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A gestão da Prefeitura de Teresina e, especificamente, da Fundação Municipal de Saúde, criada pela Lei nº 1.542 de 20 de junho de 1977, foi 

instituída com a responsabilidade de execução das diretrizes da política de saúde, tendo como uma das principais finalidades a de compatibilizar ações 

de saúde de âmbito municipal com os planos e programas dos governos federal, estadual e municipal. Em 1988 veio a Constituição Federal consolidar 

os princípios doutrinários de Universalidade, Integralidade e Equidade do Sistema Único de Saúde, bem como preconizar a autonomia dos municípios e 

a localização dos serviços de saúde na esfera municipal, próximos dos cidadãos e de seus problemas de saúde. A inclusão da saúde no texto 

constitucional gerou um conjunto de leis voltadas à organização e implementação do Sistema Único de Saúde, entre elas a Lei Orgânica da Saúde de 

nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências e a Lei nº 8.142/90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Dentre inúmeros avanços e desafios que surgem o maior deles é projetar o futuro. Um plano é um instrumento de intenções e orientações que 

mobiliza os sujeitos envolvidos na sua formulação e implementação de ações institucionais na busca do alcance de objetivos e metas previamente 

traçadas. É a materialização das conquistas da Constituição de 1988 e de toda a legislação infraconstitucional que visam concretizar a proposta de 

acesso universal, integral e equânime à saúde. O Plano Municipal de Saúde de Teresina 2018-2021, que ora se apresenta, é produto dessa 

institucionalidade.  

O diagnóstico situacional da saúde apresentado indica que houve avanços no último quadriênio, mas ao mesmo tempo demonstra que ainda 

são muitos os problemas sanitários a serem enfrentados e consideráveis os desafios para sua superação, em face de limites políticos institucionais - 

legais, administrativos e financeiros – do SUS no âmbito municipal, em sua interface com as esferas estadual e federal e do surgimento de novas 

demandas, seja na incorporação de novas tecnologias, seja no surgimento de novas patologias, como Chikungunya e Zika. 

As diretrizes, objetivos, metas e iniciativas que se apresentam são o resultado do pensamento coletivo de dirigentes, servidores, conselheiros 

municipais de saúde e representantes das comunidades envolvidos no processo de elaboração do Plano. Espera-se que os sonhos, os desejos e as 

expectativas se concretizem de forma satisfatória a fim de que seja assegurado o direito a todos à saúde de qualidade no quadriênio 2018 a 2021 no 

município de Teresina. 

 

Silvio Mendes de Oliveira Filho 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Decreto 7.508, sancionado em 28 de junho de 2011, e a Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, vêm preencher uma lacuna no 

arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde (SUS), dispondo sobre a organização do sistema, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa. A Lei Complementar nº 141/2012 estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas 

de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo, além de revogar dispositivos das Leis 8.080/90 e 

8.689/93, possibilitando o aprimoramento das relações entre os entes federativos, com vistas a garantir o direito à saúde a todos os cidadãos 

brasileiros. 

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) foi criada por meio da Lei Municipal Nº 1542, de 20 de junho de 1977. Como órgão de administração 

indireta, possui autonomia administrativa e financeira e, atualmente, tem por objetivo o planejamento e a execução da política de saúde do Município de 

Teresina, desenvolvendo atividades integradas de prevenção, proteção, promoção e recuperação da saúde. 

Ao longo de sua trajetória, a FMS passou por algumas modificações administrativas, à medida que crescia e incorporava mais atribuições. As 

principais reformas administrativas foram: 

 1995: Criação da Coordenadoria de Gestão do SUS (CGSUS) e da Coordenadoria e Ações Assistenciais e Coordenadoria de 

Administração e Finanças; 

 2001: Descentralização administrativa das atividades, com a criação das três Coordenadorias Regionais de Saúde: Leste/Sudeste, Sul 

e Norte; 

 2013: Descentralização Administrativa com a criação da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Hospitalar de Teresina, com 

manutenção da regionalização pelas Diretorias Regionais de Saúde; 

 2016: Reunificação Administrativa com a extinção da SMS e da FHT, inclusive das Diretorias Regionais, voltando a centralizar 

planejamento, execução e fiscalização dos serviços de saúde num só órgão, no caso na FMS. 

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento de gestão pública que consolida, em cada esfera de governo, o processo de planejamento na 

área da saúde para um período de quatro anos, compondo a base das atividades e da programação de cada nível de gestão do SUS. É um documento 

de intenções políticas, de diagnósticos, de estratégias e de metas que buscam o atendimento às necessidades de saúde da população.  
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Para elaboração do Plano Municipal de Saúde – PMS (2018-2021), a Diretoria de Planejamento da Fundação Municipal de Saúde de Teresina 

discutiu com as equipes técnicas das áreas que integram a Atenção Básica, Atenção Especializada e Rede de Atenção às Urgências e Emergências, 

Assistência Farmacêutica, Vigilância em Saúde e Gestão em Saúde e os conselheiros de saúde, buscando correlacionar as diretrizes estabelecidas no 

Plano Nacional de Saúde – PNS (2016-2019) com as do Plano Estadual de Saúde – PES (2013-2016) e o Plano de Governo Municipal (2017-2020) 

para definição das metas e iniciativas referentes à temática da saúde a serem contempladas no Plano Plurianual – PPA (2018-2021). 

As discussões evoluíram na definição de três diretrizes abrangentes, que contemplam de forma satisfatória as diretrizes dos PMS, PES e 

Plano de Governo vigentes, e estão em sintonia com os programas setoriais da saúde a serem contemplados no PPA 2018-2021, quais sejam: 

 1ª Diretriz: 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, 

garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS e, promovendo o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida; 

 2ª Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população 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; 

 3ª Diretriz: Fortalecer o papel do Estado na regulação em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação 

permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das 

relações de trabalho. 

O planejamento estratégico-orçamentário da saúde será alinhado com a estrutura do PMS 2018-2021, uma vez que a 1ª Diretriz contempla as 

metas e iniciativas da assistência no âmbito da Atenção Básica, da Atenção Especializada e da Assistência Farmacêutica, inclusive a organização em 

Redes de Atenção à Saúde; a 2ª Diretriz contempla as metas e iniciativas da Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária; e, a 3ª Diretriz, aborda as 

metas relacionadas à Gestão dos Serviços de Saúde, Auditoria, Regulação, valorização do trabalhador e Controle Social, bem como as iniciativas de 

promoção a excelência e modernização da gestão. 

