as ações de promoção e prevenção. 
 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1-Divulgar a Agenda de Ações Estratégicas 
para Redução da Sífilis Congênita no Brasil 

Redução da Sífilis 
Congênita no Piauí 

Agenda de Ações Estratégicas para Redução 
da Sífilis Congênita realizado por meio de 
reuniões, palestras e outros meios 

100%  

2- Elaborar, adquirir e disponibilizar 
anualmente dois novos materiais de apoio ao 
desenvolvimento do Programa HÁ/DM e seus 
fatores de risco. 

Confecção de 02 folders 
sobre HÁ/DM e seus 
fatores de riscos 

folders sobre HÁ/DM confeccionados e 

distribuído aos municípios 

 

 

100% 

 

3- Realizar Oficina Territorial das Diretrizes 
para o Cuidado às Pessoas com Doenças 

Realizar 03 Oficinas 
Territoriais para garantir a 

   



 

Crônicas na perspectiva do Projeto de 
Planificação e implantação  Rede de Atenção 
à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 

atenção integral as 
pessoas com doenças 
cronica 

 

Não realizada 

 

0% 

 

Em andamento 

4- Realizar e apoiar 02 campanhas alusivas 
sobre:Dia Nacional de Controle da 
Hipertensão Arterial (26/04) e Dia Mundial do 
Diabetes (14/11). 

02 campanhas alusivas 
para sensibilização  sobre 
diabetes e hipertensão 

02 campanhas realizadas sobre:Dia Nacional 
de Controle da Hipertensão Arterial e Dia 
Mundial do Diabetes 

 

100% 

 

5- Monitorar a prevalência da hipertensão 
arterial e diabetes mellitus no Estado com 
base nos dados disponibilizados no VIGITEL. 

Reduzir complicações, 
internações e mortes 
relacionadas com 
Diabetes Mellitus e 
hipertensão na população  

Realizado Monitoramento da prevalência da 
hipertensão arterial e diabetes mellitus no 
Estado com base nos dados disponibilizados 
no VIGITEL 
 

 

100% 

 

6- Participar de eventos locais, regionais 
estaduais e nacionais sobre DM e HA. 

Profissionais da área 
qualificados com 
aperfeiçoamento para 
exercíio de suas funções. 

Técnicos do setor participaram de eventos 
locais, regionais estaduais  sobre DM e HA. 
 

 

100% 

 

7- Reunião com DAF para monitorar a 
situação dos insumos e medicamentos para 
hipertensos e diabéticos 

Garantir a atenção 
integral à saúde da 
pessoa idosa e dos 
portadores de doenças 
crônicas 

Reuniões e monitoramento realizados 

  

 

                      

100% 

 

 

2.3- SAÚDE DO IDOSO 

Diretriz 3:– Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as 

questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas 

redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

 
01- Implementar à Rede de Atenção à 
Saúde da Pessoa Idosa no Estado do 
Piauí 

Realizar reuniões com 

parceiros para desenho da 

Rede de Atenção à Saúde da 

Pessoa Idosa 

 

        Não realizada 

 

                      

0% 

Ação transferida para 2018 por 
orientação do MS, que estará 
lançando em breve uma portaria 
nova para implantação da referida 
Rede 

02-Dar apoio às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos – ILPI’s 

Realizar 06 visitas técnicas 
(04 em Teresina, 01 em Picos 

Visitas técnicas realizadas para 
avaliar os aspectos das instituições 

  



 

para avaliação dos aspectos 
relacionados à saúde dos residentes.. 

e 01 em Parnaíba). de longa permanência para idoso                                

100% 

03-Monitorar a Implementação da 
Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa nos municípios 

Relatórios confeccionados 
sobre situação de utilização da 
caderneta da pessoa idosa 

Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa nos municípios implementada 
e monitorada 

 

                      

100% 

 

04-   Realizar  campanha alusiva ao 
Dia Nacional de Combate à Violência 
contra a Pessoa Idosa.  

Pessoas  conscientizadas   por 
mais respeito, qualidade de 
vida, dignidade e esperança 
para as pessoas idosas   
 

         Realizada 01 campanha 
alusiva ao combate a violência da 
pessoa idosa 

                      

100% 

 

05-  Realizar campanha alusiva ao 
Dia Mundial da  Pessoa Idosa. 
(01/10) 

Pessoas  conscientizadas   por 
mais respeito, qualidade de 
vida, dignidade e esperança 
para as pessoas idosas  

 Campanha   Realizada em 
Teresina no mês de outubro em 
parceria com as instituições de 
longa permanência e CEDIPE 

                      

100% 

 

06-  Participar das reuniões do 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa Idosa(CEDIPI) 
 

Participar das reuniões do 
CEDIPI 

Realizada reuniões do CEDIPI com 
particiação de técnico da área da 
saúde do idoso 

                   

100% 

 

07-  Participar  de eventos locais, 
Regionais, Estaduais e Nacionais 
relacionados à saúde da pessoa 
idosa 

Profissionais da área 
qualificados com 
aperfeiçoamento para 
exercício de suas funções. 

Técnicos do setor participaram de 
eventos locais, regionais estaduais  
sobre saúde do idoso 

 

                      

100% 

 

 
ÁREA: PROGRAMA AMIGOS DO PEITO 

 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: PROGRAMA AMIGOS DO PEITO 
 
3 – Diretriz 1: Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e 
Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 



 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS 
INDICADORES 1 - Ampliar a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade. 

METAS-2017 2 - Melhorar o prognóstico e diminuir a morbidade por câncer de mama. 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

Realização de mamografias e 
palestras de conscientização sobre o 
câncer de mama em todos os 
territórios do Estado. 

Mulheres atendidas com 
mamografias realizadas  

Palestras sobre a importância da 

prevenção do câncer de mama 

30 Exames não foram realizados 
devido a ordem de serviço de 
terceirização da carreta de 
mamografia não ter inicio. 

 
 

ÁREA: COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
3 – Diretriz – Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência 
e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à 
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1 - Acompanhamento dos Serviços 
Credenciados em Saúde Auditiva 
 
 

06 Serviços 
credenciados em 
saúde auditiva 
monitorados  

(Acompanhamentos de 06 serviços) 
Teresina- clínica Otorrinos, Hospital Flávio 
Santos, Centro Integrado Lineu Araújo e 
Centro Integrado de Saúde NOVAFAPI, e os 
dois CER IV de Picos 

100
% 

 

2 - Monitoramento dos Serviços 
Credenciados em Triagem Auditiva 

04 Serviços 
monitorados 
 funcionando de 

(04 Monitoramentos realizados nos serviços 
de      Teresina, Floriano, Bom Jesus e Picos 

66%  



 

acordo com as 
normas exigidas 

3 - Acompanhamento dos relatórios de 
concessão e dispensação de próteses 
auditivas nos serviços da Rede Estadual 
de Saúde Auditiva. 
 

02 Relatórios mensais 

da dispensação de 

Aparelhos Auditivos 

nos Serviços da Rede 

de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência – 

RCPD 

Acompanhado Relatórios mensais de duas 
clinicas que faz a concessão e dispensação 
de prótese auditiva: 
Teresina- clínicas Otorrinos, Flávio Santos,. 

100
% 

As clinicas Lineu Araujo, 
UNINOVAFAPI e CEIR não 
enviaram relatórios mansais. 

4 - Capacitação da Atenção Básica do 
TD Entre Rios sobre Deficiência Auditiva 

200 Técnicos da 
Atenção Básica 
capacitados 

Não realizado   

5 - Acompanhamento do processo de 
construção dos Centros de Reabilitação 
– CER nos municípios de São Raimundo 
Nonato, Bom Jesus, Floriano, Corrente e 
Parnaíba. 

 Construção dos 
Centros de 
Reabilitação 
acompanhados para 
verificar 
conformidade com a  
portaria:  

Realizado acompanhamento de 02 Centros 
de Reabilitação em construção 
- Parnaíba (Emenda Parlamentar) 
--São João do Piauí (Emenda Parlamentar) 

40% Os  demais ainda não iniciaram 
a construção, aguardando 
liberação do recurso do 
Ministério da Saúde 

6 - Acompanhamento da Qualificação de 
Centros de Reabilitação – CER: Agua 
Branca; Altos; Campo Maior; Esperantina 

; União; Uruçuí; Valença 
Serviços emergenciais Microcefalia: 
- Oeiras ;Teresina (2); Piripiri; Floriano; 
Parnaíba; José de Freitas  

03 Centros de 
Reabilitação 
qualificados 
  

Realizado acompanhamento da qualificação  
em CER II na modalidade intelectual e física,  
em 03 Serviços de reabilitação nos 
municípios de   Oeiras , Piripiri e Parnaíba 

21% Os  demais não foram 
qualificados por depender de 
liberação de recurso por parte 
do MS 

7 - Monitoramento das unidades de 
fisioterapia da Rede Estadual de 
Reabilitação Física: Altos, Água Branca, 
Amarante, Barras, Batalha, Bocaina, 
Campo Maior, Canto do Buriti, Castelo 
do Piauí, Cocal, Curimatá, Demerval 
Lobão, Elesbão Veloso, Esperantina, 
Fronteiras, Guadalupe, Gilbués, Itaueira, 
Jaicós, José de Freitas, Luís Correia, 
Miguel Alves, Oeiras, Parnaíba, 
Paulistana, Pedro II, Picos (nos dois 
CER IV), Regeneração, São Miguel do 
Tapuio, São João do Piauí, São Julião, 

12 serviços 
monitorados 

Monitoramento realizado em 12 serviços de 
reabilitação física da Rede de Cuidado da 
Pessoa com Deficiência  
  

31% Demais monitoramentos não 
foram realizados por razoes  
logísticas e reprogramado para 
2018 



 

Simplício Mendes, São Pedro, Teresina 
(HGV e CEIR) União, Uruçui e Valença.   

8 – Realizar curso de  Capacitação para 
profissionais da Rede de Cuidado à 
Pessoa com Deficiência na modalidade 
de Reabilitação Física  

120 Técnicos 
capacitados 

Realizado 01 curso de capacitação de 
Reabilitação no paciente amputado e 
prescrições  de cadeira de rodas, meios 
auxiliares de locomoção e órteses 

100
% 

 

9 - Monitoramento da concessão de 
Órteses Prótese e Meios auxiliares de 
Locomoção (OPM’s) na oficina 
ortopédica fixa do CER III (CEIR) 

 Ação não realizada 100
% 

A não realização se justifica 
pelo não envio dos relatórios 
por parte do CEIR para 
Coordenação de Atenção a 
Saúde da Pessoa com 
Deficiência 

10 - Coordenação da Oficina Ortopédica 
Itinerante – “Programa Passo à Frente”  

Oficinas ortopédicas 
itinerantes 
acompanhadas no 
processo de 
dispensação de 
OPM’s 

Realizado Acompanhamento a Oficinas 
Ortopédica Itinerante – “Programa Passo à 
Frente” na realização de moldes e 
dispensação de OPM’s  

100
% 

 

11 - Supervisão dos serviços 
credenciados da Rede de Atenção à 
Saúde da Pessoa com Deficiência 
Intelectual ( Autismo)- APAE de José de 
Freitas, Esperantina,  Piripiri, Parnaíba, 
Luis Correia, Pedro II, Teresina (02) 

serviços 
supervisionados 

Supervisionados 04 serviços  dos quais dois 
em Teresina 
-  
 

50%  

12 - Realização de oficinas em 05 TD do 
Estado do Piauí nos Municípios sede 
das Coordenações Regionais de Saúde 
(CRS). 

 Não realizado 0% Ação não realizado e adiada 
para depois da Implantação do 
Sistema de Informação da 
Triagem Neonatal – SISNEO no 
Estado 

13 - Supervisão da Rede Estadual de 
coleta da Triagem Neonatal 

Pontos de coleta da 
rede supervisionado 

44 pontos de coleta da rede de Estadual de 
coleta da triagem neonatal biológica 
supervisionado  

100
% 

 

14 - Monitorar os indicadores do 
Programa de Triagem Neonatal em nível 
municipal regional e estadual inclusive 
os dos serviços privados 

Indicadores dos 224 
municípios 
monitorados 

Os indicadores foram monitorados dos 224 
municípios pelo Sistema NETLAB/LACEN 

100
% 

 

15 - Capacitação Teórica – prática para 
profissionais envolvidos com a coleta de 
sangue para o Teste do Pezinho que 

Técnicos capacitados   09 técnicos  Capacitados  envolvidos com a 
coleta de sangue para o Teste do Pezinho  

100
% 

 



 

procuram o Serviço de treinamento. 
16 – Realizar 10 Reuniões para 
acompanhamento do Serviço de 
Referencia em Triagem Neonatal 

Reuniões realizadas Realizado 04 Reuniões no Hospital Infantil 

Lucio Portela e no LACEN - PI - Teresina 
40% As demais reuniões foram 

substituidas mediante contato e 
visitas aos serviços 

17 - Realização do III Seminário 
Estadual de Saúde Reprodutiva e 
Direitos Sexuais da Pessoa com 
Deficiência.  

 Não realizado   

18 - Implantação da Rede Estadual de 
Reabilitação Visual. 

 Não realizado 0% Por falta de espaço no hospital 
da Policia Militar  ou em outro 
serviço de saúde em Teresina 

19 - Participação em eventos nacionais 02 Participações em 
eventos/seminários 

02 técnicos da área participaram de eventos 
da triagem Neonatal no âmbito nacional 

100
% 

 

 
 
 

ÁREA: COORDENAÇÃO DE EQUIDADE EM SAÚDE 
 

1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: EQUIDADE EM SAÚDE 
 
3 – Diretriz 01: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as 
questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas 
redes temáticas e nas redes de atenção à saúde. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1 – Capacitação de gestores e profissionais da 
área de saúde para Efetivação da Política de 
Equidade nos municípios do estado do Piauí.- 
realizar 20 capacitações 

diminuir as 
vulnerabilidades a que 
certos grupos 
populacionais estão mais 
expostos 

15 capacitações realizadas com 
o objetivo de diminuir as vulnerabilidades 
a que certos grupos populacionais estão 
mais expostos, e que resultam de 
determinantes sociais da saúde  

85  



 

2 - Oficina de Saúde da população do Campo, 
Floresta e água nos territórios do Vale do Rio 
Guaribas, Serra da Capivara, Vale dos Rios.- 
realizar 01 oficina 
 

 promoção, proteção e 
recuperação da saúde da 
população do campo e o 
funcionamento dos 
serviços 
correspondentes, a 
igualdade de assistência 
à saúde, sem 
preconceitos ou 
privilégios  

Não realizada 0 Motivo falta de 

orçamento 

3 - Criação, confecção e reprodução dos 
materiais gráficos, de apoio, educativos e 
informativos para atividades com os diversos 
parceiros e áreas técnicas. 

Material gráfico 
reproduzido. 

Não realizado 0 Licitação 

4 – Realizar 02 roda de conversa sobre racismo 
institucional no âmbito da Saúde 

Técnicos das áreas afins 
da SESAPI 
conscientizado sobre 
racismo institucional 

Realizado 01 roda de conversa com 
técnicos das coordenações para 
discussão do racismo institucional 

-  

4 – Realizar em parceria com as demais 
coordenações 06 oficina de saúde sobre 
população negra; oficina de saúde do homem; 
palestra para crianças e adolescentes e projeto 
fique sabendo com testes rápidos (Ação 
conjuntas com outras coordenações). 

Diminuir as 
vulnerabilidades a que 
certos grupos 
populacionais estão mais 
expostos 

 04 Oficinas realizadas nas comunidades 
quilombolas: Olho D’água dos Negros, 
Comunidade salinas, Comunidade custaneira 
e comunidade tronco 

75  

6 - Intercâmbio com outros Estados que tenha 
Ações voltadas para a Política de Equidade em 
Saúde (Seminários, Congressos, Convenções) 

Intercâmbios realizados 
Adquirir e atualizar 
conhecimento de técnicos 
da área 

 Técnicos da área participaram de 
eventos relativo a política de equidade em 
04 Estado. 

50 Saúde dos Povos 

Indígenas, Saúde 

LGBT 

7 - Criação de bancos de dados da Anemia 
Falciforme com oficinas nas Regionais de Saúde 

Fortalecer as ações de 
cuidados da anemia 
falciforme 

Não realizado 0 Em andamento  

8 - Apoio a atividades dos movimentos sociais 
que trabalham na linha de atuação de Promoção 
de Equidade em Saúde 

Apoiar iniciativas 
dos movimentos 
sociais para o processo 
de gestão das políticas de 
atenção à saúde no 
âmbito do Estado; 

Realizados apoio a movimentos de 

grupos de LGBT, População indígena, 

população quilombola 

100 Passagens aéreas, 

Coofe Break 

9 - Articulação com os órgãos públicos e não 
governamental e universidades para efetivação 

política da equidade 
fortalecida e ampliada 

Não realizados 0  



 

das políticas de equidade por meio de projetos 
de extensão. 
10 – Implantar Projeto ambulatório de travesti e 
transexuais - TT 

Implantação/ 
implementação do 
ambulatório de TT até 
2018. 

 Espaço físico adquirido no HGV e 
profissionais já qualificados para trabalhar 
no ambulatório especifico para população 
trans  

90 EM fase de  

finalização 

11 - Projeto “PIAUÍ TEM ÍNDIO SIM” Implantação/implementaç
ão de ações da política 
indigenista no Piauí. 

Realizados apoio e parceria ao evento 
que tem como objetivo a construção de 
política indigenista no Piauí.  

100  

12 - Apoio á Conferência Saúde da Mulher, 
Igualdade Racial  

 Apoiar desafios para 
integralidade com 
equidade na 
implementação das 
políticas de Atenção à 
Saúde das mulheres. 

Apoio técnico da área na Conferencia 

saúde da mulher, enfatizando a igualdade 

racial 

100  

13 - Realização do Curso de Fisioterapia para as 
Comunidades Tradicionais. 

Curso realizado em 2018. Não realizado 0  

 
 
 

ÁREA: COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS  
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: ATENÇÃO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PROGRAMA: DST / AIDS 
 
3 – Diretriz 01: – Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações 
de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle 
das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES  Taxa de incidência de sífilis congênita  

  Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos de idade  
  Proporção de pacientes HIV+ com 1º CD4 inferior a 200cel/mm3. 

 



 

METAS- 2017  Fortalecer a promoção e vigilância 
 Ampliação de acesso ao diagnóstico HIV, Hepatites B e C e Sífilis 
 Assistência e tratamento as pessoas vivendo com HIV / AIDS - PVHA 
 Promover informação no contexto da prevenção das IST/AIDS e dados 
educativos. 
 Qualificar a assistência ao usuário vítima de violência 
 Implantação do instrumento de organização de monitoramento de ações à 
cerca doIST/DST/AIDS. 
 Apoiar ações e parcerias com OSC que trabalham na área de prevenção com 
DST, AIDS e Hepatites Virais 
 Apoiar, supervisionar e assessorar tecnicamente municípios, na implantação 
e execução das ações do programa de IST / AIDS, para garantia do atendimento a 
população, contemplando melhoria de infraestrutura dos serviços de saúde 
especializados. 
 

 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1 - Realizar Oficinas/capacitações de testagem rápida 
para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e 
Aconselhamento voltadas para populações em situação 
de maior vulnerabilidade na capital e nos municípios 
com maiores casos de DST/AIDS e Hepatites virais – 
CTA Extra-Muros, e para implantação da Rede 
Cegonha na atenção básica. 

 
Oficinas realizadas e 
profissionais treinados.  

 Realizada Oficinas/capacitações 
de testagem rápida para HIV, 
sífilis, hepatite B, hepatite C e 
Aconselhamento voltadas para 
populações em situação de maior 
vulnerabilidade 

80%  

2 - Apoiar a realização de oficinas de abordagem 
educativa em IST’s, TB, hanseníase, Hepatites virais e 
em Direitos Humanos para agentes penitenciários. 
(SEJUS) 

Agentes informados a cerca 
das questões relacionadas 
HIV/AIDS e direitos huma-
nos.  

Ação não realizada   

3 - Realização de uma oficina para o manejo clínico da 
co-infecção TB/HIV e testagem para o HIV nos SAE, 
CTA e Atenção Básica dos 11 territórios. 

Ampliação da perspectiva de 
controle da tuberculose no 
Estado. 

Ação realizada - oficina para o 
manejo clínico da co-infecção 
TB/HIV e testagem para o HIV nos 
SAE, CTA e Atenção Básica dos 
11 territórios. 

100%  

4 - IV Encontro Estadual dos CTA`s e vinculados.  Favorecer a integração entre 
os serviços e atualizar os 
profissionais. 

Ação realizada - IV Encontro 

Estadual dos CTA`s e vinculados. 

100%  

5 - Realizar II oficina de abordagem educativa e 
aconselhamento em DST e AIDS, hepatites virais, TB e 

Promoção da saúde no 
Sistema Prisional 

Ação realizada - II oficina de 
abordagem educativa e 

  



 

hanseníase para profissionais de saúde e de serviço 
social (sistema penitenciário) (CTA e SEJUS). 

aconselhamento em DST e AIDS, 
hepatites virais, TB e hanseníase 
para profissionais de saúde e de 
serviço social (sistema 
penitenciário) (CTA e SEJUS). 

100% 

6 – Realizar monitoramento nos CTA/SAE/UDM dos 
municípios. 

Fortalecer o CTA Estadual 
enquanto gestor, integrar os 
serviços e monitorar o SI-
CTA/SAE e UDM.  

Ação não realizada   

7 - Garantir participação de técnicos da coordenação 
de DT e vinculados em eventos relevantes, regionais e 
nacionais ligados às DST/HIV/AIDS. 

Atualização da equipe técnica 
da coordenação de DT e do 
CTA Estadual em relação aos 
agravos e às rotinas dos 
serviços. 

Em andamento  

90% 

 

8 - Realizar 01 campanha de divulgação e promoção 
do CTA Estadual (folders específicos, outdoors, spots 
de rádio e mídia) 

Divulgar o CTA Estadual, 
ampliando o acesso da 
população, especialmente os 
mais vulneráveis, ao 
diagnóstico para HIV, sífilis e 
Hepatites B e C. 

Ação não realizada  

 

 

9 - Adquirir insumos de laboratório, materiais 
permanentes e equipamentos de informática, para 
estruturar o Programa Estadual de DST/AIDS e CTA, 
favorecendo o bom andamento das ações de 
enfrentamento das DST/AIDS.  

Garantir o estoque anual de 
insumos de laboratório para o 
atendimento ao público no 
CTA. Materiais e 
equipamentos para 
organização dos serviços. 

Em andamento (LICITAÇÃO)  
 

 

10 - Adquirir materiais de expediente para o CTA/CDT.  Materiais necessários para 
organização e implementa-
ção das ações. 

Ação não realizada   

11 - Realizar uma oficina com supervisores de regionais 
de saúde, do CTA e SAE/UDM para monitoramento do 
programa de controle das DST/AIDS, bem como para 
apresentação dos fluxos de preservativos, leite, teste 
rápido, medicamentos.  

Implantação do instrumento 
de organização de 
monitoramento de ações à 
cerca do HIV/DST/AIDS 

Ação não realizada   

12 - Realizar capacitações para profissionais da rede 
de serviços de atenção às pessoas vitima de violência 
sexual. 

Qualificar a assistência ao 
usuário vítima de violência 

Em programação a ser executada  
 

 

13 - Apoiar Oficina (capacitação) para profissionais de 
saúde em saúde bucal da atenção básica com foco em 

Treinamento dos profissionais 
de saúde, em biossegurança. 

Ação não realizada  
 

 



 

biossegurança e manifestações bucais em DST. 
14 - Realizar monitoramento das ações de 
enfrentamento das IST’s na atenção primária – 
municípios.  

 Ação não realizada  
 

 

15 - Realizar um CBVE em DST/AIDS e hepatites virais 
com treinamento no SINAN - NET, para municípios 
sede de territórios de desenvolvimento. 

Treinamento em vigilância 
epidemiológica / SINAN NET 

Ação não realizada  
 

 

16 – Adquirir materiais de expediente para o CTA/CDT.  Materiais necessários para 
organização e implementa-
ção das ações. 

