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INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2017 

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

2 – ÁREA: vigilância sanitária  

3 – Diretrizes: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de Promoção e Vigilância em saúde. 
4 – Ação Estratégica:  

5 – 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 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 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 

 

                  

 

 

 

                       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 Outubro OBSERVAÇÃO 

Ação Realizada %  

Realizar inspeções sanitárias em serviços de 

média e alta complexidade, utilizando como 

objeto o RISCO SANITÁRIO, a fim de avaliar o 

Inspeção 

Sanitária 
Realizadas 888  inspeções sanitárias, conforme 

discriminado abaixo por área técnica : 

 

80% da 

meta 

estabelecida 

Meta estabelecida: Fiscalizar e 

monitorar 80% dos estabelecimentos 

do setor regulado que estão sob 



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, 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; 

 

 

Inspeção em Serviços de Saúde – 448  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos de Coleta - 18 

Inspeção em Indústrias – 43  

 

Inspeção em Distribuidoras – 147 

Inspeção em Transportadora  - 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competência da VISA Estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços de alimentação são de 

competência da VISA 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. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% do 

atendimento 

de denúncias 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Ambientes de trabalho para emissão de Laudo de 

Insalubridade.  

Insalubridade - 60  

 

 

100% da 

demanda 

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 e pareceres. 

Inspeção 

Sanitária 
 

 

 

Outras demandas – 133  

 

 

 

 

100% da 

demanda 

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 

 

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 

demanda 

 

 

 

 

 

100% da 

programação 

 

 

 

 

100% da 

demanda 

 



Religiosos (Semana Santa e outros) – Santa Cruz dos 

Milagres, etc. Temporada de Férias (Julho e 

Dezembro) – Luís Correia, Cajueiro da Praia, etc. 

 

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 

 

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 

 

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: 



relacionadas à Saúde do Trabalhador e Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA) no SINAN; 

 

 

 

 

 

- Realizar oficinas de sensibilização para 

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, 

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. 

 

Acidente de Trabalho Grave – 385 

Acidente de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico – 

331 

LER/DORT – 1 

Intoxicação Exógena – 38  

 

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; 

 

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; 

 

100% 

 



- 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 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. 

 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 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 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.  

 

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, 

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. 

 

 

 

80% 

As ações referentes ao Controle de 

infeções foram realizadas em 

conjunto com as ações de Segurança 

do Paciente. 



Implantar e implementar ações relativas à Gestão 

da Qualidade: 
- 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  

 

 

Ações da Gestão 

da Qualidade 

Realizada 

 

 Fortalecimento da Comissão 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 de 

obras públicas; 

- Acompanhar a execução do projeto aprovado 

mediante inspeção in loco; 

- Emitir parecer técnico sobre condições da estrutura 

física.  

 

Análise de 

projeto básicos 

de arquitetura e 

instalações 

 

Realizada 
 

Foram dado entrada em 57 processos no ano de 2017: 

38 analisados; 19 com análise em andamento. 

Foram analisados também 19 processo remanescente 

do ano de 2016 

 

 

 

 

100% da 

demanda 

Do total de 57 processos analisados, 

25 foram reprovados, o que 

corresponde a 43,85% das análises. 

Nesses casos, são solicitadas ao 

interessado as 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); 

- 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). 

 

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 

 

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); 

 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 

 

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.  



- Divulgar alerta sanitário para o setor regulado e 

VISA’s; 

- Divulgar as ações do CITOX e da Ouvidoria. 

 

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 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 e CEREST’s 

Regionais.  

 

 

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. 

Adquirir equipamentos e softwares para as 

atividades de informática: 
Material Permanente: computador, notebook, 

impressora a laser, nobreak, câmara digital, etc. 

Material de Consumo: cartuchos / tonners para 

impressora tipo HP e Brother, CD Rom, DVD, Pen 

Drive, etc. 

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 cartuchos com recurso do Suprimento de 

Fundos 

 

Não adquirido software antivíru 

 

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) – resmas de 

papel A4, grampo, clips, envelopes, grampeadores, 

perfuradores, fitas adesivas, colas, canetas, lápis, 

marcador de texto, pastas AZ, pastas com elástico, 

pasta suspensa, etc. 

Material de Consumo (Limpeza) – água sanitária, 

sabão em pó, em barra, desinfetantes, sabonete 

líquido, detergente, etc. 

Outros materiais permanentes e de consumo 

 

 

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 incentivos 

financeiros aprovados e pactuados no Conselho 

Estadual de Saúde e na Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB). 

 

 

 

 

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, Cocal da 

Estação, Parnaíba, Luís Correia, José de Freitas, 

União, Miguel Alves, Barras, Batalha e Esperantina. 

 

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. 



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. 

 

 

 

 

- Promover a participação dos técnicos da 

DIVISA em eventos estaduais e nacionais de VISA 

realizados pela SESAPI, ANVISA, Ministério da 

Saúde e 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. 

 

 

Participação em eventos locais, conforme 

demanda. 

Participação dos técnicos da DIVISA, exceto 

CEREST, em 13 eventos nacionais/outros Estados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 – 



 

 

 

Promover a participação de técnicos da DIVISA 

em teleconferências da ANVISA, Ministério da 

Saúde e outros órgãos. 

 

 

 

04 videoconferências 

 

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 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. 

 

Participação de 

técnicos em 

eventos 

 

Realizada parcialmente 

 

 

Participação da Inauguração do CEREST Uruçuí, 

organização do espaço e material 

 

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 serviços oferecidos pela DIVISA: 

 

50% 

 

Participação do CEREST em 

eventos Nacionais: 

 

03 eventos: V Encontro Nacional de 

Coordenadores Estaduais de Saúde 

do Trabalhador – Brasília  (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). 

 



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: 
- IV Encontro Piauiense de Vigilância Sanitária e IV 

Jornada Piauiense em Saúde do Trabalhador. 

 

Convênios/ 

estágios 

 

 

 

 

 

Teste seletivo 

 

 

Treinamento 

 

 

 

 

 

 

Evento 

 

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 Piauiense de Vigilância 

Sanitária e IV Jornada Piauiense em Saúde do 

Trabalhador 

 

10% 

 

 

 

 

 

Incentivar os trabalhadores da DIVISA/CEREST 

por meio da GIMAS: 

DIVISA 

CEREST Estadual 

CEREST’s Regionais (Picos, Parnaíba e Bom Jesus) 

 

GIMAS 
 

Realizado pagamento mensal da GIMAS até 

outubro/2017 

 

100% 

GIMAS: 

Fonte TAM:  

R$ 367.422,00 

Fonte CEREST: 

R$ 502.621,00 

  

 

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 

 

Apoio aos 

CEREST 

Regionais 

 

 

 

 

 

Realizada, conforme demandas do CEREST em 

Teresina, havendo duas visitas ao CEREST de 

Uruçuí e 01 visita ao CEREST Bom Jesus 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



agravos à saúde do trabalhador. 

- Realizar repasse financeiros para custear as 

atividades dos CEREST’s Regionais. 

 

 

Repasse 
 

Realizado repasse mensal de R$ 20.000,00, para os 

CEREST Picos, Parnaíba e Bom Jesus 

Total Anual – 720.000,00 

 

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 

demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas 04 investigações, sendo 

uma em cada município: Santa Cruz 

dos Milagres, José de Freitas, Nossa 

Senhora dos Remédios, Corrente. 

 

 