 
 

Sammia Fawsia de Deus Barros  
Diretora de Planejamento 
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1. ANÁLISE SITUACIONAL 
 

 

1.1 ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE E FLUXOS DE ACESSO 

  

Desde a década de 1980, a cidade de Teresina vem se firmando como centro de referência médico-hospitalar na região Meio Norte, 

constituída pelos Estados do Piauí e Maranhão. Tal condição adveio da dimensão da atuação governamental, não governamental e particular 

implantado, que é considerado importante em quantidade e complexidade. Nos últimos anos, principalmente, os estabelecimentos médico-hospitalar e 

laboratorial de Teresina evoluíram em dimensão, tecnologia e credibilidade a tal ponto que, no setor, já se referem à Teresina com o status de Polo 

Regional de Saúde. Com efeito, a capital piauiense atende a população estadual, grande parte da demanda do vizinho, Estado do Maranhão, parte da 

demanda do Pará, da região oeste do Ceará e, mais recentemente do Estado do Tocantins (Diagnóstico de Teresina – SEMPLAN).  

Esse atendimento à demanda se faz através de uma grande rede de prestação de serviços de saúde oficial e particular, composta de 

modernos hospitais, laboratórios, clínicas, unidades mistas, centro e postos de saúde, atendendo à demanda de massa por serviços básicos e de 

rotina, como também, por serviços complexos, altamente especializados, com diagnósticos imagéticos de última geração, cirurgias cardíacas, 

neurológicas e transplante de órgãos. A infraestrutura física de atendimento aos pacientes, segundo os dados do Ministério da Saúde, referente a 

setembro/2017, revelam que existiam em Teresina 1.000 estabelecimentos de saúde. 

 

Tabela 01: Rede física de estabelecimentos públicos, privados e outros de saúde, segundo tipo e esfera administrativa. Teresina-PI. 

Tipo de Estabelecimento Estadual Municipal Federal Privado 
Entidades 
sem Fins 

Lucrativos 

Pessoas 
Físicas 

Total 

CENTRAL DE REGUALAÇÃO 2 1 - - - - 3 

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 1 1 - - - - 2 

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA 1 - - - - - 1 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) 1 6 - - - - 7 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 89 - 1 4 - 95 



10 

 

CENTRAL DE GESTÃO DE SAÚDE (Municipal: DAB / DRCAA) 1 2 - - - - 3 

CENTRAL DE NOTIF. CAPTAÇÃO E DISTR. ÓRGÃOS ESTADUA 2 - - - 1 - 3 

CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO ESPECIALIZADO 1 2 - 223 7 - 233 

CONSULTORIO - 2 - 240 2 174 418 

COOPERATIVA - - - 3 - - 3 

FARMACIA 1 - - - - - 1 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 3 - - 10 - - 13 

HOSPITAL GERAL 4 5 1 8 1 - 19 

HOSPITAL DIA - - - 3 - - 3 

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 1 2 - - - - 3 

POLICLINICA 1 1 - 19 3 - 24 

POSTO DE SAUDE - 2 - - 2 - 4 

PRONTO ATEDIMENTO - 2 - - - - 2 

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO - 1 - - - - 1 

PRONTO SOCORRO GERAL - 1 - 2 - - 3 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 1 - - 128 2 1 132 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE - 4 - - - - 4 

UNIDADE MISTA - 4 - - - - 4 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP-URGENCIA/EMERGENCIA 1 12 - - - - 13 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 3 - - - 2 - 5 

Total 25 138 1 637 24 175 1.000 

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES – Setembro/2017. 

 

O sistema de saúde brasileiro é constituído por um conjunto de estabelecimentos de saúde público e privado, sendo que estes últimos são 

complementares aos primeiros, conforme estabelecido na legislação. O município de Teresina, de acordo com a base de dados do Ministério da 

Saúde/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), referente a setembro de 2017, dispõe de um contingente de 1000 (mil) 

estabelecimentos de saúde, dos quais aproximadamente 16% são da rede municipal e 63,86% da rede privada, excluindo a modalidade pessoa física. 
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Do total de privados existentes, 158 estabelecimentos são conveniados SUS, representando apenas 15,82%. No geral dos estabelecimentos, 32,13% 

são prestadores de serviços ao SUS. 

A rede própria de serviços de saúde da Fundação Municipal de Saúde de Teresina conta com 138 estabelecimentos, sendo esses distribuídos 

em 89 Unidades Básicas de Saúde (CNES – Setembro/2017), consumando o papel principal dos municípios de executores das políticas de atenção 

primária à saúde; 01 Policlínica que busca atender a população em 32 especialidades e cerca de 100 tipos de exames referenciados; 07 Centros de 

Atenção Psicossocial, referência no município no tratamento de pessoas com sofrimento psíquico; 03 Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs), que são preparados para oferecer a população serviços de diagnóstico bucal (com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de 

boca), periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e atendimento a pessoa com deficiências; 02 unidades de 

pronto atendimento, sendo 01 UPA habilitada e ampliada; 04 maternidades; 05 unidades mistas (urgência/ambulatorial); 01 hospital de urgência 24 

horas, que funciona no atendimento de casos de média e alta complexidade, realizado de acordo com as normas do Acolhimento com Classificação de 

Risco que é um dispositivo da Política Nacional Humanização (PNH) do Ministério da Saúde; 03 unidades de vigilância em saúde; 01 Central de 

Regulação Médica das Urgências/Atenção Especializada  que atendem as demandas de Serviço Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) e de 

Regulação de Consultas e Exames Especializados; 12 Unidades Móveis de Urgência e 09 Academias de Saúde, que são espaços físicos dotados de 

equipamentos, estrutura e profissionais qualificados, com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida 

saudáveis da população teresinense. 

Tabela 02: Rede própria de Serviços Municipais de Saúde de Teresina – PI. 

UNIDADES DE SAÚDE QTD. 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 89 

UBS 89 

POLICLINICA 1 

Centro Integrado de Saúde Dr. Lineu Araújo 1 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 7 

CAPS II 4 

CAPS III 1 

CAPS AD 1 
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UNIDADES DE SAÚDE QTD. 

CAPSi 1 

CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADES 3 

CEO II 2 

CEO III 1 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 2 

UPA 24H – RENASCENÇA 1 

UPA 24H – PROMORAR 1 

MATERNIDADE 4 

Buenos Aires 1 

Promorar 1 

Satélite 1 

Wall Ferraz 1 

UNIDADE MISTA (urgência/ ambulatório) 4 

Parque Piauí 1 

Primavera 1 

Ozéas Sampaio 1 

Mariano Castelo Branco 1 

HOSPITAL GERAL 2 

Monte Castelo 1 

Pronto Socorro Dirceu Arcoverde II 1 

PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO 1 

HUT – Hospital de Urgência de Teresina 1 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4 

Centro de Controle de Zoonoses 1 

Gerência de Vigilância Sanitária 1 

Rede de Frio 1 

Laboratório de Águas 1 

CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS/ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA 

1 
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UNIDADES DE SAÚDE QTD. 

Serviço Atendimento Móvel às Urgências (SAMU) - 

Regulação de Consultas e Exames Especializados - 

UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA (SAMU) 12 

ACADEMIAS DE SAÚDE 09 

TOTAL 138 

Fonte: Fundação Municipal de Saúde (Setembro/2017). 

