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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2018 
 

 
Área: Vigilância Sanitária 

 
Diretriz 1 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de Promoção e Vigilância em saúde. 
 

 

Objetivo 1.1  

Reduzir riscos de agravos à saúde da população, por meio das ações de Prevenção, 
Promoção e Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e 
Saúde do Trabalhador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         METAS – 2016- 2019 

 

 
1. Ampliar o monitoramento e licenciamento dos estabelecimentos no Estado do 

Piauí, utilizando como objeto o RISCO SANITÁRIO, em conformidade com a 
legislação vigente; 

2. Intensificar das ações de Vigilância Sanitária no controle e intervenção da 
proliferação do Aedes Aegypti; 

3. Apoiar as Vigilâncias Sanitárias Municipais (VISA’s Municipais) na efetivação 
das ações de descentralização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS); 

4. Apoiar a implantação e implementação das Redes de Atenção à Saúde; 
5. Aumentar o incentivo e monitoramento das notificações de farmacovigilância, 

tecnovigilância e hemovigilância no NOTIVISA; 
6. Aumentar o incentivo e monitoramento das notificações no NOTIVISA e 

FORMSUS, referentes à segurança do paciente e Controle das Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS); 

7. Ampliar o monitoramento do controle de água em indústrias, serviços de saúde 
e farmácia de manipulação inspecionados; 

8. Monitorar a qualidade de alimentos através de coleta laboratorial em 100% da 
demanda de cada programa nacional ou estadual; 

9. Ampliar o monitoramento de cosméticos, medicamentos e produtos para a 
saúde; 

10. Ampliar as ações de implantação e monitoramento dos protocolos de 
Segurança do Paciente; 

11. Ampliar o monitoramento do Controle de Infecções Relacionadas à Assistência 
à Saúde; 

12. Ampliar as ações com foco na melhoria da Gestão da Qualidade interna; 
13. Analisar 100% dos projetos arquitetônicos que chegam à DIVISA para 

verificação dos padrões sanitários exigidos; 
14. Atender 100% das necessidades desta Diretoria de materiais, equipamentos, 

mobiliários e veículos que viabilizem a efetivação das ações de VISA;  
15. Ampliar as ações de promoção da educação e comunicação em saúde junto ao 

setor regulado, CIB, CES, instituições parceiras, sindicatos, profissionais e 
população, com foco na conscientização sanitária e no controle social. 



       

 

 

 

 

 

       INDICADORES 

 

1. Percentual de cadastros de estabelecimentos efetuados na DIVISA 
2. Proporção de licença sanitária emitida por estabelecimentos que atendem à 

legislação sanitária 
3. Proporção de inspeções realizadas por tipos de estabelecimentos e produtos  
4. Proporção das ações de VISA monitoradas nos municípios e regiões visitadas 

por território  
5. Percentual dos serviços das Redes de Atenção à Saúde inspecionados 
6. Percentual de Notificações do Sistema NOTIVISA, FORMSUS ou outro que 

venha a lhe substituir 
7. Percentual dos serviços e produtos sujeitos ao controle sanitário monitorados 
8. Percentual dos protocolos e ações de Segurança do Paciente implantados nos 

hospitais e na Atenção Básica 
9. Percentual de ações com foco na redução das IRAS implantadas ou 

implementadas 
10. Percentual de ações com foco no processo de gestão da qualidade implantados 

e implementados  
11. Percentual de projetos arquitetônicos analisados 
12. Percentual dos materiais, equipamentos, mobiliários e veículos adquiridos 
13. Proporção da reforma efetuada no prédio da DIVISA por setor 
14. Percentual das ações de divulgação, educação e comunicação em saúde 

efetivadas 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    METAS- 2018 

 
1. Fiscalizar e monitorar 80% dos estabelecimentos do setor regulado que estão 

sob competência da VISA Estadual; 
2. Realizar 100% das inspeções e ações solicitadas pelos órgãos de fiscalização e 

controle do SUS de competência desta Diretoria; 

3. Monitorar, orientar e avaliar o controle e intervenção da proliferação do Aedes 
Aegypti em 100% dos estabelecimentos que forem inspecionados e licenciados 

no ano de 2018; 
4. Realizar visita técnica em 100% municípios das 4 macrorregiões de saúde, que 

necessitarem e solicitarem apoio técnico à DIVISA; 
5. Inspecionar 100% dos pontos de atenção definidos em cada Rede Temática 

que necessitem de liberação de licença sanitária; 
6. Articular e/ou visitar 50% das clínicas, hospitais públicos e privados do Piauí 

para incentivar as notificações no NOTIVISA; 
7. Acompanhar as ações e notificações sobre as Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS), informadas por 100% dos hospitais com UTI e 50% 
dos hospitais sem UTI; 