Ação realizada materiais de 
expediente adquiridos para o 
CTA/CDT 

80%  

17 - Realizar uma oficina com supervisores de 
regionais de saúde, do CTA e SAE/UDM para 
monitoramento do programa de controle das 
DST/AIDS, bem como para apresentação dos fluxos de 
preservativos, leite, teste rápido, medicamentos.  

Implantação do instrumento 
de organização de 
monitoramento de ações à 
cerca do HIV/DST/AIDS 

Ação não realizada   

18 - Realizar capacitações para profissionais da rede 
de serviços de atenção às pessoas vitima de violência 
sexual. 

Qualificar a assistência ao 
usuário vítima de violência 

Ação realizada com profissionais 
da rede de serviço de atenção a 
pessoas vitima de violência sexual 

100%  

19 - Apoiar Oficina (capacitação) para profissionais de 
saúde em saúde bucal da atenção básica com foco em 
biossegurança e manifestações bucais em DST. 

Treinamento dos profissionais 
de saúde, em biossegurança. 

Ação realizada 100%  

20 - Realizar monitoramento das ações de 
enfrentamento das IST’s na atenção primária – 
municípios.  

IST’s monitorados Realizada monitoramento das 
ações de enfrentamento das IST’s 
na atenção primária 

100% 

 

 

21 - Realizar um CBVE em DST/AIDS e hepatites virais 
com treinamento no SINAN - NET, para municípios 
sede de territórios de desenvolvimento. 

Treinamento em vigilância 
epidemiológica / SINAN NET 

Ação não realizada   

22 - Apoiar 3 encontros estaduais: LGBT, Prostitutas e 
Encontro Estadual de AIDS e religiões.  

Apoiar ações e parcerias com 
OSC que trabalham na área 
de prevenção com DST, AIDS 
e Hepatites Virais. 

Ação não realizada  

 

 

23 - Apoiar a participação de representantes dos 
segmentos de populações de situação de maior 
vulnerabilidade (jovens, idosos, travestis, gays, 
lésbicas, prostitutas, pessoas vivendo, pessoa com 
deficiência e inter-religioso) em eventos locais, 
regionais e nacionais no contexto das DST/HIV/AIDS. 

Apoiar ações e parcerias com 
OSC que trabalham na área 
de prevenção com DST, AIDS 
e Hepatites Virais. 

Em andamento (LICITAÇÃO)  
 

 

24 - Implantar a sala de situação com vistas ao 
monitoramento/vigilância das IST’s e HIV/Aids. 

Fortalecer a promoção e 
vigilância 

Ação não realizada   



 

25 - Instituir uma equipe com 17 apoiadores 
Institucionais Territoriais, com vistas à descentralização 
da testagem rápida, apoio técnico aos municípios, 
realização de ações integradas em saúde e 
monitoramento da Atenção Básica. 

Fortalecer a promoção e 
vigilância 

Ação não realizada   

26 - Locação de 11 veículos para atender as Regionais 
de Saúde durante o apoio institucional territorial. 

Fortalecer a promoção e 
vigilância 
 

Ação não realizada  
 

 

27 - Apoiar 3 encontros estaduais: LGBT, Prostitutas e 
Encontro Estadual de AIDS e religiões.  

Apoiar ações e parcerias com 
OSC que trabalham na área 
de prevenção com DST, AIDS 
e Hepatites Virais. 

Ação não realizada  
 

 

 
 
 

 ÁREA: COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PROGRAMA: TUBERCULOSE  
 
1 – Diretriz : Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de 
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das 
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 
 
2 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
3 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Proporção de cura de casos novos com confirmação 

laboratorial 
 

METAS- 2017 Alcançar 75% de cura de casos novos Em 2106 alcançou 73%, em 2017 alcançado 20% até 
momento tendo em vista o ano epidemiológico fechar 
somente em 30/10/2018. 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1 - Apoio aos Territórios do Estado nas 
campanhas de busca ativa dos Casos Novos 
de Tuberculose. 

Realizar campanha de busca ativa 
de sintomático respiratório dos 
casos novos de tuberculose para os 
224 municípios. 

Ação Permanente no apoio aos 
municípios para busca ativa de casos 
novos de tuberculose 

80%  



 

2 - Realização de monitoramento e avaliação 
IN LOCO  das ações de Controle da 
Tuberculose e analise critica das fichas de 
notificação/Investigação, na  base de dados 
SINAN em 60 municípios. 

Realizar monitoramento e avaliação 
in loco das ações de controle da 
tuberculose; e fazer a analise critica 
das fichas de notificação no SINAN-
TB em 60 municípios. 

- Realizado monitoramento e avaliação 
em 60 municípios relativo  as ações de 
Controle da Tuberculose e analise critica 
das fichas de notificação/Investigação, 
na  base de dados SINAN  

100%  

3 - Capacitação em serviço para técnicos das 
ESF’s  dos Territórios de Desenvolvimento do 
Estado  em Aplicação e Leitura da Prova 
Tuberculinica(PPD). 

Apoiar 02 territórios de 
desenvolvimento na realização  da 
prova tuberculínica junto às ESF. 

Ação Realizada em dois territórios com 
a capacitação de técnicos das ESF’s   
em leitura de prova tuberculínica 

100%  

4 - Realização de busca ativa de casos de 
TB in loco nos municípios de 03 Territórios 
em parceria com LACEN/PECT (Entre Rios, 
Vale do Rio Guaribas e Planicie Litorânea)  
para o Controle da Tuberculose no Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Casos de TB identificados 
precocemente por meio da busca 
ativa  

Realizado  busca ativa de casos de TB  
nos municípios do Territórios em 
parceria com LACEN/PECT  Vale do Rio 
Guaribas para o Controle da 
Tuberculose no Estado 

25%  

5 - Aquisição de equipamentos de informática 
(notebook, HD externo,computador, no-
break, impressora, toner),para melhorar 
resposta dos indicadores do agravo 

Adquirir 5 microscópios para 
diagnóstico de Cultura e 
Baciloscopia para 5 Territórios. 

Não realizado  0% Em 

Processamento de 

compra 

6 - Confecção de materiais de divulgação 
como:  folders, faixas de divulgação, boletins 
epidemiológicos, panfletos, camisetas para o 
agravo de Tuberculose para os 11 territórios 

Confeccionar 3.000 materiais de 
divulgação   para os 11 territórios 
para informação da população 

Confeccionado folders para agravo da 
tuberculose 

30%  

7 - Solicitação para participação de 
profissionais de Tuberculose nos eventos de 
áreas temáticas do agravo. 

participar nos eventos de áreas 
temáticas do agravo de tuberculose 
para atualização técnica do 
exercício de suas funções 

Técnicos da área em congresso de saúde 
publica  

50%  

8 - Realização de Capacitação em Manejo 
Clínico da Tuberculose para 5 Territórios de 
desenvolvimento do Estado. 

Atualizar manejo clinico de 
tratamento dos casos de TB ao 
profissionais de saúde municipal.  

Capacitação em Manejo Clínico da 
Tuberculose realizado no Territórios 
Entre Rios 

30%  

9 - Realização de Capacitação em  SITE – 
TB e Manejo Clínico de  TB Infantil para 2 
Territórios Sede e Referência Secundária dos 
Casos Hospitalares do Estado 

 Realizar Oficina SITE – TB para 
Territórios Sede que responderão 
pela Referência Secundária no 
Estado. 

Realizado de Capacitação em  SITE – 
TB e Manejo Clínico de  TB Infantil para 
os municípios sede dos 11 Territórios e 
Referência Secundária dos Casos 
Hospitalares do Estado 

100% 

 

 

10 - Realização de Curso de SINAN NET– 
TB para 50% dos Territórios de 
Desenvolvimentos sendo importante a 
presença do Administrador de Sistemas 
(SINAN) e Vigilância Epidemiológica. 

Realizar  Curso em SINAN – TB em 
112 municípios piauienses que por 
sua vez correspondem a 4 oficinas 
com 20 alunos(técnico SINAN e da 
Vigilância Epidemiológica.  Para 

Realizado 03 Curso de SINAN NET– TB 
envolvendo os municípios de três 
macrorregião   

70%  



 

melhoria dos indicadores e metas 
11 - Realização do IV  Fórum Estadual de 
Tuberculose com abordagem  nas ações de 
TDO, Manejo Clínico e  Co-infecção TB/HIV  
para os 11 territórios de desenvolvimento.  

Profissionais de saúde atualizados 
na abordagem das açãoes de 
tuberculose. 
 

Realizado em Teresina o IV  Fórum 
Estadual de Tuberculose com 
abordagem  nas ações de TDO, Manejo 
Clínico e  Co-infecção TB/HIV  para os 
11 territórios de desenvolvimento 

100%  

12 - Apoio às Instituições publica de ensino, 
pesquisa e extensão no enfrentamento da 
tuberculose no estado. 

 Instituições publica de ensino, 
pesquisa e extensão no 
enfrentamento da tuberculose 
apoiado pela SESAPI 

Apoio da área aos hospitais IDTNP, 
HGV e Faculdades FACIME e Santo 
Agostinho na pesquisa para 
enfrentamento da TB 

60%  

13 - Apoio à SEJUS na identificação de 
Busca e Detecção de Casos de Tuberculose 
na População Privada de Liberdade-PPL 
através  de Oficinas  em 03 Territórios do 
Estado em parceria com PECT. 

Apoiar a SEJUS na identificação de 
Busca e Detecção de Casos de 
Tuberculose na PPL 

- Oficina realizada em Teresina para 
Apoio à SEJUS na identificação de 
Busca e Detecção de Casos de 
Tuberculose na População Privada de 
Liberdade- para as 15 unidades penais 

100%  

14 - Participação nas Instancias de 
Pactuações CIR e CIB relacionadas às 
políticas sociais e de saúde, apresentando e 
discutindo as propostas referendadas pela 
Rede Brasileira de Comitês para o Controle 
da Tuberculose 

Participar nas Instancias de 
Pactuações CIR e CIR às políticas 
sociais e de saúde,  referendadas 
pela Rede Brasileira de  Comitês 
para o Controle  da Tuberculose 

Pactuação realizada nas Instancias de  
CIR e CIB relacionadas às políticas 
sociais e de saúde, apresentando e 
discutindo as propostas referendadas 
pela Rede Brasileira de Comitês para o 
Controle da Tuberculose 

100%  

15 - Realização de uma Oficina para o 
Manejo Clínico da Co-infecção TB/HIV 
,ILTB,Medicamentos do EB e 2ª linha para as 
Instituições Hospitalares,Centro de  
Testagem para o HIV nos SAE’s, CTA’s e AB 
dos 11 Territórios 

Profissionias capacitados no 
Manejo Clínico da Coinfecção 
TB/HIV nos SAE, CTAs e Atenção 
Básica para 11 territórios 

Realizado 01 Oficina para o Manejo 
Clínico da Co-infecção TB/HIV 
,ILTB,Medicamentos do EB e 2ª linha 
para as Instituições Hospitalares,Centro 
de  Testagem para o HIV nos SAE’s, 
CTA’s e AB para profissionais do e todos 
os municípios 

100%  

16 - Apoio às Empresas Públicas e Privadas 
com abordagem em saúde do Trabalhador 
sobre Tuberculose. 

Apoiar às Empresas Publicas e 
Privadas em saúde do Trabalhador 
sobre Tuberculose. 

- Apoio realizado às Empresas Públicas 
e Privadas com abordagem em saúde 
do Trabalhador sobre Tuberculose 
(HGV, IDTNP, e LACEN 

100%  

17 - Realização de um Seminário de 
apresentação do Comitê de Mobilização 
Social para o Controle da Tuberculose e 
Coinfecção TB/HIV no Piauí. 

Realizar um seminário de 
apresentação do Comitê de 
Mobilização Social  para o Controle 
da Tuberculose e Coinfecção 
TB/HIV . 

Não realizada 00 Reprogramada 

para 2018 

 
 
 



 

ÁREA: COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PROGRAMA: HANSENÍASE 
 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES -Proporção de cura nos anos das coortes, 

- Tx de detecção geral e em menor de 15 anos,  
-Proporção de casos de hanseníase com grau de 
Incapacidade no diagnóstico e na cura,  
-Proporção de contatos examinados nos anos das 
coortes. 
 

Dados parcial alcançado  em 2017 78,4% para Proporção 
de cura nos anos das coortes; 
Taxa de detecção geral, 29,1/100.000hab dados parciais; 
Taxa de detecção menor de 15 anos, 7,8/100.000hab –
dados parciais; 
Proporção de casos de hanseníase com grau de 
Incapacidade no diagnóstico e na cura 90,3% -dados 
parciais; 
-Proporção de contatos examinados nos anos das coortes, 
76,2% -dados parciais. 

METAS- 2017 Aumentar 4% a proporção de cura nas coortes de casos 
novos de hanseníase.  
Aumentar  4% exames dos contatos intradomiciliares de 
casos novos de hanseníase. 
 

Aumento de 4,2% a proporção de cura nos coortes de 
casos novos de hanseníase, 
Alcançado aumento de 4% nos exames dos contatos 
intradomiciliar de casos novos de hanseníase. 

 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

1- Apoiar os territórios do Estado nas 
campanhas de busca ativa dos casos novos 
e contatos intradomiciliares de hanseníase.  

Esclarecer sobre os 
sinais e sintomas e 
aumentar a busca de 
casos novos  

 Realizada pelos municípios ação em janeiro 
em comemoração ao dia mundial da 
hanseníase – janeiro roxo e em setembro 
Campanhas para o dia estadual, assim como 
ações em 6 municípios com a acarreta da 
saúde - Hanseniase  

100%  

2- Realizar 04 Oficinas em Atualização 
Clínica em diagnóstico, tratamento, manejo 
clínico das reações hansênicas e recidivas 
para atualização dos profissionais de saúde 
da Atenção Básica em 03 territórios do 
estado, Entre Rios, Carnaubais,Cocais. 

Empoderar os 
profissionais da APS no 
manejo clinico da 
hanseníase  

Realizada 03 oficinas de atualização clinica 
em diagnostico e tratamento em dois 
territórios: Cocal com um total de 73 
profissionais treinados e no Território 
Carnaubais com 82 profissionais treinados  

80% Não realizado no 

Entre Rios 

3 - Realizar o IV Fórum Integrado Estadual 
de Hanseníase e Tuberculose, com 
abordagem nas ações de hanseníase, sobre 
diagnóstico, e episódios reacionais da 

capacitar os profissionais 
de saúde, ampliar a 
perspectiva de controle 
da hanseníase  no Piauí 

IV Fórum Estadual Integrado de Tuberculose 
e Hanseníase realizado, em   Teresina, no 
mês de abril 

100%  



 

Hanseníase para os 11 territórios de 
desenvolvimento. 

4 - Realizar 06 Cursos SINAN-NET em 
hanseníase em 06 territórios de 
desenvolvimento para técnicos SINAN e da 
Vigilância Epidemiológica.  

 Correto registro e 
processamento dos 
dados sobre agravos de 
notificação e melhorar os 
indicadores 

Realizado 04 Cursos sobre o sistema SINAN-

NET em hanseníase em 04 territórios  

60%  

5 - Participação dos profissionais de 
Hanseníase em 02 eventos de área 
temáticas do agravo- nível nacional. 

Profissionais atualizados 
de conhecimento sobre 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento da doença, 
assim como a troca de 
experiências 

Participação de 02 profissional em 01 evento 
de nível nacional: Congresso Brasileiro de 
Hansenologia – em Belém 

50%  

6 - Realizar 01 Curso de Feridas em 
Hanseníase a fim de oferecer melhoria na 
qualidade de vida nos casos de hanseníase 
nos 11 municípios sede de territórios  

Curso de Feridas Ação não realizada 0%  

7 - Confeccionar 1.500 manuais técnico 
operacional do Ministério da Saúde, 
Confecção de 10.000 panfletos e 500 
cartazes(ANS)para auxiliar na detecção, 
diagnóstico e tratamento da hanseníase nos 
11 Territórios. 

Distribuir para população 
e profissionais de saúde 
a fim de disseminar 
informações sobre a 
prevenção, detecção e 
diagnostico 

Realizada com confecção 1500 manuais, 500 
cartazes e 10.000 panfletos 

100%  

8 - Aquisição de 2.000 kits de 
monofilamentos avaliação neurológica 
simplificada, 2.000 escalas de snellen,2000 
canetas(azul,preta,vermelha e lilás),2000 
lupas,2000 lanternas clinicas,2000 depósitos 
para compor o kit para os 11 territórios 

-Kit’s de monofilamentos 
-Escala de Snellen 
-canetas 
-Lupas 
-Lanternas Clinicas 
-Depósitos de plástico. 

Ação não realizada 0% Processo em 

andamento 

9 - Realizar 04 oficinas em avaliação 
dermatoneurológica simplificada em 
Hanseníase para profissionais das 
referências do estado de 5 territórios e nos 
territórios Entre Rios, Cocais e Carnaubais . 

 
Oficina Dermato 
Neurológica 

Não realizada 0%  

10 - Realizar 01 Curso de Baciloscopia em 
Hanseníase a fim de melhorar a resposta no 
diagnóstico e conduta terapêutica nos casos 
hanseníase nos 11 municípios sede de 
territórios  

 
Curso de Basciloscopia 

Realizar 01 Curso de Baciloscopia em 
Hanseníase, em Teresina no laboratório de 
analise clinica do hospital universitário para 
profissionais de laboratório das sedes de 
territorio 

100%  



 

11 - Realizar monitoramento e avaliação in 
loco das ações de controle da hanseníase e 
a análise critica das fichas de notificação na 
base de dados- SINAN-HANS de 50 
municípios. 

 
Viagem para o 
monitoramento 

Monitorado 63 municípios 126%  

12 - Apoiar os territórios do Estado na 
campanha de hanseníase, geo-helmintíase e 
tracoma dos escolares de 5 a 14 anos nas 
escolas municipais dos 11 territórios. 

Campanhas Nacional de 
Hanseníase, Geo 
helmintíase e Tracoma. 

Ação não realizada 0% Não houve 
campanha no ano 
de 2017. 

 
 
 

GERÊNCIA  VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
ÁREA: VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

 

1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICACOM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA:VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

3 – Diretrizes– Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações 

de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle 

das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 

4 – Ação Estratégica:PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 

 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

INDICADORES - Tratar 100% dos casos de LV e de LTA; 
- Reduzir a incidência de casos de Doença de Chagas; 
- Numero de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de 
cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da 
dengue; 
 
-Detecção de casos de tracoma por busca ativa. 
-Proporção de casos com tratamento oportuno de 

LV: 76,23% E LTA: 74,50 

 NÃO HOUVE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA 

Ciclos ainda não concluídos para serem avaliados 

 



 

esquistossomose. 
-Proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em 
tempo oportuno. 
- Proporção de casos de Filariose com tratamento oportuno. 
-Município com cobertura vacinal anti-rábica de no mínimo 
80%. 
- Proporção de casos com tratamento oportuno de Febre do 
Nilo Ocidental. 
 
- Percentual de municípios prioritários monitorados sobre 
intoxicações  por doenças  hexógenas. 
 
-Percentual de amostra analisadas para o Residual de Agente            
Desinfetante em água para consumo humano (cloro residual 
livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro). 
-Identificação dos riscos para elaboração de programas de 
vigilância em desastre ambientais. 
-Desenvolver ações em vigilância em saúde de populações 
expostas a solo contaminado visando adotar medidas de 
promoção da saúde, prevenção dos fatores de riscos e 
atenção integral conforme preconizado no sistema único de 
saúde. 
 
- Percentual de internação por doença respiratória em criança 
menor de cinco(5) anos, taxa de doenças cardiovasculares, 
em adultos maiores de 60 anos e mortalidade para doenças 
respiratórias para crianças com menor que cinco(5)anos e 
adulto maiores que sessenta(60)anos. 

53 casos positivos de tracoma 

Sem ocorrencia 

12 CASOS – 100% TRATADOS 

 

SEM OCORRENCIA DE CASOS 

182 municípios com cobertura maior igual a 80% 

SEM OCORRENCIA DE CASOS 

 

28 municípios notificaram, entretanto não foram monitorados 

 

Realizada 27,35%  

Elaborados 06 planos 

Implementadas ações junto ao Município de Teresina 

 

Internação por doença respiratória em criança < de 5 anos: 
4.153, Mortalidade de doença respiratória < 5 anos: 49 e 60 
anos a mais: 1.136  

METAS- 2017 1.Meta regional e estadual: 100% dos municípios executando 
todas as ações de Vigilância Ambiental consideradas 
necessárias; 

2.Implementar ações de Vigilância Ambiental, garantindo a 
qualidade dos produtos, serviços e ambientes, bem como 
sua adequação às normas sanitárias; 

3. Reduzir o número absoluto de óbitos por leishmaniose 
visceral. 
4.Garantir a vacinação anti-rábica dos cães na campanha. 
5.Realizar busca ativa de casos de tracoma em 10% da 

população de escolares da rede pública do 1o ao 5o ano do 

1- 90 % dos municípios 

2-Ações implementadas junto com a Conferencia de 
Vigilância em saúde 

3-.LV- 2016 13 OBITOS -  2017: 05 ÓBITOS REDUÇÃO: 
61,53 

4.Aguardando compra de seringas e agulhas 

5-.4.500 escolares examinados 



 

ensino fundamental dos municípios prioritários integrantes 
da região; 

6..Reduzir o número absoluto de óbitos por dengue. 
7..Reduzir a incidência de casos de chikungunhya e zika. 

6..Em 2016: 01 óbito; 2017: sem óbito 

7..Chik: Inc: 2016: 63,6  2017: 180,9 AUMENTO 

7..Zika: Inc: 2016: 6,8      2017: 5,0 REDUÇÃO 

 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Outubro 

Ação Realizada % OBSERVAÇÃO 

1 – Supervisão aos municípios prioritários 
segundo classificação epidemiológica 
(estratificação) com registro de casos de 
LVH nas suas bases do SINANET – 2013-
2014-2015; 

Relatorios 
Municípios 
supervisionad
os 

34(TRINTA E QUATRO) Municípios supervisionados 
de acordos com os dados de LVH e de LTA na base 
do SINANET municipal. 

136% Foram 
supervisionados os 
25(vinte e cinco) 
municípios prioritários 
mais 09(nove) com 
alta incidência de 
casos. 

2 – Monitorar a distribuição de insumos 
(glucantime, kit de teste rápido humano e 
canino ealfacipermetrina) de acordo com a 
real demanda dos municípios por Regional 
de Saúde 

 
Relatórios 
Distribuição 
monitorada 

Foram distribuídos 620(SEISCENTOS E VINTE) 
KITS DE TESTE RÁPIDO para Leishmaniose 
Visceral Canina para todas as Regionais de Saúde 
(11 onze territórios de desenvolvimento); Das 
84(oitenta e quatro) caixas de alfacipermetrina = 
2.160 cargas para Controle Vetorial foram 
disponibilizadas 69(sessenta e nove) caixas = 
16.560 cargas para todas as Regionais de Saúde. 
Foram disponibilizadas 9.194 ampolas de 
Glucantime e 5.335 ampolas de Anfotericina B. 
lipossomal para tratar pacientes com Leishmaniose 
Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana para 
todas as Regionais de Saúde e Hospitais Regionais. 
86(oitenta e seis) kits de ELISA para LVC e 
19(dezenove) Kits de Leishmaniose Visceral 
Humana – LVH. 

100%  

3 – Realizar capacitação de Médicos para o 
tratamento adequado de pacientes com risco 
de por LV e servir de multiplicadores para 
outros Médicos dos municípios prioritários; 
 

Oficinas 
realizadas 
Profissionais 
de saúde 
capacitados 

Todos os municípios dos Territórios: Cocais – 
Carnaubais – Vale do Sambito – num total de 
51(cinquenta e um) municípios e 126 (cento e vinte e 
seis) Profissionais – Médicos e Enfermeiros. 