1.1.1 Atenção Básica  

A Atenção Básica caracteriza-se como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção, proteção 

da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. O Município de Teresina atualmente possui 

uma rede de Atenção Básica composta por 89 UBS, sendo destas 15 unidades rurais, organizadas através da Estratégia Saúde da Família em todas as 

Unidades Básicas de Saúde que atendem demandas agendadas e espontâneas.  

Em 2016 a cobertura assistencial do município de Teresina pela Estratégia de Saúde da Família foi de 92,04%. Essa alta cobertura da 

Atenção Básica ocorreu em função da opção do município de universalizar a ESF como modelo prioritário de atenção primária. No final do mesmo ano, 

com a incorporação de novas equipes, o número de equipes saúde da família totalizavam 262 ESF, sendo 242 com saúde bucal.  

Em Teresina a taxa de cobertura de saúde suplementar é relativamente baixa, sendo 27,3% de pessoas com planos de saúde privados, 

evidenciando a dependência muito elevada do Sistema Único de Saúde. 

Em um esforço de otimizar os serviços da Estratégia Saúde da Família (ESF) para a comunidade, por meio da integração entre seus 

profissionais e outras áreas de conhecimento, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Em 2012, Teresina recebeu 

suas primeiras unidades de NASF. Os núcleos estão vinculados às Unidades Básicas de Saúde dos bairros Planalto Uruguai, Poty Velho e Nossa 

Senhora da Paz. 

O NASF é uma estratégia que tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica e Saúde da 

Família. Ele deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, para atuarem no apoio e em parceria 

com os profissionais das Equipes de Saúde da Família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios sob sua responsabilidade. 
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Atualmente, Teresina conta com 03 NASF tipo I - compostos pelos seguintes profissionais: Psicólogo, Assistente Social, Fisioterapeuta, 

Educador Físico e Nutricionista. Esses núcleos dão assistência a 26 Equipes de Saúde da Família das UBS Nossa Senhora da Paz, Portal da Alegria, 

Monte Castelo, Poty Velho, Bela Vista, Jacinta Andrade I, Parque Wall Ferraz, Santa Luz, Santa Isabel, Cacimba Velha e Planalto Uruguai. 

 

1.1.2 Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica é uma política de saúde garantida a todos os usuários do SUS por meio do artigo 6º, capítulo I, da Lei Nº 8.080/90, 

e pela Portaria MS nº 3.916 de 1988, que aprova a Política Nacional de Medicamentos (PNM) constituiu um dos elementos fundamentais para a efetiva 

implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde da população.  

No Município de Teresina, a Assistência Farmacêutica (AF) está organizada de forma a atender às Unidades de Saúde Municipais no que 

tange a disponibilização de medicamentos e materiais médico-hospitalares de consumo promovendo o seu acesso e uso racional.  A AF é parte 

integrante e essencial dos processos de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade e atualmente, após as reformas administrativas da FMS, 

se organiza em duas gerências, uma vinculada à Diretoria de Atenção Básica (GEAFA-DAB) e outra vinculada à Diretoria de Assistência Especializada 

(GEAFH-DAE), afim de planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as ações da política de Assistência Farmacêutica e as etapas do seu ciclo.  

Para coordenar e controlar a logística de aquisição, armazenamento e distribuição desses insumos, a Fundação Municipal de Saúde conta 

com três Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF): uma CAF responsável pela logística e controle dos medicamentos e materiais de uso 

hospitalar e especializado (CAF da GEAFH-DAE), uma CAF responsável pela gestão de insumos do Hospital de Urgência de Teresina–HUT (CAF-

HUT) e uma CAF voltada a atender as demandas da Atenção Básica Municipal (GEAFA-DAB). 

Em todas as CAFs, para o adequado controle dos estoques e a facilitação na obtenção de dados e relatórios referentes à Assistência 

Farmacêutica, é utilizado um sistema informatizado (SISMAT), onde todas as movimentações de medicamentos e materiais a partir da CAF são 

registradas, mantendo-se um rigoroso controle sobre suas validades bem como do seu destino final.  Um avanço importante é que alguns hospitais 

como o HUT, Monte Castelo, Buenos Aires, Promorar e UPA-Renascença também já possuem o sistema informatizado SISMAT para controle de 

estoque. 
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Assistência Farmacêutica na Atenção Especializada – GEAFH-DAE 

 

A GEAFH-DAE atualmente atende às 23 unidades de saúde vinculadas à DAE, sendo 10 Unidades Hospitalares de pequeno e médio porte, 08 

CAPS, a UPA-Renascença, o CMAM, o CISLA (Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo), SAMU, bem como o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) 

que possui uma gerência de Assistência Farmacêutica própria. 

A padronização envolve 823 itens para o HUT e 644 para o restante da rede, sendo cerca de 50% dos itens medicamentos e 50% materiais 

médico-hospitalares em ambos os casos. Desde 2014 é disponibilizado um Guia Farmacoterapêutico com os medicamentos padronizados para os 

hospitais de pequeno e médio porte. A média de consumo, em valores financeiros por mês, soma cerca de R$ 2.600.000,00 no total, dos quais cerca 

de R$ 1.600.000,00 são em medicamentos e R$1.000.00,00 em materiais, bem como o consumo somente do HUT corresponde a 55,8% do total (cerca 

de R$ 1.450.000,00 por mês dentre medicamentos e materiais médico-hospitalares). Atualmente os itens padronizados são adquiridos através de 21 

processos licitatórios diferentes demandados pela GEAFH a partir do consumo histórico das unidades de saúde. 

As CAFs do HUT e GEAFH-DAE funcionam em galpão/armazém alugado (aproximadamente 1600 m2) o qual passou por algumas 

adequações estruturais. Entretanto a reforma não foi concluída devido problemas com a empresa licitada, e atualmente aguarda no novo processo 

licitatório. É disponibilizado um veículo para transporte dos insumos através de rotas mensais: 01 (um) caminhão fechado tipo baú com motorista, 

oriundo de contrato com empresa terceirizada. 

A equipe de farmacêuticos atuantes na Assistência Farmacêutica da DAE é composta por 25 farmacêuticos, sendo 14 lotados no HUT como 

plantonistas ou diaristas, com a presença do profissional durante todo o horário de funcionamento do hospital; 02 na CAF da GEAFH-DAE, 01 na CAF-

HUT, 01 no CISLA, 01 na UPA-Renascença e 06 distribuídos entre os hospitais de pequeno e médio porte. Atualmente os CAPS não possuem 

farmacêuticos. 

  

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica – GEAFA-DAB 

 

A disponibilização dos medicamentos referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS ocorre de forma 

descentralizada na rede de atenção primária. Teresina conta com 89 Unidades Básicas de Saúde e 07 CAPS, que dispõem de farmácias para 
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disponibilização do medicamento de forma mais próxima ao usuário. Ressalta-se que os recursos utilizados para aquisição dos medicamentos 

necessários ao atendimento nesse nível de atenção são assegurados pela Portaria Ministerial Nº 1.555, de 30 de julho de 2013. 