8. Realizar o monitoramento de controle de água em 100% das indústrias, serviços 
de saúde e farmácia de manipulação inspecionados; 

9. Realizar o monitoramento da qualidade de alimentos através de coleta 
laboratorial em 100% da demanda de cada programa nacional ou estadual; 

10. Orientar e Monitorar a implantação dos protocolos de Segurança do Paciente 
em 100% dos hospitais de alta complexidade e prioritários, como também, 50% 
dos hospitais de média complexidade; 



11. Implantar 100% das ações previstas no plano de gestão da qualidade para o 
ano de 2018; 

12. Analisar e emitir parecer técnico de 100% dos projetos arquitetônicos que 
chegam à DIVISA para verificação dos padrões sanitários exigidos; 

13. Adquirir 100% dos materiais permanentes, de consumo e veículos solicitados; 
14. Realizar 100% da reforma da estrutura física e elétrica do prédio da DIVISA, 

caso necessário; 
15. Divulgar 100% das informações técnicas recomendadas pelo MS e SNVS 

pertinentes à VISA de interesse do setor regulado e população; 
16. Promover 100% das ações de educação e comunicação em saúde 

programadas para a população no ano de 2018. 
 

PROGRAMAÇÃO 2018 

 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
ORIGEM DOS 
RECURSOS 

 

 
ÁREA 

RESPONSÁVEL 

 

 
PARCERIAS 

 
 

AÇÃO 
 

PRODUTO 
 

 
INÍCIO 

 

 
TÉRMINO 

 

 
Realizar inspeções sanitárias, 
tendo como objeto o risco 
sanitário, em estabelecimento do 
setor regulado sob competência da 
VISA Estadual para emissão e 
renovação de licença sanitária, 
conforme demanda. 
 

 
Inspeções Sanitárias 

Realizadas 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 

 
DIVISA / Todas 
as gerências e 
coordenações 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
VISA’s Municipais 

 
Conselhos de 

Classe 

 
Realizar inspeções sanitárias e 
emissão de relatórios e pareceres 
em 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.). 
 

 
Inspeções Sanitárias 

Realizadas 
 

Relatórios e 
pareceres emitidos 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 
as gerências e 
coordenações 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
VISA’s Municipais 

 
Órgãos de 

fiscalização e 
controle 

 
Intensificar as ações de Vigilância 
Sanitária no controle e intervenção 
da proliferação do Aedes Aegypti: 
- Realizar monitoramento em parceria 
com as VISA’s Municipais;  
- Emitir notas técnicas para orientar 
as ações das VISA’s Municipais; 
- Orientar sobre uso de repelentes e 
inseticidas e sobre produtos 

 
Ações de combate 
ao Aedes Aegypti 

efetivadas 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas 
(Gerência de 
Controle de 

Estabelecimentos 
de Saúde - GCES 

e Gerência de 
Controle de 
Serviços e 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
Conselho 

Estadual de 
Saúde (CES) 

 
 



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, 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. 
 

Produtos - GCSP) VISA’s Municipais 
 

Setor Regulado e 
usuários 

 
População 

 
Apoiar as Vigilâncias Sanitárias 
Municipais: 
- Orientar e desenvolver ações 
conjuntas, quando necessário, como 
também instrumentalizar com normas 
técnicas, capacitar continuadamente e 
monitorar as ações desenvolvidas. 
- 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, Cajueiro da 
Praia, etc. 
 

 
Inspeções e outras 

ações conjuntas 
desenvolvidas 

 
Fevereiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 
as gerências e 
coordenações 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
Conselho 

Estadual de 
Saúde (CES) 

 
Secretarias 

Municipais de 
Saúde (SMS) 

 
VISA’s Municipais 

 
 

 
Apoiar a implantação e 
implementação das Redes de 
Atenção à Saúde: 
- Participar dos grupos condutores 
temáticos e reuniões técnicas para 
orientações específicas; 
- Realizar inspeções, emissão de 
relatórios e pareceres, e visitas 
técnicas em pontos de atenção 
definidos em cada Rede Temática que 
necessitem de liberação de licença 
sanitária. 