22,76
% 

No ano de 2016 foram 
capacitados 110(cento 
e dez) profissionais de 
todos os municípios do 
Território Planície 
Litorânea. 



 

4 – Aparelhar os laboratórios das Regionais 
de Saúde de Floriano, Parnaíba e Picos já 
com estrutura para descentralizar o 
confirmatório de ELISA dos testes rápidos de 
Leishmaniose Visceral Canina – LVC 

 
Laboratórios 
 
Equipados 

Processo de Compra ainda em andamento. 00% - 

5 – Realizar Pesquisa e Levantamento 
Entomológico nos municípios por Território 
que venham a registrar 1º Casos de LVH ou 
de LTA em 2014; 
 

 
Relatórios 

Não foi feita até o momento nenhuma Pesquisa 
Entomológica. 

00% - 

6 – Realizar treinamento com Técnicos das 
Regionais de Saúde de Floriano, Parnaíba e 
Picos para confirmatório em ELISA dos TPP 
– Testes Rápidos para Cães com Calazar; 

Oficina 
realizadas 

Não realizado. Esta ação depende do aparelhamento 
dos laboratórios citados na ação do item 4 acima. 

00% - 

7 – Supervisões aos municípios das 
Regionais de Saúde que tiveram ACE’s 
capacitados na aplicação do novo protocolo 
de diagnóstico do TPP para Leishmaniose 
Visceral Canina – LVC; 

Relatorios 
Municipios 
supervisionad
os 

34(trinta e quatro) municípios supervisionados. 136% - 

8 – Disponibilizar 30(trinta) armadilhas tipo 
CDC luminosas para as Regionais de Saúde 
que possuem Técnicos para a Realização de 
Levantamento e Pesquisa Entomológica 
para detectar a presença do vetor das 
Leishmanioses como forma de descentralizar 
esta ação; 

 
ARMADILHA
S 
DISTRIBUID
AS 

Aguardando o envio por parte do Ministério da 
Saúde – Gerência Técnica das Leishmanioses após 
solicitação pelo Programa Estadual das 
Leishmanioses. 

00% - 

9 – Execução da Carta Flebotomíníca para 
verificar a real situação da presença do vetor 
das Leishmanioses no Estado. 

Relatorio Em fase de execução. 00% - 

1.Realizar Pesquisa investigativa para 
confirmação de domiciliação de vetores 
silvestres envolvidos na transmissão ativa da 
doença de chagas  e em convivência 
harmoniosa com seres humanos. 

Relatorio 
Pesquisa 
realizada 

 84 municípios executaram ações de vigilância 
entomológica para controle doença de chagas.   

56%  

2 - Realizar investigações sorológicas em 
grupo familiar residentes na zona rural, com 
diagnóstico efetuados de vetores com 
agentes parasitários de T. cruzi. 

 
RELATORIO 

 
Não realizado 

 Esse Projeto de 
proposta de está 
sendo discutido com o 
corpo técnico do 
Departamento 
Biológico da  UFPI. 



 

3 – Ampliar o nº de municípios, na 
implantação de PITs,  e capacitar os ACEs/ 
SMS,  a fim de efetivar pesquisa vetorial em 
áreas vulnerável, fortalecendo a VE deste 
agravo. 

Relatório 
Municípios 
implantados 
ACE 
capacitados 

Implantação em  04 municípios –Landri Sales,  Novo 
Santo Antônio, Manoel Emidio  e Porto Alegre.    

100%  

4 – Realizar supervisão aos municípios com 
infestação vetor D. chagas, por Regional de 
Saúde / Território,  monitorando as ações de 
vigilância. 

Relatório 
Municípios 
supervisionad
as 

34 (trinta e quatro ) municípios supervisionados em 
atendimento a pré – programação proposta às ações 
de vigilância ao pcdch.  

28%  

5 – Apoiar tecnicamente aos laboratoristas 
das GRS, visando melhorar as condições de 
diagnóstico/ exames dos vetores na 
identificação do Agente T. Cruzi. 

Relatório 
Técnicos de 
laboratórios 
capacitados 

Treinamento cedido para três  ( 03 ) técnicos  do 
serviço de laboratórios  de entomologia – Realizado 
em Jabuticabal  - SP, mês de julho/2017 

100%  

6 – Iniciar o levantamento da carta 
triatomínica, conferindo a existência de 
espécies exóticas, mapeando quantitativo e 
qualitativamente as espécies conforme 
resultados dos exames laboratoriais 

 
PESQUISA 
REALIZADA 

 
Não realizado 

  

7 – Aquisição de equipamentos ( 20 - 
microscópios bacteriológico), para  as GRS/ 
Territórios com laboratórios de entomologia  
montados e funcionando a fim de atender à 
demanda dos programas de endemias / 
municípios infestados. 

 
 
EQUIPAMEN
TOS 

 
 
Não realizado 

  

8 -Aquisição de equipamentos  ( 20  lupas  
entomológica ), para  as GRS  / Territórios 
com laboratórios de entomologia  montados 
e funcionando a fim de atender à demanda 
dos programas de endemias / municípios 
infestados. 

 
 
EQUIPAMEN
TOS 

 
Não realizado 
 

  

9 -Realizar  capacitação ( 1) uma,  para 
técnicos  lotados  nas  SMS,  para auxiliar  
no diagnósticos/ exames de vetores 
transmissores da infecção chagásica, 
atendendo a demanda dos mesmos e 
melhorando na precocidade do resultado da 
captura. 

 
CAPACITAÇÃ
O 
REALIZADA 

Realizado um (01) Treinamento pelo NEPI para 
técnicos do município de Altos, Campo Alegre do 
Fidalgo, João Costa e São Raimundo Nonato. 

100%  

10 – Confecção de 20 mil cartazes 
divulgando Controle sobre a doença de 

 
CARTAZES 

 
Não realizado 

  



 

chagas e suas ações de manejo  de 
pacientes  infectados. 

11 – Confecção de 25 mil folders-  
configurando a divulgação sobre de 
vigilância  e controle  - doença de chagas 

 
FOLDERS 

 
Não realizado 

  

12 – Aquisição de 10 mil depósito plástico 
tamanho 6 x 4 cm, com tampo de rosca- cor 
escura – função servir  de coletor de  vetores  
capturados  que serão enviados  aos 
laboratórios de entomologia. 

 
DEPOSITOS 

 
Não realizado 

  

13 – Aquisição de 150 ( cento e cinquenta) 
bombas jacto/ modelo pulverizador costal,   
capacidade 20 litros,  fluxo e  vazão  
regulável. 

EQUIPAMEN
TOS 

 
Não realizado 

  

14 – Participar de Congresso CONGRESS
O 

Não realizado   

15 – Participar de Seminário SEMINARIO Município de Parnaíba 100  

Realizar acompanhamento dos indicadores 
entomológicos, supervisão, assessoria 
técnica e execução de forma complementar 
e suplementar às ações dos municípios.224 
supervisões. 

RELATORIO
S 
Acompanham
ento 
realizados 

 
50 supervisões 

 
22% 

Muitas das solicitações 
foram canceladas por 
razoes administrativas 
e logísticas. 

Distribuir bimestralmente insumos 
estratégicos (inseticidas, diluente e 
larvicidas) para o controle da dengue às 
Regionais de Saúde. 17 Regionais e núcleos 
de saúde. 

 
INSUMOS 
distribuídos 

05 distribuições bimestrais   100%  

Realizar aplicação de inseticida a Ultra Baixo 
Volume (UBV pesada) para controle de 
transmissão de dengue de município em 
situação epidêmica. (conforme demanda) 

 
APLICAÇÃO 
DE 
INSETICIDA 

Foram realizadas 20 aplicações de UBV 100%  

Realizar manutenção de maquinas de 
nebulização e avaliar o espectro de gotas de 
UBV. 33 manutenções. 

MANUTENÇ
ÃO DE 
MAQUINAS 

Realizada 20 manutenções 60 %  

Adquirir EPIs para servidores de controle e 
combate às endemias, cedidos ao SUS pelo 
Ministério da Saúde. 

EPI’S Em processo de licitação   

Adquirir bombas de nitrogênio líquido com 
capacidade aproxima de 5 kg para vigilância 

BOMBAS DE 
NITROGENI

Em processo de licitação   



 

do vírus da dengue. 03 bombas O 

Adquirir recargas para bomba de nitrogênio 
líquido. 78 recargas 

RECARGAS 
DE 
NITROGENI
O 

Em processo de licitação   

Assessorar tecnicamente os municípios 
quanto ao uso e funcionamento dos sistemas 
de informação, inerentes aos dados da 
dengue. 11 Territorios. 

MUNICIPIOS 
ASSESSORA
DOS 

80 municípios Assessorar tecnicamente 100%  

Pesquisa virológica em população de Aedes 
albopictus em municípios com ocorrência de 
arbovirose. 

 
PESQUISA 
REALIZADA 

Não realizado   

Realizar curso para capacitação de 
supervisores locais das ações de controle da 
dengue 

SUPERVISO
RES 
CAPACITAD
OS 

457 supervisores e operadores de sistemas 
capacitados 

100%  

Capacitar ACE para ações de controle das 
endemias 

ACE 
capacitados 

 80 agentes capacitados 100% Foram contemplados 
04 municípios 

Assessorar municípios na execução de 
capacitação de profissionais de saúde no 
combate ao Aedes aegypti e enfrentamento 
a microcefalia e outras arboviroses. 

ASSESSORA
MENTO 
realizados 

Assessoramento realizados a 18 municípios 100%  

Monitoramento da Resistência das 
populações de Aedes aegyti a inseticida 

Municípios 
monitorados 

05 municípios monitorados 100%  

Oficina de sensibilização para Febre Amarela Oficina  Realizado oficina de sensibilização em 03 municípios 100%  

Atualizar informações sobre a fauna de 
vetores silvestres da Febre Amarela 

Informações 
atualizadas 

 Realizado em 01 município 100%  
 

Participar Reunião Câmara Técnica do 
CONASS 

Reunião 
contemplada 

Coordenação participou de uma reunião do 
CONASS 

100%  

Realizar atividades de busca ativa de caso 
de Tracoma (exame clínico) em municípios 
prioritários (de alta prevalência) e 
silenciosos, concluir municípios já iniciados. 
Iniciando novos municípios. 

 
BUSCA 
ATIVA 
realizada 

13 municípios 100%  

Realizar controle de casos positivos de 
Tracoma remanescente sem tratamento 

CONTROLE 
DE CASOS 

Realizado 100%  

Assessorar municípios que irão participar da 
Campanha Nacional de Hanseníase, 
Geohelmintíases e TRACOMA 2016. 

ASSESSORA
MENTO 

70 municípios assessorados  Através de telefone, 
email e wattzap. 



 

Realizar busca ativa em escolares para 
diagnostico do Tracoma 

Alunos 
examinados 

4.706 examinados, com 53 positivos em 12 
municípios visitados 

100%  

Participação em eventos Nacionais 
(Reuniões, seminários, congressos, etc) 
demandados pelo Ministério da Saúde ou de 
interesse da SESAPI 

REUNIÕES 
contemplada 

01 reunião nacional de esquistossomose e tracoma   

Supervisão aos municípios para 
monitoramento e avaliação das ações do 
programa de controle da esquistossomose e 
Geohelmintíases 

RELATORIO 
Municípios 
supervisionad
os 

30 municípios supervisionados (de 32 programadas) 93,7%  

Realizar Inquérito malacológico da fauna de 
planorbideos envolvidos na transmissão da 
esquistossomose, em área indene, e indene 
com potencial de transmissão deste agravo. 

 
INQUERITOS 
realizados 

12 inquéritos realizados de 32 programados. 37,5 
% 

Os demais não 
executada por 
contingenciamento de 
despesas. 

Curso de Atualização para Técnicos em 
Malacologia Médica. 

CURSO Não realizado (01 programado) 0 não executada por 
contingenciamento de 
despesas. 

Participar de Eventos Técnico-Científicos  
EVENTOS 
contemplado 

01 realizado (reunião nacional de esquistossomose. 100% Evento patrocinado 
pelo ministério da 
saúde. 

Curso de Atualização para Técnicos em 
Malacologia Médica. 

 
CURSO 
realizado 

18 realizadas (de 44 programadas) 40,9%  

Supervisão aos municípios para 
monitoramento e avaliação das ações do 
programa de controle da malária 

 
RELATORIO
S 

Não realizado (01 programado) 0 não executada por 
contingenciamento de 
despesas. 

Curso de Atualização em Diagnóstico 
Laboratorial de Malária. 

 
CURSO 
realizado 

11 realizados (de 44 programados) 25% não executada por 
contingenciamento de 
despesas. 

Realizar vigilância entomológica de vetores 
em área de foco ativo de malária, e inquérito 
entomológico para a atualização da Carta 
Anofélica do Estado e em municípios com 
notificação de casos. 

 
CONFECÇÃ
O DA CARTA 
ANOFÉLICA 

Não realizado (01 programado) 0 Questões internas 
inviabilizaram o 
deslocamento para o 
desenvolvimento da 
cão. 

Curso de Atualização para Técnicos em 
Entomologia aplicada à malária 

 
CURSO 

Não realizado 0 Programação não 
executada por 
contigenciamento de 
despesas 

Participar de Eventos Técnico-Científicos  Não realizado 0 Questões internas 



 

EVENTOS inviabilizaram o 
deslocamento para o 
desenvolvimento da 
cão. 

Realizar inquérito hemoscópico para 
Filariose em localidade com registro de 
casos autóctones. 

 
RELATORIO 

Não realizado 0  

Curso de Qualificação em Diagnóstico 
Laboratorial de Filariose. 

 
CURSO 

Não realizado 0  

Realizar inquérito entomológico para 
detecção de vetores da Filariose. 

 
RELATORIO 

Não realizado 0  

Realizar capacitação sobre vigilância, 
controle e tratamento da raiva e acidentes 
por animais peçonhentos. 

 
OFICINA 
REALIZADA 

Não realizada ( 11 programadas) 0 não executada por 
contingenciamento de 
despesas 

Supervisão às atividades realizadas nas 
regionais de saúde e CCZs sobre controle 
das zoonoses e outros agravos. 

RELATORIO 
Sobre 
supervisões 
de casos de 
zoonoses 

Realizado supervisão em 37 municípios (44 
programados)                             

84,0%  

Realizar campanha de vacinação antirabica.  
CAMPANHA 
2017 

 Realizada em 50% dos municípios do Estado 50,0% Aquisição das agulhas 
e seringas pelo 
municípios 

Participar de Eventos Técnico-Científicos  
EVENTO 

Não realizado 0,0%  

Realizar capacitação em Identificação 
Entomológica de Vetores Envolvidos na 
Transmissão da Febre do Nilo Ocidental. 

 
OFICINA 
REALIZADA 

Não realizado 0,0%  

Supervisão às atividades de entomologia da 
Febre do Nilo Ocidental.. 

 
RELATORIO 

Não realizado 0,0%  

Realizar vigilância entomológica de vetores 
da Febre do Nilo Ocidental (FNO). 

 
RELATORIO 

Não realizado 0,0% Questões internas 
inviabilizaram o 
deslocamento para o 
desenvolvimento da 
cão. 

Participar de Eventos Técnico-Científicos  
EVENTO 

Não realizado 0,0%  

Realizar supervisões e apoio técnico aos 
municípios treinados e prioritários sobre 
ações do VIGIAGROTÒXICOS. 

 
RELATORIO 
Supervisões 

 
42 municípios supervisionados 

 
54,54
% 

Questões internas 
inviabilizaram o 
deslocamento para o 



 

realizadas desenvolvimento da 
cão. 

 
Coletar amostra de água para análise 
laboratorial do parâmetro agrotóxico a ser 
realizado no Instituto Evandro Chagas-IEC. 

 
AMOSTRAS 
coletadas 

 
 

42 amostras coletadas e examinadas 

 
 
52,50
% 
 

Questões internas 
inviabilizaram o 
deslocamento para o 
desenvolvimento da 
cão. 

Capacitar equipes municipais de saúde 
(hora-aula), no programa 
VIGIAGROTÒXICO. 

 
OFICINA 
REALIZADA 

 
134 técnicos capacitados 

 
85,35
% 

 

Monitorar municípios com população 
intoxicada por agrotóxico. 

 
RELATORIO 
Monitorament
o realizado 

 
 

42 municípios monitorados 

 
 
54,54
% 

Questões internas 
inviabilizaram o 
deslocamento para as 
supervisões 

Capacitar técnicos do nível municipal que 
atuam no VIGIÀGUA para os 224 municípios. 

 
OFICINA 
REALIZADA 

154 técnicos capacitados. Capacitações realizadas 
nas Regionais de Saúde e na Sede do Nível Central 
- SESAPI 

 
34,37
% 

 

Capacitar pipeiros e agentes de vigilância 
em saúde/orientações sobre tratamento e 
desinfecção da água para consumo humano 
da operação carro pipa, para 79 municípios, 
prioritário. 

 
 
OFICINA 
REALIZADA 

 
76 técnicos capacitados 

 
 
96,20
% 

Devido a região ser 
propícia a água de 
péssima qualidade, o 
interesse dos pipeiros 
em participarem das 
capacitações foi 
bastante acentuada. 

Supervisionar municípios para monitorar as 
ações do programa VIGIÀGUA/SISAGUA, 
com baixa cobertura de alimentação no 
sistema de informação. 

Municípios 
supervisiona-
dos 

27 municípios monitorados . As supervisões 
realizadas foram feitas em parcerias com as ações 
do VIGIAGROTÓXICO, realizando simultaneamente 
as duas ações. 

 
155,55
% 

 

Orientar municípios sobre desinfecção em 
SAA, SAC e SAI, para 224 municípios. 

 
RELATORIO 
Municípios 
orientados 

112 municípios orientados. Além das capacitações 
realizadas nas Regionais de Saúde, alguns 
municípios se deslocam até a Sede Central – 
SESAPIe São Orientados in loco. 

 
50% 
 

 

Realizar ações conjuntas com o LACEN, 
junto aos laboratórios descentralizados para 
manter, a regularidade do funcionamento. 

Laboratórios 
descentraliza
dos em 
funcionamento 

 
04 laboratórios descentralizados em funcionamento 

 

100,00
% 

Dos quatros 
laboratórios 
descentralizados todos 
foram vistoriados e 
orientados para um 
melhor funcionamento. 

Realizar atividades de cooperação técnica    Foram solicitadas (03) 



 

com a FUNASA, envolvendo o laboratório 
móvel de controle da qualidade da água para 
consumo humano em eventos e regionais. 

RELATORIO 
Atividades 
realizadas 

01 Atividade 33,33
% 

três atividade de 
evento de massa,uma 
(01) uma foi atendida 
pela cooperação 
técnica – FUNASA. 

Aquisição de hipoclorito de cálcio a 65% de 
cloro ativo, para desinfecção de água para 
consumo humano, nos municípios prioritários 
de seca e estiagem. 

 
HIPOCLORIT
O adquirido 

 
Não realizado 

 
0,00 

Solicitado a compra 
para atender esta 
demanda 

Participação em eventos nacionais (reuniões 
técnicas, seminários e congressos) 

Técnico 
capacitado  
 

Participação em  Reunião Nacional de Consolidação 
dos dados do VIGIAGUA/SISAGUA no DF. 

 
- 

 

Assessorar a gestão da SESAPI na revisão 
do código sanitário estadual com vista a 
consolidar a legislação sobre o plano 
Estadual de emergências em saúde pública 

RELATORIO 
Assessorame
nto 
contemplado 

 
03  reuniões realizadas 

 
- 

Participação na 
Elaboração do Plano 
Estadual de 
Emergências em 
Saúde Pública. 

Fazer gestões junto a direção da SESAPI, 
para a elaboração do plano estadual de 
emergência de saúde pública, contemplado 
Desastres Naturais(enchentes, queimadas, 
seca e estiagem, e produtos perigosos). 

 
PLANO 
ELABORADO 

 
06 reuniões realizadas com Participação de reuniões 

do Comitê de Prevenção à Queimadas 

 
100,00
% 

Participação de 
reuniões do Comitê de 
Prevenção à 
Queimadas. 

Fazer gestões à direção da SESAPI, para 
criação do comitê estadual sobre 
Emergência de Saúde Pública, 
contemplando desastres naturais. 

 
COMITE 
criado 

 
06 reuniões realizados 
 

 
100,00
% 

Participação da Equipe 
da elaboração do 
Comitê Estadual sobre 
Emergência de Saúde 
pública, contemplando 
desastres naturais - 
Queimadas 

Participação em eventos nacionais(reuniões 
técnicas, seminários e congressos), 
demandados pelo Ministério da Saúde ou de 
interesse da SESAPI. 

 
EVENTOS 

01 participação em reunião nacional de vigilância em 
saúde de População Expostas a Agrotóxicos. 

 
100,00
% 

 

Identificação de áreas dos municípios com 
prioridades para acontecimentos de 
desastres naturais. 

AREAS 
IDENTIFICAD
AS 

15 áreas identificadas, Inspeção em Barragens com 
alta probabilidade de rompimento. 

 
50,00
% 

 

Capacitar regional e municípios, para 
descentralizar ações do programa 
VIGISSOLO, modelo hora-aula, em quatros 

 
OFICINA 
REALIZADA 

 
Não realizada 

 

 
0,00 

Municípios 
capacitados em anos 
anteriores. 



 

território. 

Participação em eventos nacionais (reuniões 
técnicas, seminários e congressos), 
demandados pelo Ministério da Saúde ou de 
interesse da SESAPI. 

 
EVENTOS 

 
Não realizado 

 
0,00 

Não foi ofertado pelo 
Ministério da Saúde e 
SESAPI nenhum 
evento. 

Identificar, coletar, priorizar e categorizar 
áreas com populações sob riscos de 
exposição a solo contaminado, de forma a 
minimizar os riscos de doenças decorrentes 
da exposição de solo e contaminantes 
ambientais nos municípios prioritários: 

 
RELATORIO 
Áreas 
identificadas 
e 
categorizadas 

 
05 áreas priorizadas 

 
50,00
% 

Áreas com população 
a contaminantes 
ambientais.  

Realizar articulação com órgãos ambientais, 
entre outros, no controle e fiscalização de 
atividades ou empreendimentos causadores 
ou potencialmente causadores de 
degradação ambiental, com vistas á 
prevenção e controle da contaminação do 
solo. 

 
RELATORIO 
Articulação 
realizadas 
coma a 
SEMAR 

01 parceria concretizada 50,00
% 

Parceria com SEMAR, 
em fiscalização de 
degradação ambiental. 

Informar a sociedade sobre os riscos 
decorrentes da exposição humana a solo 
contaminado; 

INFORMATIV
OS 

 
Não realizado 
 

 
0,00 

Não houve ação neste 
sentido. 

Apoiar o desenvolvimento de ações de 
educação em saúde e mobilização social. 

AÇOES 
EDUCATIVAS 
APOIADAS 

 
01 ação CONTEMPLADA 
 

 
- 

Palestra educativa 
voltada aos problemas 
de degradação 
ambientais para 
agricultores rurais. 

Capacitar regionais e municípios para a 
descentralização do Programa VIGIAR, 
modelo hora-aula, em quatro territórios. 

 
OFICINA 
REALIZADA 

 
Não realizado 

 
0,00 

Esta ação será 
executada pelo nível 
Central aguardando 
liberação do boletim 
IIMR pelo M.S. 

Elaboração do Boletim anual do VIGIAR e 
aplicação IIMR. 

 
BOLETIM 

01 boletim elaborado sobre vigiar 100,00
% 

 

Participação em eventos nacionais (reuniões 
territórios, seminários e congressos), 
demandados pelo Ministério da Saúde ou de 
interesse da SESAPI. 

 
EVENTOS 

 
Não realizado 

 
- 

Não foi ofertado pelo 
Ministério da Saúde e 
SESAPI nenhum 
evento deste 
Programa. 