Além da logística de distribuição de medicamentos e insumos, a GEAFA coordena o abastecimento de toda a rede Odontológica (Atenção 

Básica, Hospitalar e Centros de Especialidades Odontológicas - CEOS) para o funcionamento regular dessas unidades, sendo a distribuição realizada 

de forma mensal, seguindo uma rota previamente programada. 

A FMS recebeu do Ministério da Saúde através do Programa QUALISUS - REDE, um total de 55 computadores, que foram repassados às 

farmácias das Unidades, com o objetivo de informatização, de forma a facilitar a comunicação entre as Unidades de Saúde e a GEAFA e tornar o 

controle de estoque e validade mais efetivo. 

Para orientar a racionalização de recursos e promover o acesso e uso racional dos medicamentos, a Fundação Municipal de Saúde conta 

ainda com a Comissão de Farmácia e Terapêutica Municipal, criada em 2014 através da Portaria FMS N° 169/2014, visando assessorar a gestão nas 

questões referentes a medicamentos, e orientar a revisão e padronização de medicamentos Municipais (REMUME). A REMUME municipal foi 

inicialmente publicada em 2013 e reavaliada e republicada no Ano de 2015 (Portaria Pres. N°185/2015). 

Através da Portaria GAB/SMS Nº 07/2015 que dispõe sobre a prescrição e dispensação de medicamentos nas Unidades de Saúde públicas 

municipais, a FMS regularizou o fornecimento e a organização da disponibilização de medicamentos em toda Rede Municipal de Saúde. 

A Atenção Básica conta com 06 farmacêuticos, responsáveis pelas atividades inerentes à Assistência Farmacêutica no Município. Em 2016 a 

GEAFA passou por uma intensa reforma estrutural, com a finalidade de adequação às exigências sanitárias e estruturais para o funcionamento de uma 

CAF: melhorias no teto, parede e pisos, iluminação e arejamento, com redução da temperatura interna do almoxarifado e reorganização dos estoques, 

propiciando ambientes mais adequados tanto para os servidores como para o armazenamento de medicamentos e materiais para a saúde. 

Além da reforma na CAF, no Ano de 2016, houve a aquisição de um carro tipo furgão, para otimizar a entrega dos insumos às Unidades 

atendidas por esta Gerência. 

Assim, nos últimos anos, inúmeras modificações estruturais e organizacionais nos serviços relacionados à Assistência Farmacêutica Municipal 

foram evidenciadas, e a GEAFA, bem como as demais CAFs municipais tem zelado pela promoção do acesso e uso racional dos medicamentos em 

todos os pontos desse ciclo assistencial. 
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1.1.3 Atenção Especializada 

A Atenção Especializada no Sistema Único de Saúde caracteriza-se por promover coordenadamente os serviços especializados de média e 

alta complexidade em saúde, oferecendo à população acesso qualificado e em tempo oportuno, realizando a atenção de modo integral aos usuários. 

A atenção especializada está organizada por uma central de regulação que capta as demandas e agenda para unidades próprias, unidades de 

gestão estadual, federal e conveniada. Grande parte da demanda é acolhida em unidades municipais como: Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo e 

Unidades Mistas. Para a rede privada migram as necessidades de complexidade que não são atendidas pelo suporte público, sobretudo no que tange 

ao perfil de profissionais e presença de tecnologia adequada à complexidade do atendimento. A rede conveniada ao SUS realiza atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares. 

 

1.1.3.1 Rede de Serviços Hospitalares 

No primeiro semestre de 2017, o Sistema Único de Saúde (SUS) em Teresina contava com 26 hospitais, sendo 10 municipais, 06 estaduais, 

09 privados (credenciados ao SUS) e 01 federal. 

Com relação aos leitos hospitalares de internação, existia em junho/2017 um total de 3.099, destes, 2.373 (76,6%) atendem pelo SUS. Quando 

analisado o número de leitos para cada grupo de 1.000 habitantes é de 3,66 leitos, superior aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde que 

é de 2,5 a 3 leitos. 

Nos últimos quatro anos o número de leitos de internação nos hospitais da Rede Municipal aumentou de 653 para 905 leitos para adultos e 

crianças. O aumento foi de 40,27%, sem considerar os 117 leitos de estabilização e observação existentes em todos os hospitais e nas duas Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAS). Esses 117 leitos não são registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) por serem 

destinados ao paciente por no máximo 24 horas, o que não consiste em internação.  

A Prefeitura de Teresina desenvolve política de investimentos em infraestrutura com o objetivo de melhorar o atendimento nos hospitais de 

bairros, no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), nas 04 (quatro) maternidades, nas 02 (duas) Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), 04 (quatro) 

Unidades Mistas – Parque Piauí, Primavera, Ozéias Sampaio e Mariano Castelo Branco – e 02 (dois) Hospitais Gerais – Monte Castelo e Dirceu 

Arcoverde II. 
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No HUT entre as várias reformas que já foram feitas, a do Pronto Atendimento foi uma das mais impactantes com a ampliação da estrutura 

física do hospital. O novo espaço ganhou 52 novos leitos individualizados, que estão proporcionando aos pacientes um atendimento com mais conforto 

e privacidade, além de receber uma nova ambientação e de estar completamente climatizado.  

As tabelas 03 e 04 apresentam o quantitativo de leitos hospitalares e complementares existentes em Teresina credenciados e não 

credenciados pelo SUS. 

 

Tabela 03: Quantidade de leitos hospitalares por especialidades existentes no município de Teresina (Jun/2017) 

ESPECIALIDADE EXISTENTE SUS NÃO SUS 

Cirúrgicos  1.133 734 399 

Clínicos  1.024 817 207 

Obstétrico  357 306 51 

Pediátrico 290 252 38 

Outras Especialidades  211 183 28 

Hospital/DIA 84 81 3 

TOTAL 3.099 2.373 726 

Fonte: MS/DATASUS/CNES - Competência jun/2017. 
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Tabela 04: Quantidade de leitos hospitalares complementares existentes no município de Teresina (Jun/2017) 

LEITOS COMPLEMENTARES EXISTENTE SUS NÃO SUS 

UTI Adulto 37 14 23 

UTI Adulto II 91 68 23 

UTI Adulto III 38 28 10 

UTI Neonatal 12 0 12 

UTI pediátrica II  23 20 3 

UTI pediátrica III  2 2 0 

UTI neonatal II  27 27 0 

Unidade de Isolamento 25 23 2 

Unidade de Cuidados Intermediários Adulto 4 4 0 

Unidade de Cuidados Intermediário Pediátrico 2 2 0 

Unidade de cuidados intermed neonatal 
canguru 

17 17 0 

Unidade de Cuidados intermediários neonatal 
convencional 

45 33 12 

Unidade intermediaria neonatal 11 4 7 

TOTAL 334 242 92 

Fonte: Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES). 