 
Inspeções sanitárias 

realizadas 
 

Relatórios e 
pareceres emitidos  

 
 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas (GCES 
e GCSP) 

 
ANVISA 

 
SESAPI / SUPAS 

/SUPAT 
 

COSEMS 
 

Conselho 
Estadual de 

Saúde (CES) 
 



 

 
Estimular as notificações de 
eventos adversos e queixas 
técnicas do Sistema NOTIVISA 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; 
- Realizar oficinas de sensibilização 
para notificações. 
 

 
Notificações 

efetuadas no sistema  

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas (GCES 
e GCSP) 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
Conselho 

Estadual de 
Saúde (CES) 

 
Setor Regulado 

 
Profissionais de 

Saúde 

 
Monitorar e realizar o controle da 
qualidade da água: 
- Realizar as coletas de amostra de 
água dos Estabelecimentos de 
Assistência à Saúde (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. 
 

 
Monitoramentos 

realizados 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas (GCES 
e GCSP) 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
LACEN 

 
Setor Regulado 

 
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 

 
Monitoramentos 

realizados 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas (GCES 
e GCSP) 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
LACEN 

 
Setor Regulado 



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). 
 

 
Colaborar com os Núcleos de 
Segurança do Paciente (NSP) 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 eventos para os NSP e 
Comissões de Controle de Infecções 
Hospitalares (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 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 

 
Núcleos e demais 

ações de Segurança 
do Paciente 

implantados e 
monitorados 

 
Fevereiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas (GCES 
e GCSP) 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
COSEMS 

 
Conselho 

Estadual de 
Saúde (CES) 

 
Conselhos de 

Classe 
 

Atenção Básica 
 

Setor Regulado 
(Hospitais 

Prioritários e 
outros) 

 
Membros dos 

Comitês e 
Comissões da 

área de 
Segurança do 

Paciente 



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. 
 

 
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 SESAPI 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. 

 
Ações de Controle 

de Infecções 
efetivadas 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Áreas 

Técnicas (GCES 
e GCSP) 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
COSEMS 

 
Conselho 

Estadual de 
Saúde (CES) 

 
Conselhos de 

Classe 
 

Atenção Básica 
 

Setor Regulado 
(Hospitais 

Prioritários e 
outros) 

 
Membros de 

comitês e 
comissões 
relativos ao 

combate das 
IRAS 

 
Implantar e implementar ações 
relativas à Gestão da Qualidade: 

 
Documentos 
elaborados e 

 
Fevereiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 



- 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. 
  

revisados 
 

Outras ações da 
Gestão da Qualidade 

efetivadas 

Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

SESAPI 
 

 
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. 
 

 
Projetos 

Arquitetônicos 
analisados 

(aprovados ou 
reprovados, estes 

últimos 
encaminhados 
para correção) 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / 

Gerência de 
Administração e 

Integração 
Regional (GAIR) / 
Coordenação de 

Análises de 
Projeto 

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 

 
Adquirir produtos e serviços para o 
funcionamento e viabilidade das 
ações de VISA:  
Material Permanente: mobiliário, 
equipamentos de informática e 
equipamentos em geral, entre outros; 
Material de Consumo: expediente, 
limpeza e informática e outros;  
Serviços: materiais gráficos, 

 
Materiais, 

equipamentos e 
veículos adquiridos 

 
Abril 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

(Suprimento de 
Fundos) 

 
DIVISA / 

Gerência de 
Administração e 

Integração 
Regional (GAIR) 

 
ANVISA 

 
SESAPI 



consertos de equipamentos, recargas 
de equipamentos de informática, etc.; 
Veículos: adquirir veículos para 
efetivação das ações de VISA. 
 
 

 
Manter a estrutura física e elétrica 
do prédio da DIVISA: 
- Realizar reformas e reparos nas 
instalações elétricas e hidráulicas, 
pintura, piso e paredes, etc., quando 
necessário. 
 

 
Reforma realizada 

 
Abril 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA  

 
ANVISA 

 
SESAPI 

 
 

 
Divulgar as ações de Vigilância 
Sanitária: 
- Realizar reunião técnica com o setor 
regulado e instituições parceiras; 
- 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. 
 

 
Ações de 

divulgação 
efetivadas 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 
SESAPI/ 

Coordenação de 
Comunicação 

(CCOM) 
 

COSEMS 
 

Conselho 
Estadual de 

Saúde (CES) 
 

Mídia falada e 
escrita 

 
Profissionais de 

Saúde  
 

População 
 
 

 
Promoção da educação e 
comunicação em saúde para a 
população, através de: 
- Palestras educativas relativas às 
áreas técnicas; 
- Implementação das ações do 
Cidadão Vigilante; 
- Implementação das ações do Projeto 
VISA’socializa Piauí; 

 
Ações de 

promoção da 
educação e 

comunicação em 
saúde efetivadas 

 
Janeiro 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 
SESAPI/ 

Coordenação de 
Comunicação 

(CCOM) 
 

COSEMS 
 



 

- Realização e participação em 
eventos nas datas comemorativas da 
Vigilância Sanitária, como 05/08 (Dia 
Nacional da Vigilância Sanitária) e 
28/10 (Dia do Servidor público), entre 
outros. 