 



 

ÁREA: COORDENAÇÃO DE ANALISE E TENDÊNCIAS 
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: ANALISE E TENDÊNCIAS 
 
3 – Diretriz 01:– Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de 
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das 
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Proporção de óbito por causa básica definido 

 
94% de óbitos tem causa básica definida 

METAS- 2017  Aumentar a proporção de registro de óbitos com causa básica definida em 
3%. 
Meta 1: 90% dos municípios apresentando cobertura do SIM acima de 80% 
do esperado conforme preconizado pelo MS. 
Meta    2: 90% dos municípios apresentando cobertura do SINASC acima de 
90% do esperado conforme preconizado pelo MS 
Meta 3: reduzir em 50% o numero de municípios com registro do número de 
óbitos por causas mal definidas e indeterminadas.  
Meta 4: 100% dos municípios e CRS priorizados com a vigilância do óbito 
infantil, fetal, materno e mulher em idade fértil aprimorada. 

Meta 1: 85% dos municípios apresenta 
cobertura SIM acima de 80% 
Meta  2: 86% dos municípios atingiram a 
meta 
Meta 3:  reduziu-se em 25% o numero de 
municípios com registro de óbito por causa 
mal definidas. 
Meta 4: 100% priorizados com vigilância do 
óbito. 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

Implantar grupo Técnico da Vigilância do Óbito (infantil, 
fetal, materno e mulher em idade fértil) nos 24 
municípios que digitam o Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM).   

Grupos Técnicos 
implantados 

Realizado primeira etapa do processo: 
Solicitado e orientado as SMS para formação 
do GTVO, por meio de ofício, para os 24 
municípios. 

25%  

Implantar grupo Técnico da Vigilância do Óbito (infantil, 
fetal, materno e mulher em idade fértil) nas 09 CRS 
que digitam o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM).  

Grupos Técnicos 
implantados 

Solicitação e orientação as CRS para 

formação do GTVO, por meio de ofício, para 

25%  



 

as 09 CRS. 

Qualificar os profissionais de 28 municípios e 09 CRS 
e 15 técnicos da SES na área de informação em saúde 
nos sistemas SINASC/SIM/SIH-SUS E SAI-SUS, por 
meio da realização de cursos de: Tabwin, Tabnet, 
Curso de Codificação em Formação em Causa Básica 
de Óbito e Curso de Atualização em Causa Básica de 
Óbito. 

Profissionais 
qualificados 

Curso de Tabwin e Tabnet não realizados 

Curso de Codificação em Formação em 

Causa Básica de Óbito e Curso de 

Atualização em Causa Básica de Óbito (Não 

realizado) 

0 Solicitação de 
apoio ao MS 
para realização 
do Curso de 
Codificação e de 
Atualização.  

Realizar 08 oficinas técnicas com técnicos das CRS e 
Secretarias Municipais de Saúde objetivando monitorar 
e avaliar indicadores operacionais e epidemiológicos 
do SIM e SINASC. 

Oficinas realizadas 
Técnicos capacitados 

Oficinas realizadas envolvendo municípios de 

Todos os Territórios de Desenvolvimento. (O 

TD Alto Parnaíba participou em Floriano) 

100%  

Produzir e reproduzir graficamente: 
 Folder notificação de óbito (10.000) 
 Folder emissão da Declaração de Óbito (5.000) 
 Folder notificação de nascidos vivos (10.000) 
 Boletim de nascidos vivos e óbitos (5.000) 
 Publicação de Análise de Situação de Saúde (3.000) 
 Cartilha vigilância do óbito 

Material elaborado e 
disponibilizado na 
pagina da SESAPI 

Material elaborado, não foram reproduzidos 
para distribuição; 

O Boletim de nascidos vivos e óbitos foi 
disponibilizado na pagina da SESAPI – por 
meio eletrônico 

 Cartilha de vigilância do óbito elaborada, mas 
não reproduzida. 

50%  

Realizar Seminário Estadual sobre Vigilância do óbito  Seminário realizado Não realizado 0  

Implantação/atualização de versão informatizada do 
SIM/ de acordo com determinação do Ministério da 
Saúde/SVS. 

Versão implantada Não realizada, devido a não liberação  pelo 

Ministério da Saúde 

0  

Supervisão nas atividades de codificação de causa 
básica de óbito e nos sistemas SIM/SINASC em 28 
municípios previamente selecionados. 

Supervisão realizada Supervisão em 05 municípios (Água Branca, 

Amarante, José de Freitas, Esperantina e 

União) 

17% 

 

 

Reativar e atualizar periodicamente o Portal de 
Informação em Saúde da SES-PI 

 Não realizado depende de Técnico Especifico 

para área 

0  

Realizar reunião técnica em municípios previamente 
selecionados quanto a regularização dos cemitérios e 
controle de sepultamentos . 

 Reuniões  Não realizado 0  

 
 



 

 

ÁREA: COORDENAÇÃO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO/REDE DE FRIO 
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: IMUNIZAÇÃO/REDE DE FRIO 
 
3 – Diretriz 01: Redução dos riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS 
INDICADORES-  Alcançar Coberturas Vacinais segundo parâmetros da Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Imunização – CGPNI para todas as vacinas do calendário vacinal em todos os municípios 
 Proporção de Capacitações para operacionalização das campanhas de vacinação.  
 Proporção de Capacitações em Vigilância de eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV)  para melhoria dos 
atendimentos em EAPVs. 
 Proporções de Supervisões realizadas nas regionais de saúde no uso do SIES . 
 Proporções de Entrega de imunos e insumos em 4 roteiros mensais  nas 17 Regionais de Saúde. 
 Proporções  de profissionais da Coordenação Estadual de Imunização atualizados. 
 Proporção de municípios com implantação do SIES. 
 Aumentar a cobertura dos EAPVs e imunos especiais atendidos.   
 Aumentar Avaliação  dos EAPVs.   
 Proporção de coberturas vacinais avaliadas. 
 Proporção de Capacitação em Sala de vacina realizadas. 
 Proporção de Supervisão em Sala de Vacina realizadas 
 Reestruturação o CRIE em Teresina. 
 Realizar uma Jornada de Atualização em Imunização. 
 

METAS- 2017 1. Atualizar 100% dos técnicos da rede de frio estadual, enfermeiros e colaboradores dos 11 territórios e 6 núcleos de 
apoio, quanto às supervisões em salas de vacinas dos municípios,avaliação das coberturas vacinais pelo SIPNI e 
pedido de imunos e insumos. 
 Capacitar 100% dos técnicos dos 224 municípios, informado-os sobre as atualizações e estratégias para 
operacionalização das campanhas. 
 Capacitar 10% dos municípios com 2 profissionais (médicos e enfermeiros)  em Vigilância de eventos Adversos 
Pós Vacinação (EAPV)  para melhoria dos atendimentos em EAPVs. 



 

 Supervisionar 40% das regionais de saúde no uso do SIES e organizar o inventário das redes de frio dessas 
regionais. 
 Entrega em 4 roteiros mensais nas 17 CRS de imunos e insumos com qualidade. 
  Atualização em imunização de 3  profissionais da Coordenação Estadual de Imunização. 
  Informatizar o pedido de vacinas em 10% dos municípios, através da implantação do SIES. 
 Implantar o CRIE no Território da Planície Litorânea . 
  Atender 100% dos EAPVs  notificados pelos demais municípios do estado. 
 

 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

Realizar oficina com técnicos da Rede de frio 
Estadual, enfermeiros das CRS e  colaboradores 
sobre supervisão em sala de vacina, pedidos 
mensais de imunos e insumos e acompanhamento 
das coberturas vacinais pelo SIPNI, para 53 
participante 

Profissionais de 
saúde capacitados 

 Ação não Realizada   

Capacitar os técnicos dos 224 municípios, 
informado-os sobre as atualizações e estratégias 
para operacionalização das campanhas de 
influenza e da multivacinação  

Técnico dos 
municípios 
capacitados 

Ação Realizada Campanha Nacional contra 
Influenza(Participação de 100% das CRS ´s com 
326 técnicos e 175 municípios – 78,12%). 
Multivacinação (47,05 das CRS´s com 220 
técnicos e 102 municípios – 45,53%) 

Influenz
a 
78.12%  
Multivaci
nação 
45,53% 

Na Campanha da 
Multivacinação 
foram cancelados 
02 roteiros de 
viagem. 

Uma (01) capacitações em  vigilância de eventos 
adversos pós vacinação, em 10 % dos municípios 
do estado com 02 participantes de cada município 

Técnicos 
Capacitados  

 Realizada uma capacitação em Vigilância em 
EAPV pós Vacinação com os municípios do 
Território da Planície Litorânea 

100%  

Supervisão do SIES e organização do inventário 
nas CRS, com um técnico mais o motorista 
durante 1 semana. 

 
Supervisões 
Realizadas 

Realizadas 15 supervisões as CRS´s , exceto 
Corrente, Uruçuí e Bom Jesus  

 
82,03% 

Ação não 
realizada total por 
motivos logísticos 

Realizar entrega de imunobiológicos de rotina a 
todas as CRS   

Entregas 
Realizadas 

Realizada entrega de imunobiológicos de rotina a 
todas as CRS  mensalmente  

100%  

Participação em evento, congresso da SBIM e /ou 
outros, para três técnicos. 

Participações  Ação não Realizada   

Implantação do SIES nos municípios. Nove 
turmas, 2 dias por turma durante 5 semanas. 4 
instrutores e R$ 70,00 a hora/aula 

SIES implantados Ação não Realizada   

Supervisão as Salas de Vacinas dentro  de  todos  
os  aspectos  físico 

Sala de vacinas 
Supervisionadas 

 Realizada Supervisão as Salas de Vacinas em 15 
municípios Nazaria, Pau D’arco, União, lagoa 

67,0%  



 

e  de  conservação,  armazenagem dos 
imunosbiológicos e como também  avaliação das 
baixas coberturas Vacinais. 

Alegre, lagoa do PI , Demerval lobão, Alto longa, 
Altos, são João da Serra,Teresina(05 localidades 
da zona rural ) 

Implantação do CRIE em Parnaíba Implantação Pessoal capacitado (médico e enfermeira) 0% aguardando 
organização da 
sala no Hospital 
HEDA 

Reestruturação do CRIE de Teresina Reestruturação Ação não Realizada   

Realizar Vigilância das coberturas vacinais 
semestralmente 

Coberturas 
Avaliadas 

Realizadas 02 avaliações de coberturas vacinais 
(relatórios anexo) 

 
100% 

 

 
 

ÁREA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA 
 
3 – Diretriz : Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de 
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das 
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. 
 
4 – Ação Estratégica: PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA E SAÚDE DO 
TRABALHADOR 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 
INDICADORES Avaliar o perfil epidemiológica dos agravos a saúde, e capacitar profissionais de 

modo a estimular a produção de serviços, intensificando as ações de prevenção e 
promoção da saúde. 

80% das ações prevista atingidas 

METAS- 2017 Organização de serviços 

Capacitação nos agravos de notificação compulsória 

Realizar o monitoramento das ações e serviços de saúde , voltados as Doenças 
de Notificação Compulsória, DANT´S e Doenças Crônicas. 

50% dos serviços organizados 
relativos a: Doenças diarreicas, 
hepatites, leishmanioses e núcleo de 
vigilância hospitalar; 
Monitoramento voltados para ad 
DANT’S e Doença Crônicas realizado 



 

em 33,9% dos municípios. 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

Capacitação em Surto de Diarreia    técnicos das Macrorregionais: 
Teresina,Floriano 
Picos,Bom Jesus capacitados 

Realizado  uma capacitação em surto de 

diarreia para Macrorregião Entre Rios. 

25%  

Supervisionar e Monitorar as Doenças 
Diarreicas Agudas em 09 Municípios 
 

Doenças diarreicas monitorizadas Realizado 08 supervisões ano aos 
municípios das Gerências Regionais: São 
Raimundo Nonato, São João do Piauí, 
Amarante, Floriano, Oeiras,Picos, Valença, 
Corrente 

90%  

Produções de 02 Boletins Informativo 
VEDTA/MDDA- Geohelmintiase 
 

Tiragem de 1500 boletins em cada 
informativo 

Produzido 01 boletim  50%  

 
 

ÁREA: DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS: Rubéola, Sarampo, Caxumba, Influenza. 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada   

Capacitar técnicos de 05 Territórios 
em Vigilância Epidemiológica das 
Doenças Imunopreviníveis. 

 

Técnicos capacitados em vigilâncias das 
doenças imunopreviniveis  

Realizado capacitação com Equipes de 
Coordenadores Municipais para  
notificações das doenças 
imunopreveniveis. 

40%  

 
 

 
 
 
 

ÁREA: DOENÇAS NEUROLÓGICAS/EMERGENTES (Meningites, Paralisia Flácida Aguda, Síndrome de 
Guillain-Barré, Encefalites, Mielites, Dengue, Zika, Chikungunya, Leptospirose e outras doenças 
neurológicas e arboviroses) 

 
 



 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Realizar Seminário para a institucionalização 
das Síndromes Neurológicas como Doença 
de Notificação Compulsória Estadual e 
implantar a vigilância epidemiológica da 
Leptospirose 
 

Capacitar 150 Técnicos das 
Macrorregionais 
Teresina 
Floriano 
Picos 
Bom Jesus 

Ação realizada relativa as Arboviroses: 
Febre do Nilo em Agosto de 2017, com a 
participação de técnicos do Ministério da 
Saúde 

100

% 

 

 
 

ÁREA: SÍFILIS EM GESTANTE, SÍFILIS CONGÊNITA E TOXOPLASMOSE GESTACIONAL 
 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

Capacitação em Vigilância Epidemiológica e 
Manejo Clínico da Sífilis em Gestante, Sífilis 
Congênita e Toxoplasmose Gestacional 

Profissionais capacitados para 
estabelecer serviços de 
referencia em vigilância 
  

Realizado 02 Capacitação em Vigilância 
Epidemiológica e Manejo Clínico da Sífilis em 
Gestante, Sífilis Congênita e Toxoplasmose 
Gestacional 

100
% 

 

Produções de Boletim Informativo 
 

Tiragem de 1500 Boletins Produção de Boletins sobre suicido no Piauí 100
% 

 

 
 

ÁREA: HEPATITES VIRAIS 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 
Ação Realizada %  

Realizar Supervisão, capacitação , 
monitoramento e avaliação das ações relativo 
a esse agravo 

Ampliar o diagnóstico 
precoce das hepatites virais 
B e C na fase aguda de 
acordo com o percentual total 
de notificações nos territórios 
de saúde 

Realizado monitoramento em 6 municípios  
prioritários; 
Realizado 02 capacitações envolvendo 40 técnicos 
dos municípios prioritários 

100
% 

 

 
 

Área: Leishmaniose Visceral, Tegumentar e Doença de Chagas 



 

AÇÃO PROGRAMADA 

 

PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Capacitação em Vigilância Epidemiológica 

das Doenças Leishmaniose Visceral, 

Tegumentar e Doença de Chagas e 

Distribuição dos TESTES RÁPIDOS PARA 

LEISHIMANIOSE VISCERAL HUMANA 

para os territórios capacitados para 48 

municípios prioritários 

Técnicos e coordenadores 

capacitados e serviço 

funcionando adequadamente 

. 

Realizado Capacitação em Vigilância 
Epidemiológica das Doenças Leishmaniose 
Visceral, Tegumentar e Doença de Chagas e 
Distribuição dos TESTES RÁPIDOS PARA 
LEISHIMANIOSE VISCERAL HUMANA para 
os territórios de 35 municipios prioritários  dos 
territórios Planicie Litorânea, Guaribas e Alto 
Parnaíba 

84%  

Área: ARBOVIROSES: DENGUE, ZIKA e CHIKUNGUNYA 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Capacitação em Vigilância Epidemiológica 
das Arboviroses : Dengue, Zika e 
Chikungunya nos municípios com maior 
número de casos em demanda de 
emergência. 

Coordenadores Municipais de 
Atenção Básica capacitados, 
Coordenadores Municipais de 
Vigilância Epidemiológica dos 
municípios capacitados: São 
Raimundo Nonato, Cajueiro 
da Praia, Buriti dos Lopes e 
Luís Correia. 

Realizado  04 capacitações em Vigilância 
Epidemiológica das Arboviroses : Dengue, Zika 
e Chikungunya nos municípios com maior 
número de casos em demanda de emergência 
dos territórios: Entre Rios , Chapada da 
mangabeira, Guaribas e Rios Pi e Itaueiras. 

100

% 

 

 

ÀREA: DANTS/ DCNTS( Doenças e Agravos Não-Transmissíveis / Doenças Crônicas Não Transmissíveis) 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBS: 

Ação Realizada %  

Capacitação das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis em municípios do Estado. 

Capacitação de 50% dos profissionais de 
saúde em ações de trânsito nas sedes de 
territórios através de oficinas para 
multiplicadores. Total 10 

Não realizada   

Desenvolver as ações de promoção da 
saúde relacionadas à sensibilização de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis em 

População sensibilizada 
com campanhas educativas acerca dos 
eixos trabalhados na política de promoção 

Realizado campanhas, Palestras 
educativas sobre trânsito e promoção 
de saúde nas empresas de transporte( 

100

% 

 



 

municípios do Estado. da saúde. Taguatur, Teresinense, SETUT, São 
Cristóvão) 

Participar de eventos relativos ao Sistema de 
Informação, Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis (Reuniões, Congressos, 
Seminários e Encontros). 

Participação em eventos, para integração e 
facilitar o desenvolvimento das ações. 

Participado em eventos Maio Amarelo, 
Semana do Trânsito, Seminário 
Estadual do Suicídio, Oficina do 
Trânsito, Coopera Mirim,Reuniões de 
Integração para atividades realizadas 
no Periodo de férias junto à Secretaria 
de Turismo(Festival de Verão:carnaval 
e férias de Julho , Festival de Inverno) 

100

% 

 

Instrumentalizar condutores de veículos 
emergenciais da rede de saúde estadual dos 
224 municípios. 

Capacitar profissionais condutores de 
veículos emergenciais 

Não realizada   

Supervisionar junto aos municípios de 03 
territórios estado às ações relativas o 
Monitoramento das ações Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis 

Realizar supervisão nos municípios 
silenciosos para notificação de violência 
Interpessoal e Autoprovocada. 

Realizada em 72 municípios 
contemplando os territórios Vale do 
Sambito , Entre Rios e Canindé  

100

% 

 

Elaboração de boletim epidemiológico sobre 
DANT 

Confecção de 01 boletim epidemiológico Não confeccionado   

Elaboração de folders, , camisetas e banners 
sobre Acidentes de trânsito, álcool, drogas  e 
Violências como: suicídio, violência sexual,  
etc. 
 

Confeccionar 10.000,00 folders, 10.000,00 
camisetas, 10 banners , 05 faixas,  com  
informações acerca das DANT ,  e PVT. 

Não realizada   

Realizar Supervisão no SINAN nos 
Municípios 
 

Avaliar junto aos municípios do estado às 
notificações e investigações das DNC 

Realizado supervisão nos municípios 
silenciosos para notificação das DNC. 
 

100

% 

 

Capacitação para implantação da nova 
versão do SINAN 

Corrigir a discrepância de dados da esfera 
municipal para a Estadual, e corrigir base de 
dados de 2015 afim de solucionar 
problemas existente na base para não 
ocorrer cortes nos recursos dos referidos 
municípios 

 
Capacitar técnicos na versão SINAN 
5.12 e Correção no Banco de Dados 
do Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação - SINAN , 2016 

89% 

 

 

 

 

-Implantação de nova versão de sistemas 
informatizados SINAN e DDA, correção para 
encerramento do Banco de Dados. 

Capacitar técnicos dos municípios 
para Correção e encerramento dos 
Banco de Dados do - SINAN 2017 e 
DDA. 
 

100

% 

 

 



 

 

GERÊNCIA  SAÚDE MENTAL 
 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – Diretriz 1 : Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e 
Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas. 
      Diretriz 2: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 
3 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

                        
INDICADORES 

Matriciamento sistemático realizado por CAPS com equipe de 
atenção básica  

 

  METAS- 2017 Monitoramento e supervisão 100% dos serviços de saúde 
mental no Estado no âmbito especializado e hospitalar. 
Qualificação de 100% dos profissionais que atuam na 
rede de atenção psicossocial do estado 
Reduzir as internações psiquiátricas no Hospital Areolino 
de Abreu. 
Ampliar os dispositivos de  Saúde Mental no Estado 

85% dos serviços monitorados 
 
87,4% de profissionais da área qualificado 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Monitorar e supervisionar os  Centros 
de Atenção Psicossociais de 19 
municípios- CAPS 

Melhoria da 
assistência em saúde 
mental para população 
coberta pelo serviço 
com base na 
legislação do 
Ministério da Saúde 
         

Supervisão técnica realizada nos Centros de 
Atenção Psicossocial nos 11 territórios de 
desenvolvimento. 
 

75% Justificativa: dificuldades de 
logística; serviços em 
desconformidade de 
horário conforme legislação 
dos MS. 

Avaliação dos Projetos Terapêuticos 
Institucionais (PTI) dos Centros de Atenção 
Psicossocial 

100% Justificativa: não envio dos 
PTI pelos CAPS. 

Monitoramento e supervisão na 
Unidades de Acolhimento Adulto-UAA 

Melhoria da 
assistência em saúde 
mental para população 

Supervisão técnica realizada na Unidade de 

Acolhimento Adulta no município de Floriano. 

100 %  



 

coberta pelo serviço 
com base na 
legislação do 
Ministério da Saúde 
  UAA 

Monitoramento e supervisão de leitos 
de saúde mental 

 Assistência em saúde 
mental para mulheres 
grávidas e no 
puerpério no âmbito 
hospitalar aprimorado 

Supervisão técnica realizada nos Leitos de 

Saúde Mental na Maternidade Dona 

Evangelina Rosa 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificação da Rede de Atenção 

Psicossocial  

Qualificar em gestão 

de CAPS, SRT, LSM, 

UAA, Uai.  

Processos formativos realizados para os 
profissionais que gerenciam e atuam os 
serviços de saúde mental do Estado- 
envolvendo 175 profissionais 

100% Justificativa: Não 
comparecimento de todos 
os profissionais que atuam 
na RAPS. 

Profissionais de saúde 
qualificados para 
prevenção do suicídio  

Processos formativos realizados para os 
profissionais que atuam os serviços de saúde 
mental do Estado. 

100% Justificativa: ação não 
programada, mas 
executada. 

Profissionais de saúde 
e operadores de direito 
qualificados em saúde 
mental no sistema 
prisional 

Processos formativos realizados para os 
profissionais que atuam os serviços de saúde 
mental do Estado e operadores do direito 
(juízes, promotores, defensores públicos e 
advogados). 

 

100% 

Justificativa: baixa 

participação dos 

operadores do direito. 

Qualificar em saúde 
mental na infância e 
adolescência  

Não realizada, reprogramada para 2018 
 

  

Qualificar em álcool, 
crack e outras drogas. 

Não realizada, reprogramada para 2018 
 

  

Qualificar os profissionais que atuam 
nos meios de comunicação e mídia 
do Estado para abordagem sobre 
saúde mental 

 

Profissionais de 
comunicação 
qualificados para 
abordagem em saúde 
mental 

Qualificado profissionais que atuam nos meios 
de comunicação e mídia do Estado  
 

30%  

 

 

Prestar  Assistência Psicossocial no 

Melhoria da 
assistência à saúde 
mental das crianças e 
adolescência 

Estruturar o processo de gestão e execução 
das atividades do Centro de Atenção 
Psicossocial Infanto-juvenil Dr° Martinelli 
Cavalca (gestão estadual). 

 

100% 

 

Serviço Residencial Estruturado o processo de gestão e execução   



 

CAPS Infanto Juvenil e nos Serviços 

Residencial Terapêutico  

Terapeutico 
funcionando conforme 
legislação do 
Ministério da Saúde 

das atividades dos 04 Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT) de gestão estadual. 

100% 

Apoiar a implantação de Serviços da 

Rede de Atenção Psicossocial 

CAPS, SRT, UAA, 
LSM. 

Processo de implantação e funcionamento dos 
serviços de saúde mental apoiado 
tecnicamente pela Coordenação de saúde 
mental 

45,4% Justificativa: dificuldades 
financeiras dos municípios 
para implantação dos 
serviços. 