 

1.1.3.2 Apoio Diagnóstico Laboratorial 

 

O Centro de Diagnostico por exames Dr. Raul Bacellar é um Laboratório Municipal de referencia no apoio diagnóstico a atuação clínica dos 

profissionais da Rede Pública Municipal no sentido de otimizar o atendimento ao usuário. Além da realização de exames para diagnóstico de doenças, 

este Laboratório é um grande processador de dados de saúde, imprescindíveis ao gerenciamento das ações estratégicas em saúde pública. 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=92&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=22&VMun=221100&VComp=201312
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=92&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=22&VMun=221100&VComp=201312
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=65&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=22&VMun=221100&VComp=201312
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Atualmente o CDRB, conta com uma equipe de 146 colaboradores e realizam cerca de 180.000 exames/mês, atendendo a demanda municipal 

dos exames de pré-natal, bem como aproximadamente 100 diferentes tipos de exames, nas áreas de Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Sorologia, 

Hormônios, Citologia Oncótica, Urinálise, Parasitologia e Baciloscopia/ TRM/ Cultura para tuberculose, além da parceria firmada com o Laboratório 

Central de Saúde Pública do Piauí – LACEN para a realização de alguns exames de média e alta complexidade. 

Visando facilitar o acesso do usuário aos serviços do Laboratório a coleta de exames é descentralizada, sendo realizada em 103 postos de 

coleta, onde 88 postos colhem exames para análises clínicas e citológicas e 15 apenas citológicas, sendo meta do CDRB, ampliar todos os serviços 

para todas as UBS.  

Os resultados dos exames são disponibilizados através de um sistema informatizado, que já alcança 75% dos postos e em via de ampliação 

para os demais, onde as UBS tem acesso ao laudo, via “on line”. E o referido sistema está em fase de desenvolvimento para o acesso direto aos 

laudos pelos usuários. A implantação de novas tecnologias nos processos de trabalho do Laboratório Municipal, citando os interfaceamentos dos 

equipamentos automatizados, com sistema informatizado e a utilização do código de barras, tem aumentado a eficiência dos serviços, conforme dados 

fornecidos abaixo no período 2013 a 2016. 

 

Gráfico 01: Quantitativo de exames realizados pacientes/exames (2013-2016) 

 

         Fonte: FMS/CDRB. 
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Tabela 05: Quantitativo de exames realizados pacientes/exames. 

ANO PEDIDOS EXAMES 

2013 317.400 1.968.073 

2014 316.386 2.112.030 

2015 302.251 2.104.336 

2016 311.106 2.171.415 

Fonte: FMS/CDRB 

 

1.1.3.3 Regulação Assistencial 

 

A Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações de que 

trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si: 

I - Regulação de Sistemas de Saúde: tem como objeto os sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus 

respectivos gestores públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde e 

executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância desses sistemas; 

II - Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo 

de Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à população e seu objeto é a produção 

das ações diretas e finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos 

gestores públicos, definindo estratégias e macro diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também 

denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância 

da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS; e 

III - Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a 

organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos 
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gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo 

autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. 

A Central de Regulação Assistencial de Teresina conta com 17.455 registros profissionais, vinculados aos estabelecimentos de saúde, 

cadastrados no SCNES por Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) – SUS e não SUS (data referência 15/09/17). 

Nos dois primeiros quadrimestres de 2017 a Central registrou 767.087 exames especializados, destacando-se os procedimentos de 

Diagnóstico em laboratório clínico - 295.022, Diagnóstico por ultrassonografia – 111.723, Diagnóstico por radiologia – 76.347 e Eletrocardiograma – 

38.546. Quanto às consultas médicas, em atenção especializada, foram registradas 634.073, uma média de 79.259 consultas mensais. 

Segundo o estabelecido na Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013, a meta é contratualizar 100% dos hospitais sob gestão do 

SUS municipal. No primeiro quadrimestre de 2017, a proporção de hospitais contratualizados em Teresina foi de 61%. 
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1.2 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Em 2011, com a publicação do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou-se a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS surge então à necessidade de adoção de novos arranjos institucionais a fim de definir 

linhas de cuidados para garantir a atenção integral à saúde aos usuários do SUS. Diante desta nova realidade iniciou-se a definição de redes de 

atenção à saúde, como prioridade: Rede de Atenção Materno Infantil (Rede Cegonha), Rede de Atenção às Urgências (RAU), Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência e a Rede de Atenção às Doenças Crônicas, com priorização para as ações de 

fortalecimento para a prevenção e controle do câncer. 

Ratificou a Assistência Farmacêutica como um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a 

melhoria das condições de assistência à saúde da população. 

 

1.2.1 Rede Cegonha 

A Rede Cegonha está instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde e consiste numa rede de cuidados que visa assegurar a mulher 

atenção adequada, segura e humanizada desde planejamento reprodutivo, a confirmação da gravidez – passando por pré-natal, parto e puerpério – até 

os primeiros dois anos de vida do bebê. O objetivo é promover a saúde de mulheres e crianças e reduzir as mortalidades materna e infantil. 

As ações previstas na Rede Cegonha visam ao fortalecimento, à ampliação da rede local e à mudança do modelo de atenção ao parto e ao 

nascimento, incorporando práticas baseadas em evidências científicas. 

Com a implantação da Rede Cegonha veio a necessidade de mudanças e qualificações dos serviços que realizam partos, como investimentos 

em reformas, ampliação, construção de maternidades e aquisição de equipamentos.  

A captação da Gestante nas UBS é feita através dos Agentes Comunitários de Saúde, como também pelos demais membros da equipe no 

momento da visita ou de atendimento, em demandas agendas ou espontâneas.  

O agente de saúde tem realizado a função de acompanhamento da Gestante através da visita domiciliar e da participação nas reuniões de 

grupos de gestantes que são realizados nas Unidades.  
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As gestantes realizam o pré-natal de risco habitual nas UBS. A cada consulta é avaliado risco gestacional, se consideradas de alto risco pela 

equipe de atenção básica, uma consulta para o pré-natal de alto risco é agendada. Em Teresina para o pré-natal de alto risco a referência é a 

Maternidade Estadual Dona Evangelina Rosa. O encaminhamento para consulta especializada dá-se através da ficha de referência e contra referência 

via internet pelo Sistema Gestor Saúde.  

A atenção ao parto de risco habitual é realizada pelas maternidades municipais Wall Ferraz, Promorar, Satélite e Buenos Aires.  

A Rede Cegonha tem como uma das principais metas incentivar o parto normal sem sofrimento – o parto humanizado. As ações de incentivo 

ao parto normal na saúde pública têm causado efeito positivo na capital e o número comprova desde que a cidade aderiu ao Programa Rede Cegonha, 

no ano de 2012.  

Em 2014 o número de partos normais nas maternidades municipais ficou em torno de 60% e em 2015, 63,5%. No último trimestre de 2016 o 

Centro de Parto Normal (CPN), que funciona na Maternidade do bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina, registrou 78% de partos normais do total 

de atendimentos. No primeiro quadrimestre de 2017, houve um número bem significativo no crescimento de partos normais realizados nas 

maternidades da rede municipal, como mostra a Tabela 06. 