Conselho 
Estadual de 

Saúde (CES) 
 

Mídia falada e 
escrita 

 
Profissionais de 

Saúde  
 

População 
 
 
 

 

 
   
 ÁREA: Vigilância Sanitária 

 
 

Diretriz 2 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de 
trabalho dos trabalhadores do SUS/Piauí. 

 

Objetivo 2.1  

   
 
Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. 

 

         METAS – 2016- 2019 

 

1. Capacitar e qualificar profissionais da VISA Estadual e Municipais e outros 
profissionais do SUS. 

 

       INDICADORES 1. Percentual de técnicos e profissionais capacitados e qualificados;  
2. Percentual de capacitações e qualificações realizadas. 

 

 

      METAS- 2018 

1. Realizar 100% dos eventos de capacitação e qualificação programados para o 
ano de 2018; 

2. Participar de eventos de capacitação e qualificação de outros órgãos, conforme 
disponibilidade da oferta. 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMAÇÃO 2018 

 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
ORIGEM DOS 
RECURSOS 

 
ÁREA 

RESPONSÁVEL 

 
PARCERIAS 

 



 
AÇÃO 

 
PRODUTO 

 

 
INÍCIO 

 

 
TÉRMINO 

 

  

       
 
Realizar 20 (vinte) eventos de 
capacitação (cursos, oficinas, 
reuniões ou seminários, etc.), para os 
técnicos das VISA’s Estadual e 
Municipais, CITOX e outros 
profissionais do SUS (Membros da 
CCIH, Profissionais da Atenção 
Básica, Hospitais, etc.), além de 

membros dos sindicatos, associações 
e outras entidades. 

 
Capacitações 

realizadas 

 
Abril 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 
Ministério da Saúde  

 
SESAPI / Gerência 

de Qualificação 
 

VISA’s Municipais 
 

Setor Regulado 
 

Realizar teste seletivo para 
estagiários do curso de medicina e 
farmácia para o Centro de Informação 
Toxicológica do Piauí (CITOX). 

 

 
Teste seletivo 

realizado 

 
Junho 

 
Agosto 

 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / CITOX 

 
ANVISA 

 
SESAPI / DUGP 

 
SEADPREV 

 
Realizar treinamentos para 
estagiários e servidores, e outras 
capacitações, conforme necessidade 
do serviço. 

 

 
Treinamentos 

realizados 

 
Abril 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 
Ministério da Saúde 

 
SESAPI / DUGP / 

Gerência de 
Qualificação  

 
Outros órgãos da 
área da saúde e 

afins 
 

 
Promover a participação dos técnicos 
em eventos (cursos, oficinas, 
reuniões, seminários, congressos, 
simpósios, etc.), estaduais e nacionais 
de VISA e assuntos afins do SUS, 
realizados pela SESAPI, ANVISA, 
Ministério da Saúde e outros órgãos, 
conforme oferta disponibilizada e 
necessidade técnica. 
 

 
Participação em 

eventos de 
capacitação 

 
Abril 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 
Ministério da Saúde  

 
FIOCRUZ 

 
 

Faculdades e 
Universidade 

Públicas e Privadas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
SESAPI / DUGP / 

Gerência de 
Qualificação 

 
Outros órgãos da 
área da saúde e 

afins 
 

 
Promover a participação dos técnicos 
em teleconferências da ANVISA, 
Ministério da Saúde e outros órgãos, 
conforme oferta disponibilizada e 
necessidade técnica. 
 

 
Participação em 
teleconferências 

 
Abril 

 
Dezembro 

 
Piso Fixo e 
Variável de 
Vigilância 
Sanitária 

(FNS/ANVISA) 
e Tesouro 
Estadual 

 
DIVISA / Todas 

as áreas 

 
ANVISA 

 
Ministério da Saúde  

 
FIOCRUZ 

 
Faculdades e 
Universidade 

Públicas e Privadas 
 

SESAPI / DUGP / 
Gerência de 
Qualificação 

 
Outros órgãos da 
área da saúde e 

afins 
 