Avaliação de pessoas com transtorno 

mental em conflito com a lei  

Reduzir internação da 
pessoa com transtorno 
mental no hospital 
psiquiatrico 

Avaliação e supervisão técnica da medida 
terapêutica aplicada à pessoa com transtorno 
mental em conflito com a lei no âmbito 
territorial.  

72,2% Justificativa: demais 
monitoramentos estão 
programados para 
acontecer em novembro e 
dezembro de 2017. 

Realizar avaliação biopsicossocial de pessoas 
com transtornos mentais em conflito com a lei 

100%  

Construir Plano Estadual de 

Prevenção ao Suicídio 

Qualificar o processo 
de gestão de 
prevenção ao suicídio. 

Plano Estadual de prevenção ao Suicídio 
construído e divulgado no âmbito estadual, 
municipal e Nacional 

100%  

Qualificar a equipe técnica de Saúde 

Mental da SESAPI para exercício de 

suas funções 

Equipe técnica 
atualizada para o 
exercício de suas 
funções 

Participação de 04 técnicos no III Fórum 
Internacional de Novas Abordagens em Saúde 
Mental- Rio de Janeiro -RJ 
Participação de 02 técnicos no I Fórum 
Internacional de Novas Abordagens em Saúde 
Mental em Fortaleza- CE 

100%  

 
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA: Vigilância Sanitária – DIVISA 
3 – Diretrizes: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de Promoção e Vigilância em saúde. 
4 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA 
 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

        
 
 
 INDICADORES 

% de Inspeções Realizadas / % dos municípios e regiões 
visitadas / % de estabelecimentos, produtos e serviços 
monitorados / % Notificações 

% de Inspeções Realizadas / % dos municípios e regiões 
visitadas / % de estabelecimentos, produtos e serviços 
monitorados / % Notificações 



 

% de projetos arquitetônicos analisados, % laudos 
emitidos, % de cadastros efetuados, % de licença 
sanitária emitida, % de documentos e processos 
elaborados e/ou revisados / % dos materiais adquiridos. 

% de ações educativas, % capacitações e qualificações 
realizadas 

% de projetos arquitetônicos analisados, % laudos emitidos, 
% de cadastros efetuados, % de licença sanitária emitida, % 
de documentos e processos elaborados e/ou revisados / % 
dos materiais adquiridos. 

% de ações educativas, % capacitações e qualificações 
realizadas 

 

  

 

 

 

 METAS- 2017 

– Fiscalizar e monitorar 80% dos estabelecimentos do 

setor regulado que estão sob competência da VISA 

Estadual. 

- Realizar 100% dos eventos de capacitação e 

qualificação programados para o ano de 2017 

- Realizar 100% das demandas pertinentes ao controle 

sanitário solicitadas para o ano de 2017 

80% de Inspeções Realizadas da meta estabelecida 
100 % dos municípios e regiões visitadas, conforme 
demanda 
 80 % de estabelecimentos, produtos e serviços 
monitorados  
 100% Notificações, conforme definido no PA  
 70% de projetos arquitetônicos analisados 
 100% laudos emitidos 
 100 % de cadastros efetuados 
 80% de licença sanitária emitida 
 100% de documentos e processos elaborados e revisados 
programados no PA  
 50% dos materiais adquiridos. 
100% de ações educativas 
70% capacitações e qualificações realizadas 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Realizar inspeções sanitárias em serviços de 

média e alta complexidade, utilizando como 

objeto o RISCO SANITÁRIO, a fim de avaliar o 

cumprimento das boas práticas em conformidade 

com as normas sanitárias:  

Serviços de saúde: hospitais gerais e 

especializados, clínicas, radiodiagnóstico (médico 

e odontológico), mamógrafos, tomógrafos, 

medicina nuclear, quimioterapia, radioterapia, 

Inspeção 

Sanitária 

Realizadas 888  inspeções 

sanitárias, conforme discriminado 

abaixo por área técnica : 

 

 

 

Inspeção em Serviços de Saúde – 

80% da 

meta 

estabele

cida 

 

 

Meta estabelecida: Fiscalizar e 

monitorar 80% dos 

estabelecimentos do setor 

regulado que estão sob 

competência da VISA Estadual. 

 

Os serviços de alimentação são 

de competência da VISA 



 

hemoterapia, hemodiálise, hemodinâmica, 

bancos de células e órgãos, Laboratório Central 

(LACEN), laboratórios de biologia molecular, 

laboratórios de análises clínicas (municípios com 

população menor que 20 mil habitantes), 

dispensários de medicamentos dos serviços 

hospitalares  

Serviços de Alimentação 

Sistemas de Abastecimento de água 
Indústrias: farmacêutica, farmoquímica , 
química, alimentos, saneantes e cosméticos; 
Distribuidoras e transportadoras: 
medicamentos, saneantes e produtos para saúde; 

448  

 

 

  

Pontos de Coleta - 18 

Inspeção em Indústrias – 43  

Inspeção em Distribuidoras – 147 

Inspeção em Transportadora  - 55  

 

 

 

 

 

 

Municipal, sendo inspecionados 

em ações conjuntas, 

contabilizadas pelo município. 

 

Quanto ao Sistema de 

Abastecimento de Água foram 

realizadas coletas em 18 pontos 

da Agespisa, atual Águas de 

Teresina, por solicitação do 

Ministério Público. 

Realizar inspeções sanitárias em serviços de 
média e alta complexidade, utilizando como 
objeto o RISCO SANITÁRIO, a fim de avaliar o 
cumprimento das boas práticas em conformidade 
com as normas sanitárias:  

Farmácias de manipulação; 

Serviços de Tratamento de resíduos sólidos.  

Ambientes de Trabalho por atividade 
produtiva: 

 Acidentes de trabalho graves e fatais; 
 Trabalhadores expostos a agrotóxicos e 

produtos químicos; 
 Trabalhadores da indústria de confecção; 
 Trabalhadores expostos a ruídos; 
 Motorista de cargas e passageiros;  
 Trabalhadores da Saúde; 
 Trabalhadores da Construção Civil. 

 
Ambientes de trabalho para emissão de Laudo 
de Insalubridade.  

Inspeção 

Sanitária e 

Inspeção em 

Ambiente de 

Trabalho 

 

 

 

 

 

Tratamento de resíduos – 02  

Realizado inspeções nos ambientes 

de trabalho em 07 empresas em 

atendimentos às denúncias da 

Ouvidoria. 

 

 

Insalubridade - 60  

 

 

 

 

 

100% 

100% 

do 

atendim

ento de 

denúnci

as 

100% 

da 

demand 

As inspeções referentes às 

farmácias de manipulação estão 

inclusas nas inspeções em 

Serviços de Saúde, sendo o total 

de 39 inspeções. 

 

 

Essas 07 inspeções foram 

realizadas especificamente por 

técnicos do CEREST em 

atendimento às denúncias da 

Ouvidoria. Mas no contexto das 

888 inspeções sanitárias estão 

contemplados aspectos referentes 

às condições laborais e ST. 



 

Realizar inspeções sanitárias em serviços de 

média e alta complexidade, utilizando como 

objeto o RISCO SANITÁRIO, a fim de avaliar o 

cumprimento das boas práticas em conformidade 

com as normas sanitárias:  

- Atendimento às demandas dos Órgãos de 

Fiscalização e Controle (Ministério Público 

(Saúde e Meio Ambiente), Ministério do Trabalho, 

Polícia Federal, Policia Rodoviária Federal, 

Secretaria de Justiça e Segurança, ANVISA, Meio 

Ambiente e Ouvidorias, Tribunal de Contas, etc.), 

realizando inspeções para emissão de relatórios 

pareceres. 

Inspeção 

Sanitária 

 

 

 

Outras demandas – 133 inspeção 
envolvendo: atendimento ao 
Ministério Público, Conselhos de 
Classe e outros órgãos, inspeção pra 
análise do projeto físico, inspeção 
para credenciamento no SUS e 
inspeção em carros pipas 

 

 

 

 

100% 

da 

demand

a 

Essas outras demandas de 
inspeção envolve: atendimento ao 
Ministério Público, Conselhos de 
Classe e outros órgãos, inspeção 
pra análise do projeto físico, 
inspeção para credenciamento no 
SUS e inspeção em carros pipas. 
Licenças solicitadas: 424 
1ª vez: 105 
Renovação: 312 
Outras: 07 (mudança de razão 
social, responsável técnico, etc.) 
Licenças liberadas: 343 
Processos em andamento: 81 

Apoiar as Vigilâncias Sanitárias Municipais 

(VISA’s): 

- Orientar e desenvolver ações conjuntas, 

quando necessário, como também 

instrumentalizar com normas técnicas, capacitar 

continuadamente e monitorar as ações 

desenvolvidas. 

- Implementar as ações do Cidadão Vigilante. 

-Implementar Projeto VISA Socializa Piauí. 

 

- Realizar ação conjunta nos eventos de 

massa: 

Carnaval – Luís Correia, Água Branca, Barras, 

Floriano, etc.; Festival de Inverno – Pedro II; 

Cachaça Fest – Castelo; Festival do Bode – 

Batalha; Festival da uva – São João do Piauí; 

Eventos Religiosos (Semana Santa e outros) – 

Santa Cruz dos Milagres, etc. Temporada de 

Férias (Julho e Dezembro) – Luís Correia, 

 

Ação conjunta 

com as VISAS 

Municipais 

Realizado apoio às VISAS 

Municipais, conforme demanda e 

necessidades dos serviços 

 Cidadão Vigilante e Projeto 

VISA’Socializa (envolveu diretamente 

676 pessoas na capital e 235 no 

interior), além de ações realizada 

pelos próprios municípios com 

incentivo e modelos de material 

fornecido pela DIVISA 

Eventos de Massa: 

Participação em ação conjunta em 

08 municípios/eventos (Água Branca, 

Barras, Campo Maior, Floriano, José 

de Freitas, Parnaíba, Pedro II, Luís 

Correia) 

100% 

da 

demand

a 

 

 

 

100% 

da 

program

ação 

 

100% 

da 

demand

 



 

Cajueiro da Praia, etc.  a 

Intensificar as ações de Vigilância Sanitária no 

controle e intervenção da proliferação do 

Aedes Aegypti: 

- Realizar monitoramento em parceria com as 

VISAS Municipais. Emitir notas técnicas para 

orientar as ações das VISAS; 

- Orientar sobre uso de repelentes e inseticidas 

orientar sobre produtos falsificados e 

clandestinos; 

- Orientar quanto à legislação sanitária e colocar 

como prioridade, em todas as inspeções 

sanitárias, a verificação da existência de 

possíveis criadouros  do vetor e definindo pontos 

estratégicos a serem observados; 

- Avaliar a implantação e a implementação dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

dos Serviços de Saúde (PGRSS) do setor 

regulado. 

 

Ações 

preventivas de 

combate ao 

Aedes Aegypti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas ações previstas  

 

100% 

A DIVISA possui nota técnica 

referente ao assunto elaborada 

em ano anterior, assim como, 

utiliza normativos e Plano de 

Contingência da Dengue do MS e 

ANVISA.  

Ações desta natureza são 

realizadas no contexto da 

inspeção sanitária. 

Apoiar a implantação e implementação das 

Redes de Atenção à Saúde: 

- Participar dos grupos condutores temáticos e 

reuniões técnicas para orientações específicas; 

- Realizar inspeções e emissão de relatórios e 

pareceres; 

- Realizar visitas técnicas. 

 

Apoio às redes 

de atenção à 

saúde 

Realizada as ações propostas em 

conjunto com a SESAPI 

 

Participação em 04 Oficinas da 

Planificação 

 A DIVISA/CEREST participa de 

redes de atenção, que envolve 

temas  como obesidade, doenças 

crônicas, planificação, pactuação, 

Programação das Ações de 

Vigilância em Saúde, entre outras. 



 

Estimular as notificações de eventos adversos e 

queixas técnicas dos Sistemas NOTIVISA e 

SINAN nas Clínicas, Hospitais Públicos e 

Privados: 

- Orientar quanto ao cadastro das instituições e 

dos profissionais de saúde no NOTIVISA; 

- Acompanhar, monitorar e investigar as 

notificações de Hemovigilância, 

Farmacovigilância, Tecnovigilância e Eventos 

Adversos na assistência à saúde no NOTIVISA; 

- Acompanhar, monitorar e investigar as 

notificações relacionadas à Saúde do Trabalhador 

e Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) no 

SINAN; 

 

 

 

 

 

- Realizar oficinas de sensibilização para 

notificações. 

 

 

 

Monitoramento 

das  

Notificações 

NOTIVISA E 

SINAN 

Realizada orientações e o 

monitoramento das notificações no 

NOTIVISA: 

Total de 2.308 notificações: 

 36 farmacovigilância  

 82 hemovigilância 

 32 Tecnovigilância 

 2.158 Assistência à Saúde 

Realizado 01 Grupo de orientação 

sobre notificações SINAN e 

monitoradas 755 notificações no 

SINAN em 2017 

 

Não houve demanda solicitando 

investigação de DTA, as notificações 

são realizadas pela Vigilância 

Epidemiológica. 

 Realizado oficina na DIVISA 
com os serviços de saúde para 
orientação de como realizar o 
cadastro da sua instituição no 
NOTIVISA, assim como solicitar ao 
referido sistema a mudança de 
categoria do serviço para Núcleo de 
Segurança do Paciente e, assim, 
terem acesso ao módulo de 
notificação assistência à saúde; 

 Realizado orientações 
específicas junto a representantes do 
núcleo de segurança do paciente, 

 

100%  

Realizado Grupo de Estudo 

SINAN, cujo objetivo foi estudar 

as fichas de notificações dos 

acidentes e agravos relacionados 

ao trabalho – 13 

participantes/técnicos do CEREST 

(dia 18/01/2017). 

 

 

 

 

 

Notificações no SINAN – 755: 

Acidente de Trabalho Grave – 

385 

Acidente de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico 

– 331 

LER/DORT – 1 

Intoxicação Exógena – 38  

 



 

bem como os gestores de segurança 
dos serviços de saúde sobre 
manuseio do NOTIVISA; 

 Realizado monitoramento 
trimestral dos incidentes relacionados 
aos cuidados de saúde notificados no 
módulo assistência à saúde, fazendo 
um levantamento dos tipos de 
eventos mais frequentes, assim como 
dos fatores contribuintes envolvidos; 

 Elaborado um plano de 
investigação de eventos adversos 
para aplicação junto aos serviços de 
saúde; 

 Realizado uma investigação 
piloto de um evento adverso, como 
forma de averiguar a viabilidade do 
plano elaborado para esse fim. 

Colaborar com os núcleos de segurança do 

paciente dos hospitais prioritários na 

elaboração dos Planos de Segurança do 

Paciente e na Implantação dos Protocolos: 

- Realizar reuniões com gestores e técnicos dos 

serviços e pesquisadores das universidades; 

- Realizar 02 Seminários para os NSP e CCIH; 

- Realizar visitas aos hospitais priorizados para o 

monitoramento da efetivação de implantação dos 

protocolos de segurança do paciente; 

- Estimular a notificação de incidentes 

relacionados à assistência à saúde; 

- Melhorar a qualidade e a segurança do paciente 

nos serviços de diálise; 

- Melhorar o processo de gerenciamento de risco 

 

Apoio e 

Orientações 

aos  

Núcleo de 

Segurança do 

Paciente 

 Realizado reuniões com os 
gestores e técnicos dos serviços de 
saúde, colocando o cenário atual em 
termos de núcleos e protocolos de 
segurança do paciente implantados, 
discutindo as estratégias para 
atendimentos a essas boas práticas; 

 Realizado oficina com os 
serviços de saúde prioritários, em 
conjunto com o controle de infecção, 
abordando aspectos relevantes para 
a segurança do paciente, em termos 
de constituição do núcleo de 
segurança e implantação dos 
protocolos; 

 Realizado oficina com os 
serviços de saúde prioritários, 
ensinando o passo a passo para 
notificação de um evento adverso no 
NOTIVISA; 

 Instituído por Portaria Interna 
o Grupo Interno de Segurança do 

 

100% 

 



 

nos hospitais estaduais contribuindo para a 

construção de um cuidado mais seguro; 

- Gerenciar o NOTIVISA de forma regular em 

relação à SP; 

- Melhorar o processo de gerenciamento de risco 

nos hospitais estaduais contribuindo para a 

construção de um cuidado mais seguro; 

- Gerenciar o NOTIVISA de forma regular em 

relação à SP; 

- Melhorar o processo de gerenciamento de risco 

nos hospitais estaduais contribuindo para a 

construção de um cuidado mais seguros. 

Paciente ( GISP) 
 Elaborado um plano de ação 

para implantar melhorias na 
qualidade do cuidado e segurança 
do paciente nos serviços de diálise; 

 Realizado oficina com os 
serviços de saúde prioritários, 
reforçando os passos para 
implantação de um sistema de 
notificação interna de incidentes, 
busca ativa de incidentes, bem como 
o uso de indicadores para monitorar 
seus processos de trabalho; 

 Realizado monitoramento 
trimestral dos incidentes 
relacionados aos cuidados de saúde 
notificados no módulo assistência à 
saúde, fazendo um levantamento dos 
tipos de eventos mais frequentes, 
assim como dos fatores contribuintes 
envolvidos; 

 Realizado reuniões com os 
gestores e técnicos dos serviços de 
saúde prioritários, explicando a 
importância do preenchimento do 
formulário de autoavaliação das 
práticas de segurança do paciente; 

 Realizado oficina com os 
serviços de saúde prioritários, 
instrumentalizando os núcleos de 
segurança do paciente e comissões 
de controle de infecção para o 
preenchimento do formulário de 
autoavaliação das práticas de 
segurança do paciente; 

 Elaborado um fluxograma de 
trabalho para validação dos 
formulários de autoavaliação das 
práticas de segurança do paciente 
preenchidos pelos serviços de saúde 



 

prioritários; 
 Fortalecido a comunicação 

com os serviços de saúde 
prioritários, por meio de um grupo de 
whatssap com representantes dos 
núcleos de segurança do paciente e 
comissões de controle de infecção, 
ambiente no qual se trocam 
experiências, discutem estratégias 
de melhorias e fornecem orientações 
conforme demanda; 

 Realizado oficinas com 
profissionais da atenção primária de 
saúde para monitoramento das 
práticas de segurança do paciente, 
bem como orientações para 
implantação do núcleo de segurança 
do paciente e dos protocolos de 
segurança do paciente. 

 Realizada a I Mostra de 
Experiências Exitosas em Segurança 
do Paciente. 

Colaborar com as Comissões de Controle de 

Infecções Hospitalares nas investigações de 

multirresistências, na redução e/ou eliminação 

das infecções relacionadas à assistência: 

- Renovar a Comissão Estadual de Controle de 

Infecção Hospitalar;  

- Incentivar os hospitais prioritários (com leitos 

obstétricos e UTI) a notificar as IRAS no sistema 

FORMSUS;  

- Elaborar documentos esclarecendo a 

obrigatoriedade do cadastro e notificação no 

FORMSUS;  

- Articular parceria com SES e Conselhos de 

 

Controle de 

Infecções 

 

Realizada parcialmente 

 

 Não houve renovação da 

Comissão; 

 O incentivo aos hospitais 

prioritários para notificações das 

IRAS no sistema FORMSUS foi 

realizado mensalmente, utilizando 

instrumentos como ofícios, grupos de 

whatsapp, mensagens por e-mail, 

 

80% 

As ações referentes ao Controle 

de infecções foram realizadas em 

conjunto com as ações de 

Segurança do Paciente. 



 

Classes e outros órgãos;  

- Acompanhar as ações das Comissões de 

Controle de Infecção Hospitalar e avaliar os 

indicadores relacionados;  

 - Prevenir e controlar a disseminação da 

resistência microbiana nos hospitais prioritários;  

- Promover ações para melhoria da qualidade dos 

dados de IRAS notificados no FORMSUS dos 

hospitais prioritários, cadastrados (hospitais com 

leitos de UTI e hospitais que realizam parto 

cesáreo);  

- Reduzir em âmbito estadual a incidência das 

infecções relacionadas às IRAS.  

entre outros; 

 Elaborado Ofício 

encaminhado via e-mail para todos 

os hospitais prioritários sobre a 

obrigatoriedade do cadastro no 

FORMSUS; 

 Não realizada parcerias; 

 As ações das CCIH foram 

acompanhadas através do 

monitoramento mensal dos sistemas 

FORMSUS e NOTIVISA; 

 As ações de prevenção e 

controle da resistência microbiana 

foram executadas através Campanha 

Nacional referente à resistência 

microbiana, Dia Nacional da SEPSE 

e por uma videoconferência sobre 

Resistência Microbiana (RM); 

 Para melhoria da qualidade 

dos dados de notificação foi 

realizada uma avaliação nacional, a 

qual culminou na reformulação do 

formulário de notificação; 

 Em andamento: Não existem 

dados ainda sobre a redução da 

incidência das IRAS, pois os dados 

ainda estão sendo tabulados. 

Implantar e implementar ações relativas à Gestão 

da Qualidade: 

 

Ações da 

Realizada 
 

 Fortalecimento da Comissão 

  



 

- Elaborar/Revisar os processos de trabalho 

realizados na DIVISA por área técnica. 

- Capacitar os profissionais para realização de 

auditoria interna. 

- Instituir o Grupo de Auditores Internos da 

DIVISA. 

- Elaborar e executar um cronograma anual de 

auditoria interna, contemplando todas as áreas 

técnicas. 

- Implantar a gestão por indicadores por área 

técnica. 

- Capacitar os profissionais para uso dos 

indicadores de qualidade. 

- Acompanhar os indicadores monitorados pelas 

áreas. 

- Revisar as listas de verificação utilizadas pelas 

áreas técnicas nos processos de inspeção. 

- Revisar o processo de inspeção, sistematizando 

seu planejamento, execução e construção do 

relatório. 

Implantar a gestão de documentos  

 

Gestão da 

Qualidade, 

VISA 

funcionando 

com qualidade 

Técnica de Gestão da Qualidade, a 
partir da reestruturação da mesma 
em termos de composição e 
dinâmica de trabalho; 

 Revisado os processos de 
trabalho no setor de medicamentos, 
sobretudo referentes ao 
planejamento, execução e relatórios 
dos estabelecimentos fabricantes de 
medicamentos e de insumos 
farmacêuticos; 

 Capacitado os profissionais 
da DIVISA para o processo de 
auditoria interna (01 curso; 34 
profissionais); 

 Constituído o grupo de 
auditores internos da DIVISA; 

 Realização de auditoria 
interna piloto para averiguação dos 
relatórios de inspeção emitidos pelo 
setor de medicamentos; 

 Definição de indicadores de 
qualidade e elaboração de fichas 
técnicas desses indicadores; 

 Gerenciamento e 
harmonização dos documentos 
institucionais, a partir de um 
procedimento operacional padrão; 

 Realizado reunião com 
técnicos da Anvisa sobre 
planejamento de inspeções em 
estabelecimentos fabricantes de 
insumos farmacêuticos. 

100% 

Analisar e aprovar os projetos básicos de 
arquitetura e de instalações, conforme Legislação 
Vigente: 

- Orientar tecnicamente na execução de projetos 

 

Análise de 

projeto básicos 

de arquitetura 

Realizada 

Foram dado entrada em 57 

processos no ano de 2017: 38 

analisados; 19 com análise em 

 

100% 

da 

Do total de 57 processos 

analisados, 25 foram reprovados, 

o que corresponde a 43,85% das 

análises. Nesses casos, são 

solicitadas ao interessado as 



 

de obras públicas; 

- Acompanhar a execução do projeto aprovado 
mediante inspeção in loco; 

- Emitir parecer técnico sobre condições da 
estrutura física.  

e instalações andamento. 

Foram analisados também 19 

processo remanescente do ano de 

2016 

demand

a 

devidas correções, sendo o 

processo encaminhado ao setor 

de Cadastro, para realização do 

contato com o mesmo. 