 

Tabela 06: Tipos de parto nos nascimentos ocorridos em Teresina (1º Quadrimestre de 2017) 
 

ESTABELECIMENTO 
RESIDENTES NÃO RESIDENTES TOTAL 

VAGINAL CESÁRIO TOTAL VAGINAL CESÁRIO TOTAL VAGINAL CESÁRIO TOTAL 

MATERNIDADE DONA 
EVANGELINA ROSA 
(Estadual) 

514 889 1.403 612 921 1.533 1.126 1.810 2.936 

MATERNIDADE HOSP. DO 
BUENOS AIRES (Municipal) 

315 141 456 43 39 82 358 180 538 

CLINICA SANTA FE (Privado) 71 1.297 1.368 25 475 500 96 1.772 1.868 

HOSP. DO SATELITE 
(Municipal) 

189 167 356 47 57 104 236 224 460 

HOSP. DO PROMORAR 
(Municipal) 

245 107 352 75 36 111 320 143 463 

MATERNIDADE WALL 
FERRAZ (Municipal) 

312 155 467 71 70 141 383 225 608 
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DOMICÍLIO / OUTROS 
LOCAIS 

9 0 9 3 0 3 12 0 12 

TOTAL 1.655 2.756 4.411 876 1.598 2.474 2.531 4.354 6.885 

 Fonte: FMS/DVS/GEEPI/NEV/SINASC 

  

Tabela 07: Percentual de partos nos nascimentos ocorridos em Teresina (1º Quadrimestre DE 2017) 

 

ESTABELECIMENTO 
RESIDENTES NÃO RESIDENTES TOTAL 

VAGINAL CESÁRIO TOTAL VAGINAL CESÁRIO TOTAL VAGINAL CESÁRIO TOTAL 

MATERNIDADE DONA 
EVANGELINA ROSA 

36,64 63,36 - 39,92 60,08 - 38,35 61,65 - 

MATERNIDADE HOSP. DO 
BUENOS AIRES 

69,08 30,92 - 52,44 47,56 - 66,54 33,46 - 

CLINICA SANTA FE 5,19 94,81 - 5,00 95,00 - 5,14 94,86 - 

HOSP. DO SATELITE 53,09 46,91 - 45,19 54,81 - 51,30 48,70 - 

HOSP. DO PROMORAR 69,60 30,40 - 67,57 32,43 - 69,11 30,89 - 

MATERNIDADE WALL 
FERRAZ 

66,81 33,19 - 50,35 49,65 - 62,99 37,01 - 

DOMICÍLIO / OUTROS 
LOCAIS 

100 0,00 - 100 0,00 - 100 0,00 - 

TOTAL 37,52 62,48 100,00 35,41 64,59 100,00 36,76 63,24 100,00 

 Fonte: FMS/DVS/GEEPI/NEV/SINASC 

  

 

No primeiro quadrimestre de 2017, podemos observar na tabela acima que o número de partos normais realizados nas maternidades do 

Buenos Aires, Promorar e Wall Ferraz representaram mais de 60% do total de partos realizados naquelas unidades, entre vaginais e cesáreos.  

Mesmo com esse percentual expressivo de partos normais nas maternidades da rede municipal, Teresina ainda caminha para alcançar a meta 

de 40% pactuada com o Ministério da Saúde para o município. O não cumprimento dessa meta se deve ao número ainda muito elevado de partos 

cesáreos realizados nas maternidades da rede privada e do Estado.  
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1.2.2 Rede de Atenção às Urgências (RAU) 

Entre as redes de atenção prioritárias do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção às Urgências foi criada para atender pacientes em quadro 

agudo, com possibilidade de receber atendimento em todas as portas de entrada de urgência dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Segundo o Ministério da Saúde, isso possibilita a resolução integral da demanda do paciente. 

A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar os equipamentos de saúde existentes, para ampliar e 

qualificar o acesso aos usuários em situação de urgência de forma ágil. O Ministério da Saúde está mobilizando os gestores estaduais e municipais 

para implementarem a rede em todo o território nacional. A base do processo e dos fluxos assistenciais é o acolhimento com classificação do risco, a 

qualidade e a resolutividade na atenção. 

Para atender melhor essa demanda da assistência aos usuários nos serviços de saúde, a RAU apresenta os seguintes componentes: Atenção 

Hospitalar (Portas de Entradas Hospitalares de Urgência, Enfermarias Clínicas de Retaguarda, Leitos de Cuidados Prolongados, Leitos de Unidade 

Coronariana e Leitos de Terapia Intensiva), bem como Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica 

das Urgências, Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgências 24h. 

Entre os problemas existentes, está a crescente demanda para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), que é uma referência na alta 

complexidade, em Teresina e no Estado, bem como para municípios de outros Estados vizinhos. A falta de retaguarda das Unidades de Pronto 

Atendimento de outros municípios que não têm fluxo de transferência claro, mediados pela Central de Regulação, que possa garantir o 

encaminhamento correto dos casos que extrapolam suas complexidades. Apesar desse cenário, ressalta-se que a Gestão vem desempenhando 

esforços no sentido de melhorar o atendimento à demanda da população, a exemplo da reorganização do atendimento no âmbito da urgência realizada 

em 2016, onde as pessoas devem procurar as unidades de saúde mais próximas a suas residências, sendo encaminhado pelos próprios hospitais para 

o HUT, caso o paciente demande um atendimento de maior complexidade. 

 

1.2.2.1 Componente Pré-hospitalar Fixo 

Um novo modelo de componente pré-hospitalar, Unidade de Pronto Atendimento, foi implantado em Teresina em agosto de 2015 com a 

inauguração da UPA – 24h Renascença. Com capacidade para 350 atendimentos diários, destinada ao atendimento da população da região sudeste e 
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parte da leste. Em 2016 foi inaugurada a segunda UPA, a do Promorar, com capacidade para 350 atendimentos diários, destinada ao atendimento da 

população da região sul e centro. A UPA Satélite, com execução da construção em 70% e previsão de inauguração para 2017, também terá 

capacidade para 350 atendimentos diários, destinada ao atendimento da população da região Leste e Norte. As Unidades de Pronto Atendimento – 24h 

estão entre as portas de urgências de Teresina para atender a demanda a região Entre Rios. 

Além das UPAs, as portas de urgências em funcionamento para atendimento da baixa e média complexidade no componente pré-hospitalar 

fixo conta também com os seguintes serviços: Pronto Socorro Geral Satélite a ser regularizada em UPA ampliada, Pronto Socorro Geral Buenos Aires, 

Pronto Socorro Geral Dirceu II, Unidade Mista do Monte Castelo, Unidade Mista do Matadouro, Unidade Mista Mariano Castelo Branco, Unidade Mista 

da Primavera e Unidade Mista do Parque Piauí. 