Monitorar e realizar o controle da qualidade da 

água: 

- Realizar as coletas de amostra de água dos 

EAS em indústrias de alimentos, clínica de 

hemodiálise, farmácia de manipulação, indústria 

de medicamentos, farmoquímicas, hospitais 

públicos, privados e filantrópicos e presídios, 

além de solicitações de denúncias e de parceiros. 

- Analisar os laudos emitidos pelo LACEN; 

- Definir medidas corretivas a serem realizadas e 

implantadas pelos serviços 

 

Coleta de água 

Realizada as seguintes coletas: 

04 coletas em indústria de Água 

Mineral e 11 nas de Água Adicionada 

de Sais; 

22 coletas por solicitação do 

Ministério Público 

23 coletas em serviços diversos. 

Realizado o monitoramento de 209 

coletas em 09 clínicas e serviços de 

hemodiálise. 

 

100%  

Nas 09 clínicas e serviços de 

hemodiálise (C = 07; I = 02) 

foram realizadas 209 coletas, que 

geraram 218 análises/laudos, 

sendo: 

Satisfatório – 190 (183) 

microbiológica e 07 físico-

químico) 

Insatisfatório – 28 (20 

microbiológica e 08 físico-

químico) 

Monitorar a qualidade dos alimentos através 

de  coleta laboratorial de alimentos: 

- Realizar o monitoramento da qualidade de 

produtos dos Programas Nacional (sal – 

pesquisa de Iodo) e Estadual (rapadura, polpa de 

fruta, picolé, água mineral, entre outros produtos 

regionais) de Alimentos, através coletas de 

amostras e envio aos laboratórios de referência; 

- Coletar semanalmente amostras de alimentos 

(frutas, verduras e legumes) do Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

(PARA/ANVISA); 

 

Monitoramento 

da qualidade 

dos alimentos 

Realizada 

141 coletas do Programa Estadual 

de Alimentos; 

34 coletas do PARA. 

02 técnicos participaram da I 

Reunião Geral do PARA em São 

Paulo. 

 

 

100% 

da meta 

liberada 

 



 

- Emitir relatórios e pareceres;  

- Participar de Comitês e Comissões relacionadas 

à qualidade dos alimentos (Comitê de 

Aleitamento Materno, de Segurança Alimentar e 

Nutricional e etc). 

Divulgar as ações de Vigilância Sanitária e Saúde 

do Trabalhador: 

- Realizar reunião técnica com o setor regulado; 

- Realizar reuniões com instituições parceiras 

(ADAPI, SDR, Sind. de Trabalhadores Rurais, 

etc); 

- Elaborar, produzir e distribuir material educativo 

conforme programas das áreas técnicas 

(cartilhas, folders, panfletos, cartazes, etc.); 

- Realizar palestras junto às universidades e 

sindicatos, setor regulado, escolas e população 

em geral; 

- Participar de entrevistas na mídia falada e 

escrita; 

- Divulgar o site da DIVISA e as redes sociais 

(facebook); 

- Divulgar alerta sanitário para o setor regulado e 

VISA’s; 

- Divulgar as ações do CITOX e da Ouvidoria. 

 

 Realizada 

10 eventos para trabalhadores com 

157 participantes; 

29 reuniões técnicas e com 

instituições parceiras da ST; 

Produzidos 10 banners e 10.000 

folders para as ações educativas 

junto à população/estudantes; 

Produzido 01 boneco/logomarca da 

Campanha DIA DA VISA; 

Realizada entrevistas, conforme 

demandas das mídias locais (rádio, 

TV, portais, etc.; 

Divulgações em sites e facebook das 

ações e alertas sanitários; 

Realizada campanhas educativas 

com envolvimento de profissionais 

do SUS: 

SEJA PHINO: com profissionais da 

saúde da capital dos hospitais da 

capital (HPM, HGV, HILP, HDTNP, 

MDER, HUT, Areolino de Abreu, HU, 

HTI Sul, Unimed I E II, Itacor e São 

 

100% 

Promovidos cursos, palestra e 

demais atividades educativas 

para trabalhadores de diversas 

categorias. 

 

Fortalecimento da comunicação 

em saúde e campanhas 

educativas direcionadas aos 

serviços de saúde.  



 

Paulo) e serviços de saúde do 

interior, além dos CERESTS 

Regionais. 

Divulgada ações do CITOX e da 

Ouvidoria no contexto das 

campanhas educativas. 

Promover a educação e comunicação em 

saúde para a população, através de: 

- Palestras educativas relativas às áreas 

técnicas; 

- Realizar e participar de eventos referentes à 

Saúde do Trabalhador; 

- Fomentar e implementar ações para o 

fortalecimento do controle social, no estado e nos 

municípios, colaborando com o processo de 

formação  e de qualificação em Saúde do 

Trabalhador em conjunto com as demais áreas 

do SUS. 

 

 Realizada 

 48 eventos da Saúde do 

Trabalhador com 678 participantes 

(população); 

 Participação da 

DIVISA/CEREST em pautas do 

Conselho Estadual de Saúde (CES), 

Comissão Intergestora Bipartite (CIB) 

e na Comissão Intersetorial de 

Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (CISTT). 

 Realizada campanhas 

educativas para população: 

PROJETO VISA’SOCIALIZA 

PIAUÍ (Instituo de Ensino e Pesquisa 

Hospital Sírio-Libanês) / DIA DA 

VISA / CIDADAÃO VIGILANTE: 676 

pessoas na capital e 235 

participantes nos municípios de 

Uruçuí, Ipiranga e Corrente.  

Expandidas as ações para 

outras cidades do interior do Estado, 

sendo a ação executada sob 

responsabilidade da VISA Municipal 

100% Promovida palestras, eventos, 

reuniões, aulas, oficinas e demais 

atividades com temas 

relacionados à Saúde do 

Trabalhador para a população. 

 

Participação em atividades que 

envolve o controle social, como 

conselhos e comissões. 

 

Revitalização e novos 

investimentos nas campanhas 

educativas sobre as ações de 

VISA, direcionadas à população. 



 

e CEREST’s Regionais.  

Adquirir equipamentos e softwares para as 
atividades de informática: 
Material Permanente: computador, notebook, 
impressora a laser, nobreak, câmara digital, etc. 
Material de Consumo 
Adquirir softwares antivírus para computadores 
em rede. 

 
Material de 
Informática 

Permanente e 
de Consumo 

Adquiridos os seguintes materiais 
permanentes: 04 computadores, 02 
impressoras a laser, 02 máquinas 

fotográficas digitais 
Adquiridos materiais de consumo 
com recurso do Suprimento de 

Fundos 
Não adquirido software antivírus 

 

50% 

 

Adquirir materiais para realizar as ações de VISA: 
Material Permanente:  
- Mobiliário: armário de aço com duas portas, 
cadeira giratória tipo secretária, cadeira fixa, 
longarinas de 03 e 02 lugares, etc.  
- Equipamentos: ar-condicionados, ultrassom de 
1 e 3 MGZ e tens/Fes de 2 ou 4 saídas para 
fisioterapia. 
Material de Consumo (Para atendimento nos 
CEREST’s): Tensiômetro, estetoscópio, 
tornozeleiras, theraband, etc.  
Material de Consumo (Expediente) Material de 
Consumo (Limpeza)  

 

Material 

Permanente e 

de consumo 

 

Não adquiridos materiais 

permanentes 

 

Adquiridos materiais de consumo 

com Suprimento de Fundos 

 

50% 

 

Reformar a estrutura física e elétrica do CEREST 
Estadual: 
- Realizar reforma da estrutura física, incluindo 
parte externa e calçada (pintura, piso, divisórias, 
calçamento, etc.); 
- Manutenção das instalações elétricas e 
hidráulicas. 

 

Reforma 

Não realizada  

0% 

 Processo em andamento na 

SESAPI. 

Implantar os Núcleos de Saúde do Trabalhador 

(NUSAT), nos municípios prioritários , sendo 12 

municípios acima de 20.000 habitantes, conforme 

projeto: 

-Apoiar e incentivar a implantação das ações de 

Saúde do Trabalhador nos municípios por meio 

de capacitações para Atenção Básica e técnicos 

das Secretárias Municipais de Saúde, além de 

 

Implantação 

dos NUSAT 

Realizada 

02 capacitações para 63 técnicos 

dos NUSAT em Teresina 

Monitoramento dos NUSAT em 18 

municípios: Oeiras, Picos, Valença, 

São Raimundo Nonato, Altos, Campo 

Maior, Piripiri, Pedro II, Piracuruca, 

 

100% 

Realizada 01 capitação para 

implantação dos NUSAT nos dias 

23 e 24 de maio de 2017, com 

participação de 31 técnicos e 01 

capitação no dia 13 de junho de 

2017, com participação de 32 

técnicos. 



 

incentivos financeiros aprovados e pactuados no 

Conselho Estadual de Saúde e na Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB). 

Cocal da Estação, Parnaíba, Luís 

Correia, José de Freitas, União, 

Miguel Alves, Barras, Batalha e 

Esperantina. 

Capacitar e qualificar técnicos da VISA Estadual e 

Municipais e outros profissionais do SUS: 

- Realizar cursos para os técnicos das VISA’S 

Municipais em: 

 Básico de Inspeção em Serviços e 
Produtos; 

 Boas Práticas em Serviços de Saúde; 

 Boas Práticas de Fabricação e 
Comercialização de Alimentos e inclusão 
produtiva; 

 Boas Práticas de Fabricação e 

Distribuição de Produtos Saneantes; 

 Inspeção em Consultório Odontológico e 

Laboratórios de Análises Clínicas. 

- Promover a participação dos técnicos da 

DIVISA em cursos da ANVISA e outros órgãos 

em: 

 Análise de Rotulagem de Alimentos; 

 Coleta de Amostra de Alimentos para 

análise laboratorial. 

 Outros. 

 

 

Capacitação e 

Qualificação de 

profissionais da 

VISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação 

em eventos 

Realizada 

Capacitação em inspeção sanitária 

em serviços e produtos para 118 

participantes, sendo: 01 capacitação 

em Campo Maior e 02 em Teresina. 

Não realizados os demais cursos. 

Realizada palestra do setor de 

Cadastro sobre sensibilização sobre 

direitos e deveres do servidor público 

e motivação profissional (23 

participantes); 

Realização de 03 palestras pelo 

setor de ouvidoria para os 

profissionais da DIVISA/CEREST, 

envolvendo os temas: 

 Chefia e liderança, incluindo 

para Marketing Pessoal; 

 Violência contra mulher, 

incluindo trabalho e família; 

 Como falar em público, 

incluindo o tema imagem 

pessoal. 

 

 

50% 

Participação de técnicos da 

DIVISA em eventos Nacionais: 

ALIMENTOS: I Reunião Geral do 

PARA – Programa de Análises de 

Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos – São Paulo (02 

técnicas); Cursos de Boas 

Práticas em Fabricação – São 

Luís (02 técnicas); Cursos de 

Alimentos – Brasília (01 técnica). 

SANGUE: Treinamento em 

Serviços para Reorganizar as 

ações do SNVS – Monitoramento 

eventos adversos: ciclo do 

sangue – Brasília (01 técnica); 

Oficina de Transporte de Sangue 

e Componentes – Brasília (01 

técnica). 

GCES: Curso de Inspeção em 

Serviços de Diálise – Salvador (02 

técnicas). 

GCES/SEGURANÇA DO 

PACIENTE: Curso “Uso da 

Simulação Realística para 

Capacitação em Qualidade e 

Segurança do Paciente – Brasília 

(01 técnica); V Seminário 



 

 

 

 

- Promover a participação dos técnicos da DIVISA 

em eventos estaduais e nacionais de VISA 

realizados pela SESAPI, ANVISA, Ministério da 

Saúde e outros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover a participação de técnicos da DIVISA 

em teleconferências da ANVISA, Ministério da 

Saúde e outros órgãos. 

 

Participação em eventos locais, 

conforme demanda. 

Participação dos técnicos da DIVISA, 

exceto CEREST, em 13 eventos 

nacionais/outros Estados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 videoconferências 

Internacional: Redução do Risco 

para a Segurança do Paciente e 

Qualidade em Serviço de Saúde – 

Brasília (03 técnicas). 

MEDICAMENTOS: Curso de 

Formação de Inspetores em 

Estabelecimentos Fabricantes de 

Cosméticos e Saneantes – 

Campo Grande (02 técnicas). 

DIVISA: Conferência Livre da 

ANVISA – Brasília (02 técnicas); 

7ª Semana do Conhecimento – 

Brasília (01 técnica); Reunião 

Projeto Qualificação da Gestão 

das Ações Estratégicas de VISA 

no SNVS – Brasília (01 técnica). 

CEREST: Participação em 01 

videoconferência para orientar a 

pactuação dos indicadores da 

saúde no Data SUS/MS.  

As demais viodeconferências 

foram direcionadas à equipe 

técnica da DIVISA. 

Capacitar e qualificar técnicos dos CEREST’S 

Estadual, Regionais e outros profissionais do 

SUS: 

- Promover a participação de Técnicos em 

eventos locais, estaduais e nacionais sobre 

Saúde do Trabalhador e áreas afins em parceria 

com outras instituições, envolvendo equipe 

 

Participação de 

técnicos em 

eventos 

Realizada parcialmente 

 

Participação da Inauguração do 

CEREST Uruçuí, organização do 

espaço e material 

50% Participação do CEREST em 

eventos Nacionais: 

 

03 eventos: V Encontro Nacional 

de Coordenadores Estaduais de 

Saúde do Trabalhador – Brasília  



 

multiprofissional; 

- Oficinas sobre Saúde do Trabalhador para 

equipes da Atenção Primaria em Saúde (APS); 

- Realizar capacitação da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) nos hospitais; 

- Capacitar os profissionais dos hospitais e 

atenção básica para a notificação dos agravos;  

Ações educativas para estudantes e 

população: 

- Realizar palestras para instituições públicas e 

privadas com as temáticas Saúde do Trabalhador 

e VISA 

- Participar de eventos de outras instituições e 

órgãos com as temáticas ST e VISA. 

 

Não realizada oficinas para equipe 

da APS 

 

Participação da inauguração da sala 

da CIPA  na MDER 

 

Não realizada capitação de CIPA e 

de notificações dos agravos 

 

48 eventos da ST com 678 

participantes (população) 

 Participação de técnicos do 

CEREST em 29 reuniões; 

Participação em eventos no Estado 
do Piauí: 03 oficinas; 02 seminários, 
01 Festival de Rabecas em Bom 
Jesus. 

Participação em Capacitação: 
Capacitação em Vigilância 
Epidemiológica e Sistema de 
Informação em Eventos Adversos 
Pós-Vacinação. 

Participação em eventos nacionais: 
03 eventos em Brasília.  

Realizar pesquisa de satisfação 
entre os usuários, referente aos 

(02 técnicos); Oficina Atuação da 

Vigilância em Saúde Ambiental e 

Saúde do Trabalhador na PNAB – 

Brasília – (01 técnico); VII 

Encontro Nacional de Atenção Int. 

à Saúde do Trabalhador e VII 

Encontro Nacional das CISTT – 

Brasília (03 técnicos). 

 



 

serviços oferecidos pela DIVISA: 

Realização de 02 pesquisas: 

01 no final do 1º semestre 

01 no final do 2º semestre. 

- Realizar estudos e pesquisa por meio de 

convênios de cooperação técnica com instituições 

de ensino e pesquisa que promovam o 

aprimoramento técnico dos profissionais do 

CEREST/RENAST; 

- Atender as solicitações de estágios e pesquisas 

com informações referentes a Saúde do 

Trabalhador 

- Realizar teste seletivo para estagiários do curso 

de medicina e farmácia para o Centro de 

Informação Toxicológica do Piauí (CITOX); 

- Realizar treinamentos para estagiários e 

servidores: 

- Introdutório sobre toxicologia clínica aos 

estagiários do CITOX, aprovado em teste 

seletivo; 

- Sistema de Informação e Controle de 

Processos; 

- Protocolo e arquivo e atendimento ao público 

para técnicos do cadastro. 

- Realizar eventos de VISA para profissionais do 

SUS, dos sindicatos, associações e outras 

entidades: 

 

Convênios/ 

estágios 

 

 

 

 

 

Teste seletivo 

 

 

Treinamento 

 

 

 

 

 

 

Não Realizada 

 

 

Não houve demanda de estágio para 

o CEREST 

 

 

 

Não realizado Teste Seletivo CITOX 

2017 

Não realizado treinamento de 

estagiários do CITOX, pois não 

houve teste seletivo 

Não realizado treinamentos em 

sistemas  

Realizada uma capacitação sobre 

Protocolo e Arquivo para 

profissionais do Cadastro 

Não realizado o IV Encontro 

 

10% 

 

 

 

 

 



 

- IV Encontro Piauiense de Vigilância Sanitária e 

IV Jornada Piauiense em Saúde do Trabalhador. 

 

Evento 

Piauiense de Vigilância Sanitária e IV 

Jornada Piauiense em Saúde do 

Trabalhador 

Prestar apoio técnico aos CEREST’s Regionais: 
- Realizar visitas técnicas aos CEREST’s 
Regionais (Picos, Parnaíba, Bom Jesus); 
- Realizar treinamentos com as equipes técnicas 
dos CEREST’s; 
- Orientar os CEREST’s no encaminhamento de 
exames de média e alta complexidade, quando 
necessários para investigação de diagnóstico dos 
agravos à saúde do trabalhador. 
- Realizar repasse financeiros para custear as 
atividades dos CEREST’s Regionais. 

 

Apoio aos 

CEREST 

Regionais 

 

Repasse 

Realizada, conforme demandas do 
CEREST em Teresina, havendo duas 

visitas ao CEREST de Uruçuí e 01 
visita ao CEREST Bom Jesus 

Realizado repasse mensal de R$ 
20.000,00, para os CEREST Picos, 

Parnaíba e Bom Jesus 

Total Anual – 720.000,00 

 

100% 

 

100% 

O repasse aos CEREST 

Regionais é realizado diretamente 

da SESAPI/SUPT/FUNSAÚDE 

Realizar o acolhimento e assistência aos 
trabalhadores: 

- Realizar acolhimento aos usuários 
trabalhadores; 

- Realizar consultas pela equipe multiprofissional; 

- Vacinar trabalhadores de categorias diversas; 

- Realizar investigação sobre Acidente de 
Trabalho. 

Acolhimento e 

assistência aos 

trabalhadores 

Realizado: 

- Acolhimento e atendimento com 
equipe multiprofissional (533) 
- Consultas Médicas (986) 
- Imunização (2.541 trabalhadores 
vacinados e 3.364 doses) 
- Fisioterapia (895) 
- Fonoaudiologia (02) 
- Psicologia (53) 
- Orientação Jurídica (146); 
- Encaminhamento para regulação 
(649 consultas e 638 exames ) 
- Investigação sobre Acidente de 
Trabalho: (04)  

 

100% 

da 

demand

a 

 

 

 

Realizadas 04 investigações, 

sendo uma em cada município: 

Santa Cruz dos Milagres, José de 

Freitas, Nossa Senhora dos 

Remédios, Corrente. 

 

 

 
 
 



 

 LABORATÓRIO CENTRAL -LACEN 
 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: LACEN 

3 – Diretrizes: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde 

4 – Ação Estratégica: Ampliação e diversificação da oferta de exames laboratoriais especializados de saúde pública, de média e 
Alta complexidade no âmbito do SUS. 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica:  

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

INDICADORES Exames realizados, pacientes atendidos Realizado 238.453 exames e atendido 58.623 
pacientes 

METAS- 2017 Atender 224 municípios para diagnóstico laboratorial 
humano de alta complexidade 

Atendido 198 municípios o que corresponde a 
88,4% 

 

EIXO 1: COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA DA REDE DE LABORATÓRIOS DO ESTADO DO PIAUÍ: 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Supervisão e capacitação aos 

laboratórios de análise de qualidade 

de água para consumo humano 

(vigiagua)  

100% dos laboratórios (Bom Jesus, 
Floriano, São Raimundo Nonato, Picos, 
Piripiri e Parnaíba) descentralizados do 
programa VIGIÁGUA , supervisionados 

Realizada supervisão e capacitação em 

Bom Jesus e Campo Maior 

28,5%  

Capacitação para aperfeiçoamento da 

triagem neonatal e rede cegonha 

Profissionais de saúde das unidades 
básicas, hospitais e centros de saúde, 
dos 224 municípios capacitados como 
promotores da coleta, diagnóstico 
clínico, acompanhamento e tratamento 

Foram realizadas 05 capacitações 
envolvendo profissionais de saúde de 70 
municípios nos territórios Vale do 
Canindé(:em Oeiras e Simplício Mendes), 
Serra da Capivara (em São João e 
S.Rdo. Nonato), Planície Litorânea (em 

31,3%  



 

dentro da sua esfera de atribuições. Parnaíba), Cocais(em Pedro II ) Rios PI e 
itaueiras (Floriano) 

Supervisão  e  capacitação aos 

laboratórios que realizam baciloscopia 

para tubérculos em dois territórios 

 

Laboratórios supervisionados e técnicos 
de laboratórios capacitados   

 

realizado  01 capacitação para o território 
do vale do guaribas contemplando 
profissionais de saúde das unidades 
básicas, hospitais e centros de saúde e 
laboratórios, como promotores da coleta, 
diagnóstico laboratorial, 
acompanhamento e tratamento dentro da 
sua esfera de atribuições. de 05 
municípios. 

50%  

Capacitar técnicos dos hospitais para 

coleta e transporte dos materiais de 

analises microbiológicas  

Técnicos capacitados para coleta e 
transporte de amostras 

Realizado capacitação para coleta e 
transporte de amostra para exames de 
diagnostico microbiológico nos Hospitais 
Estaduais e da rede municipal de 
Teresina 

100%  

 

EIXO 2: EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO EM SAÚDE PÚBLICA: 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Atender demanda de diagnóstico de 
alta complexidade do Estado do Piaui  

224 municípios atendidos Realizado 238.453 exames e atendido 
58.623 pacientes  

100%  

Implantação do serviço de 
baciloscopia para hanseníase 

Serviço de baciloscopia para 
hanseníase implantado no LACEN para 
revisão de todas as lâminas positivas e 
negativas provenientes dos laboratórios 
da rede para controle de qualidade. 

Serviço ainda não foi implantado.  0 Os técnicos 
receberam 
capacitação 
para implantar o 
serviço no 
LACEN-PI, no 
mês de 
setembro/2017. 
Ação transferida 
para 2018 

Implantação da IV fase do teste do Realizar exames para detecção de 
deficiência de biotinidase e hiperplasia 

Em fase de implantação. Em processo de 
licitação 

0  



 

pezinho adrenal congênita. 

Atender a demanda de exames 

microbiológicos (Cultura de materiais 

biológicos) de 90% dos Hospitais 

Estaduais e parte dos hospitais da rede 

Municipal de Teresina, 

Rede de hospitais atendida Realizado exames de diagnostico 
microbiológico em 90% dos Hospitais 
Estaduais e parte da rede municipal de 
Teresina 

100%  

HABILITAÇÃO TIPO 1 E 2 DO 
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA 
(Exame citopatológico e controle de 
qualidade) 

Ampliar o numero de exames e 
aumentar a cobertura 

Em processo de publicação da Portaria.  80% Cumprir os 
requisitos 

estabelecidos 
pela Portaria 

GM 3388/2013 
para habilitação 
de Laboratórios 
que realizam 
citopatológico de 
câncer de colo 
de útero. 

Implantação do Serviço da analise de 
teor de gordura de alimentos 

Disponibilizar o serviço para população 

Análises com o objetivo de conhecer a 
composição de alimentos, determinar 
fraudes, adulterações e alterações 
organolépticas presentes nos produtos 
alimentícios, visando atender à 
legislação vigente. 

Equipamentos já disponíveis 30 Falta 
treinamento e 
insumos que 
estão em 
processo de 
licitação  

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO PARA 
ANALISE DE SANEANTES (teor de 
cloro e ph) 

Analisar saneantes determinando 
alterações nos teores de pH e cloro 

presentes nos produtos para 
atendimento  da legislação vigente. 

Serviço implantado 100% Ainda não 
recebemos 
amostras da 
VISA . 

Implantação de analises para adesão 
ao programa nacional de verificação 
da qualidade de medicamentos 
(proveme) 

Realizar o controle de qualidade físico-
químico de medicamentos. 

Não realizado.   

Implementado serviço de metodologia 

de análise molecular para Resistência 

Atender ao programa da sub-rede de 
resistência bacteriana 

Serviço implementado e atua como 

Referência Regional recebendo amostras 

100%  



 

 

EIXO 3 : QUALIDADE ANALÍTICA E LABORATORIAL. 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Reimplantação de programa de controle de 

qualidade analítico externo e interno 

Garantir qualidade das análises 

realizadas pelo LACEN-PI. 

Programa reimplantado e 
funcionando adequadamente 

100%  

Capacitação para módulo de controle de 
qualidade – tuberculose, chagas e 

leihsmaniose canina 

Monitorar os resultados dos exames 
enviados e informados pela rede de 

laboratórios de saúde pública, 
privados e/ou mistos nos 

diagnósticos de tuberculose, chagas 
e leishmaniose canina. 

Não realizada   

Produção do manual de coleta, 

acondicionamento e transporte de 

amostras do lacen-pi 

Atender a todas as unidades e 

municípios que encaminham amostra 

aos laboratórios 

Manual de coleta produzido para 
Padronizar os procedimentos e 
boas práticas para coleta, 
acondicionamento e transporte de 
amostras, assegurando material em 
condições adequadas para 
produção de resultados confiáveis. 

80% Aguardar impressão 

Realizar 02 Capacitação em qualidade e 

biossegurança 

Profissionais do LACEN capacitados Foram realizadas 02 capacitações 
contemplando 50 profissionais 

100%  

 

            

Bacteriana. das unidades de saúde do Estado, e 

Laboratórios de Saúde Pública da região 

nordeste para confirmação, produção de 

perfil e detecção do gene de resistência 

Implantar serviço de Detecção 

molecular para vírus da Febre 

Amarela,  

 

Demanda de diagnostica atendida Serviço  de Detecção molecular para vírus 

da Febre Amarela implantado e tal 

metodologia possui alta especificidade e 

sensibilidade, aumenta a detecção e 

determina  o prognóstico do paciente. 

100%  



 

 

 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
A SAÚDE-SUPAS 



 

DIRETORIA DE DESCENTRALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR - DUDOH  

 
1 – PROGRAMA PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA: DIRETORIA DE DESCENTRALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR - DUDOH  

3 - DIRETRIZ 1:  Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência 
e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas 
 
   DIRETRIZ 2 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. 

4. OBJETIVO:  Reestruturar a rede hospitalar estadual por meio da qualificação, humanização e ampliação do acesso à prestação de 
serviços assistenciais de saúde e do processo de gestão, na perspectiva de implementação da Atenção em Rede (RAS). 

  
 5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAS/ DUDOH 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

 
 
 
METAS 

- Aumentar o número de procedimentos ambulatoriais e 
de média complexidade selecionados para a população 
residente dos municípios, nos quais a oferta desses 
procedimentos é de responsabilidade da gestão estadual; 
 

Em  2015 alcançamos  a média mensal  de  224.507 de 
procedimentos ambulatoriais de média complexidade. 
 Em  2016 alcançamos a média mensal de 287. 699 de 
procedimentos ambulatoriais de média complexidade. 
Em 2017 alcançamos a média mensal de 342.704 de 
procedimentos e de média complexidade 
 

Aumentar o número de internações clínico–cirúrgicas de 
média complexidade na população residente dos 
municípios onde a oferta desses procedimentos é de 
responsabilidade da gestão estadual 

Em 2015 alcançamos o número na média mensal de 
internações clínico–cirúrgicas de média complexidade de 8.265. 

  Em 2016 alcançamos o número na média mensal de 
internações clínico–cirúrgicas de média complexidade 
de 8.478. 
  Em 2017 alcançamos o número na média mensal de 

internações clínico–cirúrgicas de média complexidade de 8.153. 
 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Outubro 

Ação Realizada % OBSERVAÇÃO 

Apoiar técnica e financeiramente 100% 
dos hospitais descentralizados para a 

Repasses assegurados 
garantindo assistência à 

Elaboradas e implantadas as DIRETRIZES         Diretrizes elaboradas, 
seguindo os  



 

gestão municipal, redimensionando seu 
perfil e inserção no sistema local de 
saúde  
 

população. 
 

Diretrizes elaborada e 
implantada dos hospitais 
com menos de 50 leitos. 

 

TÉCNICAS E FINANCEIRAS NOS 

HOSPITAIS COM MENOS DE 50 LEITOS.  

 

50% repasses financeiros 
conforme as   
diretrizes dos 
hospitais com menos 
de 50 leitos.  
Aguardando gestor 
encaminhar à CIB 
para aprovação. 

Ampliar, reformar e recuperar a rede 
hospitalar estadual e concluir 100% das 
obras em andamento  
 

REDE HOSPITALAR 
REESTRUTURADA E 

EQUIPADA. 

Realizadas obras de construção, reforma e   
ampliação em 35 hospitais sob gestão e 
gerência Estadual  , conforme cronograma de 
obras. 

30%  

Construir o Hospital Regional de Picos, 
referência terciária para a região de 
saúde  

 
HOSPITAL 

CONSTRUÍDO. 

Ação não realizada    0% Aguardando 
adequação do projeto 
junto a CEF  

Equipar, reequipar e recuperar 

equipamentos e materiais permanentes 

dos estabelecimentos de saúde da rede 

estadual 

HOSPITAIS 
EQUIPADOS E 

RECUPERADOS COM 
MATERIAIS 

PERMANENTES. 

Equipamentos adquiridos e recuperados para 
rede de saúde estadual, por meio do 
programa RENOVASAÚDE e recursos 
PROPRIOS 

   70%  Alguns 
equipamentos 
licitados  aguardando 
entrega para 
hospitais do estado. 
Pregão 33 e 40. 
Através de emendas 
parlamentares 

 Implantar e implementar as Redes 

Temáticas de Atenção à Saúde – 

RC/RUE/RAPS/RCPD/RCDC nas 

Regiões de Saúde do Estado, em 

conformidade com o previsto no Plano 

Estadual de Rede de Atenção à Saúde 

 
REDES RUE 

IMPLANTADAS NOS 
TERRITÓRIOS 

Elaborados, aprovador em CIR, CIB e 
encaminhado ao Ministério da Saúde(Plano 
RUE Guaribas) 
Plano RUE do Território de Cocais, já 
aprovado em CIR, aguardando aprovação em 
CIB 

  

  2 

Construção do plano 
RUE dos Territórios 
Guaribas e Cocais.  

Realizar oficinas de Humanização na 
Rede hospitalar do Estado e 
apresentação das Diretrizes dos HPPs 
por macro – regiões e territórios. 

oficinas Ação não realizada 0 Remanejada para 

2018 

Realizar supervisão e visitas técnicas 
aos hospitais e HPPs em todos os 
territórios do Estado. 

Hospitais acompanhados  

supervisionado 

Supervisão realizada parcialmente 30% Remanejada para 
2018 

 
 



 

 
 

SAMU 
 
 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Outubro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Incentivar a educação continuada dos 
profissionais de enfermagem, com 
treinamentos específicos ao exercícios de 
atividades de enfermagem no atendimento 
pré-hospital. 

Reunião com os 
coordenadores 
municipais e explicado a 
importância da educação 
continuada em serviço. 

Feito as orientações quanto as necessidades 
qualidades e quantitativas de profissional de 
enfermagem a serem capacitados  e apoiar aos 
coordenadores de enfermagem municipais para 
trabalhos, simulações e capacitação 

98%  

Realizar, juntamente com o Coordenador 
Regional a avaliação técnica do 
atendimento prestado pela equipe. 

Cronograma de 
solicitações de materiais  

Feito avaliação da quantidade dos materiais e 
propor substituições, supressões ou acréscimos 
de itens 

100%  

Participar na elaboração de normas 
envolvendo a enfermagem e outros 
profissionais do serviço. Zelando pelo 
cumprimento das leis e resoluções que 
regulamentam o exercício profissionais de 
enfermagem, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 

Foi elaborado o manual 
de Normas e Rotinas do 
SAMU Estadual Divulgação do  Manual de Normas e Rotinas do 

Setor de Enfermagem,  e do SAMU Estadual  
 

100%  

Supervisionar e encaminhar os materiais 
para manutenção preventiva e corretiva 

Foi esclarecido ao 
coordenadores quanto a 
necessidade do contrato 
de manutenção 
preventiva  e corretiva 

Orientada as equipes a importância da 
manutenção preventiva. 
 

100%  

Visitar as bases do SAMU e supervisionar 
a área física, armazenamento de 
materiais, vistoriar as ambulâncias. 

Realizadas visita 
técnicas nos 68 
municípios com SAMU  

Auxiliamos no controle das escalas e hora 
plantão de enfermeiros e socorrista. 
Orientar a equipe uso correto dos EPIS. 
Conferir o registro de licenciamento das viaturas. 

100%  

Expandir as novas bases do SAMU 
conforme o plano de ação dos Territórios 

Feito inserção no SAIPS 
de propostas para 
expansão do SAMU 
Estadual com novas 
bases 

Orientamos o processo de implantação e 
expansão das novas Bases e Descentralizadas 
do SAMU. 

100%  



 

Informar aos coordenadores municipais a 
importância da RT responsabilidade 
técnica. 

Foi realizada reunião 
com os coordenadores 
municipais 

Encaminhado os Coordenadores Municipais ao 
conselho regional de enfermagem para junto ao 
COREN providenciar  a sua certidão de 
responsabilidade técnica do SAMU. 

100%  

Renovar a infraestrutura de TI da Central 
de Leitos - Regulação 

Feita a mudança das 
salas da regulação e 
estruturação das 
mesmas 

Melhoria na energia, troca de computadores e 
melhoria na telefonia. 

60% Não foi feito o 
cabeamento lógico 
por problemas na 
licitação. 

 Atualizar a estrutura de Internet 
Foi solicitado o aumento 
do link 

Passou-se de 5 para 30 Mbps o link de internet. 100%  

Implantar o Software de Regulação  

Foi concluída a 
implantação do software 
nas três regulações 
.(SAMU – CERIH _ 
CERAS) 

Capacitação dos colaboradores e implantação do 
software de regulação. 

100%  

Atualizar e reconfigurar a comunicação 
com as bases. 

 
Disponibilizado para 
todas as bases do SAMU 
Estadual o e-mail 
institucional. 

 
 
Feito gestões e acompanhamento para que as 
Bases estejam sempre com comunicação com a 
Central. 

100% Apesar dos 
esforços, pouco 
temos obtido êxito, 
em decorrência 
gestores municipais 
em relação a 
comunicação das 
Bases 

Estreitar as  relações com fornecedores de 
tecnologia do SAMU, para um melhor 
atendimento a população. 

 Criado um sistema 
comunicação com a 
empresa responsável  
pelo software e com a OI 
Telemar. 

Sempre em contato com a Diretoria da Unidade 
de Negócios Coorporativos da Oi/Telemar, Daniel 
Maia. Sempre em contato com a Gerência da IT 
Informática, fornecedora do link de internet. 

100%  

Enviar oficio para todos os coordenadores 

de Bases descentralizadas 

Obteve-se o consolidado 

de Profissionais do 

SAMU que estavam com 

a capacitação vencida ou 

que não eram habilitados 

com o treinamento em 

APH para exercer a 

função de socorrista. 

Levantamento da quantidade de profissionais do 

SAMU que não tinham treinamento ou que 

estavam com a capacitação vencida 

100% 

A constante troca 

de profissionais  

nas Bases 

Descentralizadas 

do SAMU, permite 

que pessoas não 

capacitadas, atuem 

no serviço de forma 

irregular. 



 

Responder os processos de solicitação de 
capacitações; 

Os pedidos de 
capacitação para os 
hospitais, UPAS e 
SAMU, foram 
respondidos de acordo 
com a necessidade e 
disponibilidade do 
serviço 

As respostas de solicitações para capacitações 
foram feitas através de ofícios, protocolados 
junto a SESAPI 

80%  

Analisar a necessidade de cada 
hospitalar/UPAS do tipo de 
curso/capacitações e publico alvo; 

Com o pedido de 
treinamento/capacitações 
feitos pelos 
estabelecimentos de 
saúde, foi possível 
especificar o público alvo 
para os treinamentos 

Através de processos de solicitação de 
capacitações, foi possível determinar quais as 
categorias de profissionais para os treinamentos 

100%  

Elaborar e ministrar curso de Urgência e 
emergência direcionado para o intra-
hospitalar 

Foram realizados 3 
treinamentos  
direcionado para intra-
hospitalar, totalizando 
120 profissionais 

Atendendo ao pedido de capacitação 
direcionado para o Intra-Hospitalar, foram 
realizados 3 treinamentos em: São Raimundo 
Nonato, Amarante e Castelo do Piauí 

100%  

Elaborar e desenvolver Curso em Urgência 
e Emergência para o Pré Hospitalar 

Profissionais capacitados 

Foram realizados 9 treinamentos em 
Atendimento Pré-Hospitalar, totalizando 560 
pessoas capacitadas .Devido a distancia dos 
municípios cujos profissionais necessitavam de 
treinamento, foram realizados 3 treinamentos em 
Teresina e 6 no interior, para aumentar a 
quantidade de profissionais efetivamente 
treinados 

100%  

Buscar parcerias e fornecer materiais 
educativos como cartazes e folders 

Não foi possível obter 
parcerias para 
fornecimento de 
materiais 

Ação não realizada 0%  

Elaboração de impressos da SAE 
destinado ao pré-hospitalar; 

Não foi possível 
acompanhar as equipes 
no processo de 

Ação não realizado 0%  



 

Apoiar e acompanhar as equipes. implantação da SAE 

Manter contato com as equipes do SAMU 
Equipes informadas e 
atualizadas 

O contato com as equipes do SAMU do Interior e 
Capital foram realizados com a troca de 
informações sobre ações estratégicas na 
comunidade 

100  

Definir calendário do I simpósio de 
Urgência e Emergência nos 
territórios/macrorregião 

Não foi possível a 
realização 

Ação não realizada 0%  

-Elaborar o conteúdo programático dos 
Simpósios e cursos pré evento; 

-Realização dos Simpósios 

Não foi possível a 
realização 

Ação não realizada 0%  

Realização do III ENCONTRO PRÉ 
HOSPITALAR DO SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA E 
I SIMPOSIO ESTADUAL DE URGENCIA E 
EMEGENCIA DOS TERRITORIOS 

Não foi possível a 
realização 

Ação não realizada 0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRETORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA 
 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: DUCARA 

3 – Diretrizes: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 

atendimento das necessidades de saúde da população do Piauí. 

4 – Ação Estratégica: Prestação de assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade para a População do Estado. 
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: DUCARA 

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro  

Ação Realizada % OBS: 

Tratamento fora a domicílio Pacientes que necessitam de 

tratamentos e procedimentos de 

média e alta complexidade não 

ofertados no município/estado de 

domicilio do usuário garantido fora 

do domicilio. 

Custeio de Tratamentos e 

procedimentos de média e alta 

complexidade realizados por 

Estabelecimentos de Saúde 

credenciados ao SUS, para  

pacientes que não dispõem da 

oferta desses serviços no seu local 

de domicilio. 

Média de Gasto mensal TFD 
ESTADUAL: r$ 1.400.000, 00 

Média de Gasto Anual: R$ 
16.800.000, 00 

1) Custeio de deslocamento, diárias e/ou ajuda 
de custo para o Paciente e seu acompanhante, 
bem como, atendimento (consulta, tratamento, 
cirurgia) realizado em Serviço de Saúde 
credenciado ao SUS localizado em outro 
Estado no âmbito do TFD INTERESTADUAL. 
Média de passagens aéreas/ano: cerca de 
1.560 passagens aéreas para Paciente e 
Acompanhante. Trechos mais solicitados: 
:Bauru, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, 
Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiania, Jau, 
Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio 
de Janeiro, São Luiz, São Paulo, Sorocaba. 

2) Custeio de passagem e  diária  no âmbito do 
Estado – TFD ESTADUAL - para o Paciente e 
seu acompanhamente que se deslocam  para 
Picos/ Floriano/ Campo Maior / Teresina e Bom 
Jesus para tratamento de Hemodiálise. 

 

100% 

 

 



 

 Atualizar e/ou Cadastrar 

Estabelecimentos/Serviços de 

Saúde para fins de  

credenciamento junto ao SUS; 

Realizar vistoria no 

Estabelecimento de Saúde 

visando a constatação quanto a  

adequação da estrutura física, 

equipamentos e demais 

aspectos priorizados, às normas 

técnicas exigidas para 

credenciamento junto ao SUS 

de Serviços de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar.  

Vistorias realizadas contemplados com Vistorias: 42 municicpios ( 
Uruçui; ilha Grande; Bertolínea; São R. Nonato; 
Bom Jesus; Curimatá; Cristino Castro; Gilbués; 
Aroeira do Itaim; Fronteiras; Simões;Flores; 
Itaueiras; Palmeirais; Esperantina; Ipiranga; 
Guadalupe; Altos; Buriti dos Montes; Luzilândia; 
Coivaras; Valença; N. S. dos Remédios; Arraial; S. 
Pacheco; Inhuma; Cocal; Alto Longá; Elesbão 
Veloso; Bx Grande do Ribeiro; Regeneração; Padre 
Marcos; Canto do Buriti; Marcolândia; Sta Cruz do 
Piauí; José Freitas; Oeiras; Parnaguá; Demerval 
Lobão; Floriano; Parnaíba;Teresina). 

100%  

Realizar auditorias “in loco” para 

apuração/ verificação de 

denúncias; revisão de tetos 

financeiros das AIHs de EAS 

credenciados ao SUS; 

atendimento a demandas da 

Promotoria Pública; processos 

de TFD; solicitações de ação 

conjunta com o MS/DENASUS; 

06 Sistemas municipais e/ou 07 
Estabelecimentos de Saúde 
auditados para fins de apuração de 
denúncias; revisão de tetos 
financeiros das AIHs de EAS 
credenciados ao SUS; atendimento 
a demandas da Promotoria Pública; 
processos de TFD; solicitações de 
ação conjunta com o 
MS/DENASUS; 

Municípios com Serviços Auditados: 11 

municípios ( Campo Maior; Guadalupe; Padre 

Marcos; Picos; Oeiras; São Lourenço do Piauí;; 

Palmeirais; Amarante; Floriano; Teresina).  OBS.: 

No município de Campo Maior = 03 Serviços 

auditados; Teresina = 03 Serviços auditados. 

 

100%   

Contratualização de prestadores 
de serviços de saúde para 
garantir acesso e atendimento 
integral aos usuários do SUS, 
nos procedimentos de média e 
alta complexidade ambulatorial 
e hospitalar 

 

Prestadores de serviços 
contratualizados /Acesso garantido 
aos usuários do SUS 

Total de Serviços credenciados com Termo de 
Vigência Aditivado = 35  
Total de Novos Credenciamentos firmados =  19 
Credenciamento de 1ª vez = 05 
Credenciamento em processo formalização = 04 

100%  



 

ÁREA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

3 – Diretrizes: Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do 

SUS 

4 – Ação Estratégica: Modernização e qualificação do processo de gestão, aquisição, controle de estoque, armazenamento, distribuição e 
Dispensação de medicamentos em todas as unidades de assistência farmacêutica sob gestão 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAS/DIRETORIA DE ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

        
 
 
                    
INDICADORES 

-   Percentual de municípios com Hórus ou Webservice implantado. 
- Índice de regularidade de abastecimento de medicamentos nas unidades estaduais.  
- Percentagem de estabelecimentos com Alvará de funcionamento emitido pelo Estado, 
Licença Sanitária emitida pela vigilância  sanitária, Certidão de Regularidade Técnica 
emitida pelo Conselho Regional de Farmácia – PI, Atestado de Regularidade emitido pelo 
Corpo de Bombeiros, Certificado de Controle de Pragas e Insetos, equipamentos e 
acessórios suficientes e necessários ao adequado armazenamento e distribuição logística 
de medicamentos (estantes, empilhadeiras, estrados,veículos). 
- Percentual de estabelecimentos com efetivo controle de estoque realizado via sistema 
informatizado. 
- Percentual de municípios com população em extrema pobreza, constantes no Plano Brasil 
Sem Miséria, com farmácias da Atenção Básica e centrais de abastecimento farmacêutico 
estruturados no estado. 

27,26% municípios com  HORUS 
implantados 

 
Abastecimento de medicamento 
realizado em 95% das unidades 
estaduais 

 
 

83% 

13,39% 

 
                  
 
 
 
                       
METAS- 2017 

.Implantar o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Horus) ou enviar o conjunto de dados por meio do 
serviço WebService, em X% dos municípios. 
.Garantir e ampliar o acesso da população usuária da assistência farmacêutica a medicamentos, de distribuição gratuita com 
eficiência, equidade, racionalidade e humanização 
.Efetivar regularização técnica, sanitária e estrutural em 100% das centrais de abastecimento farmacêutico e farmácias 
estaduais hospitalares e ambulatoriais, quanto ao armazenamento e distribuição de medicamentos e insumos. 
Informatizar o controle de estoque em 100% das farmácias dos hospitais, centrais de abastecimento farmacêutico e demais 
farmácias da rede estadual. 

- Estruturar farmácias da Atenção Básica e centrais de abastecimento farmacêutico em 100% dos municípios com 
população em extrema pobreza, constantes no Plano Brasil Sem Miséria. 

 



 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Nomeação ou contratação de Farmacêutico 
para Coordenação do Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica. 

Melhoria no suporte 
técnico estadual junto 
aos municípios. 

Não realizada. -  

Realizar oficinas sobre os componentes da 
Assistência Farmacêutica e uso do HÓRUS 
na gestão de saúde municipal.  

Sensibilização e 
capacitação dos 
municípios.  

Oficina realizada com técnicos e secretários 
municipais com o apoio do Cosems e 
Coordenador do CBAF, em Junho 2017. 

100%  

Solicitação junto ao MS de cursos de 
capacitação a distância EaD. 

Adesão dos municípios 
ao curso. 

Promovidos 6(seis) cursos EaD sobre o Hórus 
através da plataforma Educafar-SUS. 

100%  

Participação em CIR para acompanhamento 
e verificação da implantação do Hórus ou 
Webservice nos Municípios. 

Sensibilização e 
acompanhamento dos 
municípios. 

Não realizado. -  

Garantir o acesso aos medicamentos do 
Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica, Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica, do Componente 
Especializados da Assistência Farmacêutica. 

Medicamentos 
disponibilizados à 

população. 

Adquiridos e garantido o acesso da população 
aos medicamentos, conforme segue: 
Atenção básica: não mensurado 
(cofinanciamento) 
Estratégico: 100%. 
Especializado 95% 

100%  

Regularizar técnica, sanitária e 
estruturalmente as Centrais de 
Abastecimento Farmacêutico e Farmácias 
Estaduais Hospitalares e Ambulatoriais 
quanto ao armazenamento e distribuição de 
medicamentos e insumos. 

Estabelecimentos 
regularizados. 

Não realizado -  

Informatizar o controle de estoque nas 
farmácias dos hospitais, Centrais de 
Abastecimento Farmacêutico e demais 
Farmácias Estaduais. 

Gestão informatizada 
dos estoques de 
medicamentos no 

estado. 

Informatizado os CAF’s Regionais de Piripirí, 
Teresina, Floriano e Bom Jesus. Já existiam 23 
unidades informatizadas do Componente 
Especializado até 2017. 

83% 

Hospitais 
possuem gestão 

própria. Não 
foram 

contabilizadas no 
percentual total. 

Sensibilização dos municípios à adequação 
dos critérios para a habilitação através do 
QUALIFAR-SUS. 

Habilitação dos 
municípios ao 

QUALIFAR-SUS e 
estruturação das 

unidades farmacêuticas. 