 

1.2.2.2 Componente Pré-hospitalar Móvel 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação Médica de Urgência têm como objetivo chegar 

precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde e garantir atendimento e/ou transporte adequado para um serviço de saúde 

devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.  

Atualmente, a frota do SAMU Teresina conta 11 (onze) ambulâncias, são 08 (oito) de suporte básico e 03 (três) de suporte avançando. O 

serviço dispõe ainda de 02 (duas) motolâncias, motos pilotadas por técnicos de enfermagem e conta também com 01 (uma) Central de Regulação, 

local que reúne profissionais telefonistas, médicos reguladores e rádio-operadores que se comunicam constantemente com as ambulâncias através do 

sistema de rádio. Cada ambulância fica responsável por uma determinada área abrangendo vários bairros. 

O quadro de pessoal é composto por 34 médicos, 28 enfermeiros, 74 condutores, 78 técnicos de enfermagem, 7 técnicos administrativos e 31 

telefonistas auxiliares da regulação médica. 

O SAMU Teresina 192 funciona como elemento ordenador e orientador da atenção pré-hospitalar e fazendo o enlace com o nível hospitalar, 

podendo ser acionado pela população sempre que se fizer necessário. A estatística do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Teresina 

revelou que, de janeiro a julho de 2017, foram realizados 19.697 atendimentos com deslocamento de ambulância. As ocorrências correspondem a 

casos de urgência clínica, obstétrica, psiquiátrica, acidentes de trânsito, mal súbito, agressão física, queda, afogamento, choque elétrico, 

envenenamento, queimadura e ainda transferência inter-hospitalar. 
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O serviço conta com 08 equipes de Suporte Básico de Vida (SBV), capacitados para assistir os casos com risco de menor complexidade, 03 

equipes de Suporte Avançado de Vida (SAV) para os casos graves que necessitam de resposta imediata e intervenção mais complexa e 02 

motolâncias – tripuladas pelos técnicos em enfermagem destinadas a promover a antecipação de atendimentos de urgência, antecedendo a chegada 

de outras viaturas, em locais onde o fluxo de trânsito é intenso. Conta ainda com uma Central de Regulação Médica de Urgência destinada à regulação 

de todos os fluxos de pacientes vítimas de agravos urgentes à saúde, do local onde ocorreram, até os diferentes serviços da rede regionalizada e 

hierarquizada, bem como dos fluxos existentes no âmbito municipal e regional.  

Em 2016, o SAMU realizou 30.132 atendimentos, sendo que 95,62% foram ocorrência na zona urbana e mais 5.529 orientações médicas.  

  

1.2.2.3 Componente Hospitalar  

O Componente Hospitalar é constituído pelas Portas Hospitalares de Urgência, pelos leitos de cuidados intensivos e pelos serviços de 

diagnóstico por imagem e de laboratório. Prestam atendimento ininterrupto (24 horas) ao conjunto de demandas espontâneas e referenciadas de 

urgências clínicas, pediátricas, cirúrgicas e/ou traumatológicas.  

No município de Teresina, essas portas de entrada de urgência no Sistema Único de Saúde tem a seguinte configuração:  

Urgência Geral: Hospital de Urgência de Teresina – HUT – unidade hospitalar (esfera administrativa municipal) de referência para as  

 urgências de pacientes de Teresina e também do Estado do Piauí; 

Urgência obstétrica: Maternidade Dona Evangelina Rosa – unidade hospitalar (esfera administrativa estadual), atende Teresina e referência 

 do Estado do Piauí. Maternidade do Satélite, Maternidade Wall Ferraz, Maternidade Buenos Aires e Maternidade do Promorar são referências 

 para as urgências obstétricas de Teresina;  

Urgência Infantil: Hospital de Urgência de Teresina (HUT) - unidade hospitalar (esfera administrativa municipal), Hospital do Dirceu II, Pronto 

Socorro Geral do Buenos Aires, Hospital Geral do Satélite e Hospital Mariano Castelo Branco, referências para as urgências pediátricas dos 

pacientes de Teresina e Estado do Piauí; 

Urgência Psiquiátrica: Hospital Areolino de Abreu - unidade hospitalar (esfera administrativa estadual) de referência para as urgências 

Psiquiátricas de Teresina e do Estado do Piauí; 
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Urgência com animais peçonhentos, infecções e doenças tropicais: Instituto de Doenças Tropicais Dr. Natan Portela – IDTNP – unidade 

 hospitalar (esfera administrativa estadual) referência para as urgências com acidentes provocados por animais peçonhentos, acidentes de 

 trabalho com materiais perfuro cortantes para pacientes de Teresina e estado do Piauí. 

Hospitais de retaguarda: 

 Hospital Getúlio Vargas (esfera estadual) 

 Hospital Infantil Lucídio Portela (esfera estadual) 

 Hospital Universitário (esfera federal) 

 Hospital São Marcos (esfera privada) 

 Hospital São Paulo (esfera privada) 

 Hospital de Terapia Intensiva – HTI SUL (esfera privada) 

 Hospital Santa Maria (esfera privada) 

 Hospital da Polícia Militar (esfera estadual) 

1.2.3 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

A atual política de saúde mental no Brasil, alinhada aos pressupostos da Reforma Psiquiátrica, propõe a progressiva substituição dos hospitais 

psiquiátricos por uma rede de serviços de atenção em saúde mental, constituída por diversos dispositivos, dentre eles os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS. 

A Rede de Atenção Psicossocial foi instituída para o cuidado de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), através da criação, ampliação e articulação de 

pontos de atenção à saúde.  

Os CAPS foram constituídos através da Portaria n° 336/2002, a organização desse dispositivo se da de acordo com a área de abrangência 

populacional, como também distribuídos nas seguintes modalidades: I, II, III, Álcool e Drogas e Infanto Juvenil. Este dispositivo tem como objetivo 

oferecer atendimento à população, realizar acompanhamento especializado por equipe multiprofissional, fortalecer laços familiares e comunitários e 

promover a reinserção social dos usuários através do trabalho, lazer e exercício da cidadania. 
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O município de Teresina possui uma rede de saúde mental composta por 4 CAPS II,01 CAPS III e 01 CAPS AD, 01 CAPS i (Estadual), 01 

CAPSi  municipal em processo de implantação oficial junto ao MS, 01 Serviço Residencial Terapêutico (SRT) e 262 ESF.  

Considerando que o município possui apenas 1 (um) CAPS i de gestão estadual, que atende toda a população do estado, sendo insuficiente 

para atender toda demanda do munícipio, em 2017, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, com o apoio do Ministério da Saúde, inaugurou 1 

(um) CAPSi com o objetivo de garantir o atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e decorrentes do uso 

abusivo de álcool e outras drogas. Faz-se necessária a implantação desse dispositivo na perspectiva de ampliar a assistência integral a esse público 

melhorando assim a qualidade de vida dos usuários e suas famílias, bem como desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS). 