Realizado Oficina com técnicos e secretários 
municipais com o apoio do Cosems e 
Coordenador do CBAF, em conjunto com oficina 
sobre Horus(em julho 2017) 

 

Não foram 
divulgados 

editais para o 
Qualifar-SUS 
durante o ano 

2017. 

 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO  2017 

ÁREA: HEMOPI  
 
1 – PROGRAMA PPA: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 

2 – ÁREA: HEMOPI  
 
3 – Diretrizes: Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 
necessidades de saúde  
 
4 – Ação Estratégica:  
 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: 
 

 
PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

INDICADORES População atendida 
 Número de doações 

100 % 

 

 

METAS- 2017 

Prestar assistência hemoterápica e coordenar a rede 
hierarquizada e regionalizada; 
 
Prestar assistência integral a 100 % dos pacientes 
portadores de hemoglobinopatias e coagulopatias no 
Estado do Piauí; 
 
Aumento do número de doadores de sangue e do cadastro 
de doadores de medula óssea (REDOME) 

100% 

 
100%  (demanda espontânea) 
 
* Recomendação da CNSH / MS qualificar doações / reduzir 
transfusões 

 
** Qualificar o cadastro (melhorar nível de informação/educação 
em saúde sobre o procedimento na doação da medula óssea 
(transplante), o que reduziu a procura / demanda espontânea no 
cadastro REDOME) 

 

 

AÇÃO PROGRAMADA 

 

PRODUTO 
Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada % 
 

Prestar assistência hematológica integral em 

alta e média complexidade coordenando a 

rede pública do Estado do Piauí, fortalecendo 

pacientes 

atendidos 

Rotinas de trabalho do ciclo do sangue 
realizada (coleta, processamento, 
distribuição de hemocomponentes) para 
todos os pacientes que necessitam de 

100 
 



 

os princípios do SUS. transfusão no Estado  

Prestar assistência hemoterápica e coordenar a 

rede hierarquizada e regionalizada 

Relatório / 

Hemoprod 

Realizado atendimento a todos os pacientes 

com hemoglobinopatias e coagulopatias 

100 
 

Implantar e implementar a Política de 

Segurança transfusional nos 

estabelecimentos de saúde da rede estadual 

Relatório / 

Hemoprod 

Realizadas auditorias em toda a 
hemorrede  treinamentos PLANEJA 
SANGUE /(suporte para planificação 
das ações da hemorrede e elaboração 
do plano diretor de sangue do Estado 
do PI- 2016-2019) 

 PNQH 

(Programa Nacional de Qualificação da 
Hemorrede) 

70 Falta implantar comitê 

transfusional em 30% dos 

hospitais e clínicas SUS 

(interior) 

Desenvolver permanentemente o ensino e 

pesquisa qualificando profissionais em 

hematologia e hemoterapia 

Pessoal trinado Realizado, treinamento, oficinas, pesquisa e 

ensino  para profissionais lotados nos 

hemocentro 

100 
 

Modernizar a Infraestrutura, Processos de 

Gestão da Informação e Qualificação da 

Prestação de Serviços em 100% das 

Unidades da Hemorrede 

Fluxo de 

funcioname

nto e 

aumento da 

segurança 

da 

informação 

Instalados  programas HORUS, SISMED, 

hemovidaweb, SIGES, OCOMOM, 

PREDIAL, e EMISSÃO DE BOLETOS no 

Hemocentro coordenador. 

 

 

 

100 

Falta executar 70% dos 

convênios (aquisição 

equipamentos / obras) 

Implantar a atenção à saúde do trabalhador 

na hemorrede, qualificando os profissionais e 

trabalhadores do SUS, intensificando a 

Vigilância em Saúde do Trabalhador 

Relatório 

Indicadores 

Criardo 

serviço 

Implantado CIPA / iniciado o processo de 

implantação da Brigada incêndio / 

implantado atendimento  A SAUDE DO 

TRABALGHADOR  NO HEMOCENTRO 

COORDENADOR – ASO Atestado de Saúde 

Ocupacional / PCMSO /  MELHORADO  

PROGRAMS DE RESIDUUOS SOLIDOS  

NO HEMO COORDPGRSS 

80 Falta implantar nos 

Hemocentros Regionais 

(Picos, Parnaiba e Floriano) 

  



 

Modernizar e qualificar o processo de gestão, 

aquisição, controle, distribuição e dispensação 

de medicamentos e hemocomponentes de 

estoque, armazenamento para pacientes 

hematológicos na hemorrede do Estado 

Melhoria de 

acesso da 

medicação do 

paciente com 

problemas 

hematológico em 

tempo habil  

Implantado do HORUS no hemocentro  

Coordenador e serviço de distribuição de 

fatores da coagulação para pacientes 

cadastrado nos hemocentros regionais, 

picos Parnaíba e Floriano 

80 Falta implantar HORUS nos 

Hemocentros Regionais 

(Picos, Parnaiba e Floriano) 

Melhorar a estrutura física e tecnológica de 

100% das unidades que integram a 

hemorrede do Estado 

Relatório Obras Reformado 4 agencias tranfusionais 

Aguardando a execução de convênios  

30 Falta executar 70% dos 

convênios (aquisição 

equipamentos / obras) 

Fortalecer o sistema de Ouvidoria do SUS no 

âmbito dos serviços públicos de saúde de 

abrangência municipal e estadual, por meio do 

desenvolvimento de 100% das ações 

programadas. 

Relatório 

indicadores 

Implantado sistema ouvidorSUS, e 
treinados profissionais para 
acompanhamento de indicadores e 
feedback das demandas 

80  

 

 
 

CENTRAL  ESTADUAL DE TRANSPLANTES 
 
1 – Programa PPA: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 
 
2 – ÁREA: GERÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPLANTES 
 
3 – Diretriz 01: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no 
atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar 
 
4 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUPAT/DUVAS/Central de Transplante 
 

 PROGRAMADO ALCANÇADOS 

INDICADORES 1.  Nº de Notificação de Potenciais Doadores por milhão de população  
 
2.  Nº de Doadores Efetivos por milhão de população  
 
 

1. Ano 2016 =  62        pmp = 19,4 
    Ano 2017=  111      pmp = 34,6. 
2. Ano 2016 =  14       pmp = 4,4 
   Ano 2017 =  26       pmp = 8,1 
3.  Ano 2016: Tx. Córnea total = 139          



 

3. Nº de Transplantes Realizados (órgão/tecido) por milhão de população Tx Córnea pmp = 43,4 
     Ano 2017: Tx. Córnea total =160          
Tx Córnea pmp = 50,0 

    Ano 2016:Tx.Rim total=18              
Tx Rim pmp = 5,6 
    Ano 2017:     Tx. Rim total =     30             
Tx Rim pmp = 9,3 

 
METAS 2017 

1.Habilitar o Transplante de Fígado em 2017  
2. Ampliar o número de Notificações de Potenciais Doadores de 19,4 para 26,0 
notificações por milhão de população em 2017  
3. Ampliar o número de Doadores Efetivos de Múltiplos Órgãos de 4.4 para 7.3 
doadores por milhão de população em 2017  
4. Aumentar o número de Transplantes de Córneas de 43,4 para atingir 56,0 
transplantados por milhão de população  
5. Aumentar o número de Transplantes de Rins de 5.6 para 10,0 transplantados 
por milhão de população.  
6. Implementar Campanhas Educativas para conscientizar população do nosso 
estado da importância do processo de doação de órgãos e tecidos e transplante;  
7. Iniciar o processo de interiorização do processo de Doação – Transplantes 

1. meta reprogramada para 2018. 
2. atingido 34,6 notificação por milhão 
de hab. 
3. atingiu meta superior 8,1 de 
doadores efetivos de múltiplos órgãos 
por milhão de hab. 
4. Em 2017 atingiu 50 por milhão de 
habitante 
5. Em 2017 atingiu 9,3 por milhão de 
habitante 
6. Ação cumprida parcialmente 
7. Processo de interiorização realizado 
em 3 municípios. 

 

 

AÇÃO PROGRAMADA 

PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO  

Ação Realizada %   

Implantar transplante hepático 
 Implantar transplante hepático 

 
 

transplante hepático a ser  
habilitado  no HGV  

 
 

 Ação não realizado  0 O HGV não atendeu  duas 
das não conformidades 
encontradas na vistoria do 
SNT/MS  - a implantação do 
Hospital DIA e a reforma das 
enfermarias para atender o 
Tx. Hepático. 

 

Implementar transplante renal 
 

Ampliar o número de Notificação 
de Potenciais Doadores no HUT 
do diagnóstico da morte 
encefálica no HUT  

 

 Ação cumprida parcialmente 
Melhoramos  captação de rins de doador 
falecido ( aumentando o numero de captação 
no estado) 
 

100% Equipe de transplante-Tx. de 
Rim do HGV não 
acompanhou o crescimento 
das doações de órgãos do 
Estado, sendo necessário 
disponibilizar para o sistema 
nacional 18 rins. Falta de 

 



 

medicação 
imunossupressora e 
inadequação das 
enfermarias para 
transplantados 

Implantação do Núcleo de 
Manutenção de Potenciais 
Doadores no HUT 

Núcleo de  Potenciais 
Doadores no HUT 
implantado para 
sistematização do  
atendimento 

Implantada Núcleo de Manutenção de Potenciais 
Doadores no HUT- Equipe com médico e 
acadêmicos.  

100% . Falta mais 01 médico para 
compor a equipe. 
Núcleo criado com um 
médico intensivista  e 7 
acadêmicos de medicina da 
CET PI  
 Nº Potenciais Doadores   
2017: total =   111,0    pmp = 
34,6 
Aumento % = 79% 

 

Implantação da Equipe de EEG do 
HUT  

Ampliar o numero de 
protocolos de  morte 
encefálica no HUT 

Ação não realizada 0 Método não atendeu a 
demanda, além da 
dificuldade técnica de 
realização nas UTIs 

 

Aumentar o número de doações 
de múltiplos Órgãos Efetivadas no 
Estado 

Disponibização de maior 
numero de órgão a serem 
transplantado  

AÇÃO CUMPRIDA com resultado além do 
esperado. 
Nº Doações Efetivas(em morte encefálica):   
2016: total = 14      pmp(por milhão de 
população) = 4,4 
2017: total = 26      pmp = 8,1 
Aumento % = 85% 

 85% . Iniciamos os treinamentos 
em Parnaíba, Picos e 
Floriano 

 

Aumentar o número de Doações 
em Parada Cardio -Respiratória  
 

Disponibização de maior 
numero de córneas a 
serem transplantado 

 

 

Ação Cumprida parcialmente: 
Nº Doações PCR:  2016: total =   87     pmp =  27,1 
2017: total =   91     pmp = 28,4 
Aumento % = 4,5% 
OBS: Aumento do Nº de tx. Córneas por conta de 
córneas disponibilizadas do SNT= 36 transplantes 

 50%   

Capacitar pessoal para 
participar do Processo de 
Doação na rede hospitalar do 
estado 

Profissionais 
capacitados para 
viabilização do processo 
de doação de 
transplante 

Realizado Capacitação de Equipes da 
Organização de Procura de Órgãos, Comissões 
Intrahospitalar de Transplantes  e Servidores de 
setores estratégicos da rede hospitalar do estado 
-Teresina; Parnaiba; Picos e Floriano: 
- Curso de Comunicação do más notícias e 
Entrevista Familiar: 02 Assit Sociais ( HEDA e 

 100%   



 

Just. Luz) e 01 Enfemeiro do Tibério Nunes 
- Curso de Enucleação: 02 médicos ( HEDA e 
Just. Luz) e 01 Enfermeiro do Tibério Nunes. 
- Workshop doação de Órgãos: 04 Assist. 
sociais ( 01 HEDA, 01 Just Luz, 02 HGV); 05 
enfermeiros ( 01 Tibério Nunes; 02 HGV; 01 
Itacor, 01 H. São Paulo); 01 Psicólogo do HUT. 
- Congresso Brasileiro de Transplantes: 
enfermeiros e 01 médico da CET –PI; 03 
enfermeiro e um médico do HGV; 
- Simpósio Nacional de Gestão do Processo 
de Doação e Transplantes: 01 medico e 01 
enfermeiro da CET PI; 01 enfermeiro HUT e 02 
enfermeiros do HGV. 

Desenvolver página na Web da 
Central Estadual de transplantes 
do Piauí 

Aprimorar articulação e 
conscientizar a população 

Ação Cumprida parcialmente:  
A primeira etapa foi concluída ( revisão 
atualização e formatação do conteúdo); 
 

80% A segunda  etapa  foi 
concluída ( disponibilizado o 
conteúdo e layout do “site” 
para o setor de tecnologia 
da Informação com prazo de 
entrega até MAR/2018.). 

 

Implementar Campanhas 
Educativas para 
Conscientização da pop do 
estado 

Campanha educativas , 
com VT divulgados 
através da mídia, TV , 
Radio e Internet. 
Palestras, material 
educativo. 

Ação Cumprida parcialmente: 
A Campanha de 2017 foi realizada pela CET 
sem recursos financeiros. 
Missa, Evento de Divulgação ( HGV, HUT, 
Parque da cidadania, ciclismo) 
Palestras: 09. 

50% A ação foi cumprida 
parcialmente pela 
Impossibilidade da 
SESAPI em desempenhar 
a contratação dos 
serviços  

 

Iniciar o Processo de 
interiorização do Processo de 
Doação –Transplantes com a 
implantação dos núcleos de 
captação de córneas  

Processo de doação e 
transplante interiorizado 

 

Processo implantado em Parnaíba, Floriano e 
Picos 
 

100%   

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA – SUGAD 



 

 
ÁREA: PLANEJAMENTO DO SUS 

 
1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA  COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA: Planejamento 

3 – Diretrizes: Aprimorar a relação interfederativa e a atuação da Secretaria Estadual de Saúde como gestora estadual do SUS. 

4 – Ação Estratégica: Fortalecimento da Gestão no Âmbito do SUS-PI (CONTROLE, PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, 

OUVIDORIA, AUDITORIA, EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE) 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: SUGAD/ DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBS: 

Ação Realizada %  

Elaborar e monitorar Instrumentos de 
Planejamento e Gestão estadual do 
SUS 

 Relatório de Gestão 2016 
 Programação Anual de Saúde 

2017  
Três Relatórios quadrimestrais 2017 

  
DOCUMENTOS 

PRODUZIDOS 

Documentos elaborado 
Relatório de Gestão 2016 
Programação anual de saúde 2017 
Relatório quadrimestral – 1º quadrimestre 

 

60 % 

 

Participar de reuniões e apoio e 
assessoramento Técnico aos 
municípios das  Comissões 
Intergestores Regionais - CIR 

CIR dos 11 territórios 
apoiados 

Participação em 6 reuniões da CIR de  COCAIS    

Realizar oficinas para Pactuação dos 
Indicadores 2017  

Uma oficina realizada, 
municípios realizaram 
pactuação 

Oficina realizada com a participação de 80% dos municípios 
para discutir a pactuação dos indicadores 

100%  

Realizar 01 seminário Estadual e 
Oficinas regionais para gestores 
municipais com finalidade de  apoia-
los na elaboração da PGASS 

Seminário realizado e 
gestores capacitados 

 

Não realizado 

  

 Implantar processo de Planificação da 
Atenção Primaria em Saúde articulada 
com atenção Especializada nas redes 
de atenção a saúde em um  Território 
de Desenvolvimento 

 Macroprocessos de 
Atenção primaria a 
saúde e atenção 
ambulatorial 
especializado 

Realizado Processo da organização da atenção primaria e 
ambulatorial especializada com foco na implantação das 
redes de atenção a saúde implantado no território Planície 
litorânea (Viabilizado as etapas dos processos da 
Planificação da Atenção a Saúde) 

100%  



 

organizados na 
Planície Litorânea com 
focos nas redes de 
atenção a saúde 

Apoiar Projeto Gestão para Educação 
Permanente da Rede de Atenção às 
urgências – GEPPRAU em um 
território de desenvolvimento 

Técnicos da área 
estratégica da gestão 
e prestação de serviço 
publico em urgência  
qualificado e 
melhorado 

Realizado apoio ao desenvolvimento da Formação-Ação ao 
Projeto Gestão para Educação Permanente da Rede de 
Atenção às urgências – GEPPRAU  no território Planície 
litorânea em quatro momentos: Seminário de sensibilização; 
encontro presenciais; trabalho de campo e seminário final 

100%  

Implantar e implementar dispositivos 
da PNH nos serviços públicos da rede 
estadual de saúde 

Estabelecimentos de 
Saúde Humanizados 

Implantado  Projeto de Qualificação das Práticas de 
Cuidado a partir das portas de entrada do SUS com base na 
Política Nacional de Humanização – “Projeto acolhesus”, no 
HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE – HEDA, em 
Parnaíba. 

100%  

Realização de seminário de avaliação 
parcial do projeto Pesquisa para o 
SUS-PP SUS-PI em parceria com 
FAPEPI e CNPq( projetos em 
execução, contratados via edital 2016) 

Projetos de pesquisas 
acompanhados/avaliad
os 

Realizado SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO PARCIAL PPSUS-
PI – 2017, com o objetivo de divulgar os resultados parciais 
de 32 projetos de pesquisas científicas financiadas pelo 
Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em 
saúde – PPSUS-PI, no âmbito do EDITAL 
MS/CNPq/FAPEPI/SES-PI Nº 002/2016 – EDIÇÃO 2015. 

100%  

Acompanhamento dos saldos 
orçamentários por meio do QDD e 
SIAFEN para suplementação, 
anulação, remanejamento do 
orçamento 

Orçamento 
acompanhado e 
ajustados 

Realizado acompanhamento orçamentário de processos    

100% 

 

Elaboração e acompanhamento das 
fichas de adequação de despesas 

Orçamento 
acompanhado e 
ajustados 

Orçamento acompanhado e ajustado conforme necessidade 100%  

Gerenciar os recursos de EMENDA 
PARLAMENTAR destinados à SESAPI 
e Unidades Vinculadas 

Emendas     

Incluir e gerenciar as propostas nos 
programas do FNS/MS(SISMO, 
FUNDO A FUNDO, SIGEM,GECON e 
SICONV) 

Sistemas informados    

Formalizar e acompanhar Convênio 
Estaduais com órgãos municipais 
 

Convenio formalizados    



 

Cadastrar novos gestores e 
conselheiros no sistema SARGSUS 

Gestores e 
conselheiros 
cadastrados 

Cadastrados 
68 Conselheiros Mun. de saúde 
 137 Gestores mun de saúde 

100%  

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS- DUGP 
 

ÁREA: GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
 
 
 

1 – Programa: SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 

2 – ÁREA: GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 
3 – Diretrizes: FORTALECER A ÁREA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E  A ÁREA DE GESTÃO DO TRABALHO. 
4 – Ação Estratégica: Qualificar e Formar a área Técnica de Nível Médio/Educação Profissional 
5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: Gerência de Desenvolvimento e Qualificação/Escola Técnica do SUS-ETSUS 
 

 PROGRAMADOS ALCANÇADOS 

 
INDICADORES 

 Numero de profissionais de saúde que 
iniciaram o processo de qualificação . 
 

80% de profissionais de saúde qualificados  
 

 

METAS- 2017 Conclusão de 100% dos cursos 
iniciados 
- Iniciar 100% das turmas do curso da 
segunda etapa 

 
100% dos cursos iniciados em anos anteriores,  concluídos 

 
AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Realizar Curso Técnico em Enfermagem 
Profissionais de 
saúde 
qualificados  em 

Curso técnico de enfermagem realizado, 
Concluíram o Curso Técnico em Enfermagem 
106 novos técnicos, sendo 32 no município de  

100% Projeto concluído. 



 

técnico de 
enfermagem 

Parnaíba, 19 em Campo Maior e 55 em Teresina. 

Realizar Curso técnico em prótese 
dentária de formação para os instrutores 
aprovados no Edital 04/2017. 

 

Técnicos de 
saúde bucal 
trabalhando com 
prótese dentaria 

 Ação iniciada 
- apreciação nas instancias colegiadas 
-publicação do edital, 
-Seleção e capacitação dos instrutores, 

10 Ação reprogramada  para 

concluir em  2018  

Realizar 11 Curso técnico em urgência e 
emergência para profissionais dos 
municípios dos 11 territórios- 
SAMUTRAN/PI 

 

Profissionais de 
saúde 
qualificados  
para atendimento 
em urgência e 
emergência 

Realizado 7 cursos em urgência e emergência 

contemplando 7 territórios 

80 Os 4 territórios serão 

contemplados em 2018 

Realizar a capacitação técnico-pedagógica 
dos instrutores selecionados para o curso 
técnico de urgência e emergência -  

Instrutores 
qualificados 

Realizado curso de qualificação dos instrutores 
selecionados para curso de urgência e 
emergência 

100  

Realizar curso técnico em análise clinica 
Técnicos 
qualificados em 
analise clinica 

Realizado 1ª e 2ª etapas e conclusão do curso de 
análise clinica nos territórios vale do sambito e 
Guaribas, certificando um total de 77 profissionais 

100  

 
 

 

2 – ÁREA: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

3 – Diretrizes: FORTALECER A ÁREA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE; FORTALECER A ÁREA DE GESTÃO DO TRABALHO 

4 – Ação Estratégica: Desenvolvimento e Qualificação 

5 – Órgão/setor estratégico responsável pela Ação Estratégica: GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO/Coordenação de 

Educação Permanente em Saúde  

 

AÇÃO PROGRAMADA PRODUTO Janeiro a Dezembro OBS: 

      Ação Realizada %  

Realizar Seminário de Educação 
Permanente em Saúde e Rodas de 
Conversa nos 11 territórios, a fim de 

Desenvolvimento de processos de 
qualificação promovendo a 
valorização e formação 

Realizado Seminários, para o fortalecimento da 

política de Educação Permanente em Saúde em 9 

80% 

 

 



 

fortalecer a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde. 

 

Permanente e continuada dos 
trabalhadores de saúde do Estado 
e dos Municípios. 

territórios.                                                                                

Implantar e fortalecer os Núcleos de 
Educação Permanente em Saúde e as 
CIES. 
 

Núcleos implantados Implantado de Núcleos de EPS nos Hospitais 

Regionais dos municípios de Valença, Floriano 

Uruçuí, Picos e Oeiras 

100%  

Realizar rodas de Educação Permanente 
em Saúde nos 11 Territórios  para o 
fortalecimento da Política de Educação 
Permanente 

Política de Educação Permanente 
fortalecida nos territórios 

Realizar 11 rodas de Educação Permanente em 

Saúde nos 11 Territórios  para o fortalecimento da 

Política de Educação Permanente 

100%  

Recomposição das Comissões de 
integração ensino/serviço - CIES nos 11 
territórios 

CIES fortalecida nos territórios Realizada recomposição das CIES em 7 territórios  70%  

Realizar o  Monitoramento e avaliação 
das CIES nos 11 territórios de 
desenvolvimento com vistas ao 
funcionamento e recomposição das 
mesmas 

CIES monitorados Realizado monitoramento em 7 CIES 70%  

.Realizar Curso de sistema Informação 
em Saúde em parceria com a Escola 
Joaquim Venâncio /Fiocruz  

Profissionais qualificados em 
sistema de informação em saúde 

Curso de sistema Informação em Saúde realizado 

em parceria com a Escola Joaquim Venâncio 

/Fiocruz em Teresina 

100%  

Realizar Curso de Especialização em 

parceria com o MS/IEP/Sírio Libanês em 

urgência e emergência, qualidade e 

segurança do paciente, espie, regulação 

Cursos realizados e profissionais 
especializados 

Realizado Curso de Especialização em parceria 

com o MS/IEP/Sírio Libanês em urgência e 

emergência, qualidade e segurança do paciente, 

espie e regulação certificando um total de 100 

profissionais 

100%  

Realizar Curso de Aperfeiçoamento em 

urgência e emergência em parceria com 

o Hospital Alemão- GEPPRAU 

Curso realizado Realizado curso de Aperfeiçoamento em urgência 

e emergência em parceria com o Hospital Alemão- 

GEPPRAU na Macrorregiao Litoral  

100%  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS 



 

 



 

 