A RAPS em Teresina possui 07(sete) componentes, a saber: 

Atenção Básica em Saúde: A equipe identifica e acompanha as pessoas com sofrimento psíquico e os usuários de álcool e outras 

drogas do território na perspectiva de redução de danos. A atenção básica é formada pelos seguintes pontos de atenção: 89 Unidade Básica 

de Saúde, 01 Equipe de Consultório na Rua e 03 Núcleos de Apoio à Saúde da Família; 

Atenção Psicossocial Especializada: Visa fazer atendimento a pacientes em crise e ser o ordenador do cuidado por meio do Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS). A Rede pública de Saúde Mental do Município de Teresina é constituída de 08 CAPS, sendo 01 um para 

atendimento infanto-juvenil – CAPSi (unidade de gestão estadual); 01 CAPSi  municipal em processo de implantação; quanto ao atendimento 

de adultos com transtorno mental – 04 CAPS II, 01 CAPS III com 8 leitos e 01 CAPS AD para atendimento de adultos com dependência em 

álcool e/ou outras drogas;  

Atenção de Urgência e Emergência: O Hospital Areolino de Abreu (unidade de gestão estadual), os hospitais gerais municipais e as 

UPAs são responsáveis pela classificação de risco e cuidados nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas; 

Atenção Residencial de Caráter Transitório: Oferece suporte clínico e apoio a esses pontos de atenção. Essa equipe 

multiprofissional coordena o cuidado e presta serviços de atenção à saúde de forma longitudinal e articulada com os outros pontos de atenção 

da rede; 
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Atenção Hospitalar: O serviço de referência Hospitalar para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

 necessidades internação com Enfermaria especializada em Hospital Geral é o Hospital Areolino de Abreu (unidade de gestão estadual); 

Estratégias de Desinstitucionalização: Formada por Serviços Residenciais Terapêuticos que são moradias inseridas na 

comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de 

custódia, entre outros. Em Teresina, o SRT tipo II, possui um total de 08 moradores, aos quais são cuidados por uma equipe multidisciplinar 

diariamente, além de realizarem acompanhamento no CAPS de referência. 

Reabilitação Psicossocial: É composto por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas 

sociais como a Galeria do Inconsciente, um espaço criado para trazer exposições dos resultados do processo cotidiano dos usuários da Rede 

de Atenção Psicossocial do município e o Quiosque que foi instalado no Shopping da Cidade com o objetivo de geração de renda e trabalho, 

onde é vendido peças feitas pelos os usuários dos CAPS e RT do município de Teresina.   
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1.3 CONDIÇÕES SOCIOSSANITÁRIAS 

 

Teresina, capital do estado do Piauí, tem uma população estimada, em 2016, de 847.430 habitantes, distribuída em 1.392km2 da sua área 

territorial, fazendo divisas territoriais com dez municípios piauienses e um município do estado do Maranhão. É um município com 94,3% da população 

residindo na zona urbana, com densidade demográfica de 584,94 habitantes/km². Sua população corresponde a 25,5% da população do estado, com 

predominância de mulheres, cujo percentual é de 53,2%. 

Na capital Teresina, no ano de 2016, a estimativa é de que a população tenha aumentado em 3.185 habitantes, já que no ano de 2015 foram 

contabilizadas 844.245 pessoas, e em 2016 o número estimado é de 847.430 moradores.  

 

Tabela 08: Estimativa da população residente de Teresina (2013-2016) 

ANO POPULAÇÃO RESIDENTE -  ESTIMADA 

2013 836.475 

2014 840.600 

2015 844.245 

2016 847.430 

     Fonte: Estimativas de população (IBGE) 

 

Quadro 01: Limites do município de Teresina 

LIMITES MUNICÍPIOS 

Norte União/José de Freitas 

Sul Palmeiras / Monsenhor Gil / Nazária / Demerval Lobão / Curralinhos 

Leste Altos / Lagoa do Piauí / Pau D’Arco do Piauí 

Oeste Timon (MA) 

      Fonte: Perfil de Teresina, 2010. 
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1.3.1 Aspectos Socioeconômicos 

1.3.1.1 Renda 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.8 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas no município de Teresina em relação à 

população total era de 37.0%. Na comparação com os outros municípios do estado do Piauí, Teresina ocupava a posição 2 de 224 em relação ao 

salário médio mensal e 1 de 224 em relação à proporção de pessoas ocupadas. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 315 de 

5570 e 266 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 38.6% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 224 de 224 dentre as cidades do estado e na posição 2930 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. 

 

Tabela 09: Renda per capita - Teresina - PI 

IDHM E COMPONENTES 1991 2000 2010 

Renda per capita 346,37 498,40 757,57 

     Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

1.3.1.2 Educação 

Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) referente a 2016, Teresina superou todas as expectativas e elevou sua nota alcançando o 

título de terceira melhor do Brasil. O MEC estipulou para a capital do Piauí as notas 5,6 nos anos iniciais e 5,1 nos anos finais. A capital superou as 

expectativas e alcançou médias de 6.1 nas séries iniciais (1º ao 5º ano) e 5.2 nas séries finais (6.º ao 9.º ano). Além de elevar a média geral da Rede, 

algumas escolas alcançaram resultados inéditos, como a Escola Municipal Parque Piauí, que obteve nota acima de 8. 

Importante destacar que na faixa etária de 10 a 14 anos, 97,5% encontra-se alfabetizada, resultado direto das ações do poder público 

municipal no ensino fundamental. 

 

 



34 

 

1.3.1.3 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Teresina é 0,751, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,820, seguida de 

Renda, com índice de 0,731, e de Educação, com índice de 0,707 (ATLAS BRASIL). 

 

Tabela 10: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Teresina - PI 

IDHM E COMPONENTES 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,308 0,488 0,707 

IDHM Longevidade 0,708 0,734 0,820 

IDHM Renda 0,606 0,664 0,731 

    Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,509, em 1991, para 0,751, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou 

de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 47,54% para o município e 47% para a UF. No município, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,399), seguida por Renda e por Longevidade. 

No ranking do IDHM, em 2010, a 1ª posição no Estado do Piauí. Os gráficos 1 e 2 ilustram a evolução para o período de 1991 a 2010, e sua 

situação em relação ao maior e o menor IDH do Brasil, e as média para o Brasil e do Piauí. 

  



35 

 

Gráfico 02: Índice de Desenvolvimento Humano de Teresina – (1991 a 2010) 

 
  Fonte: PNUD – Censos Demográficos (1991/2010). 
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Gráfico 03: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, o maior e o menor IDH, Teresina, média Brasil e do Piauí 

 
Fonte: PNUD – Censos Demográficos 1991/2010 

 
 

 

1.3.1.4 Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

Atualmente o sistema de abastecimento de água da zona urbana do município é de responsabilidade da subconcessionária Águas de 

Teresina, tendo como fonte principal de abastecimento o rio Parnaíba. A companhia de abastecimento mantém um complexo de estações de 

tratamento de água, localizado às margens do Rio Parnaíba, no Distrito Industrial, zona Sul de Teresina. A área abriga três estações que produzem um 

volume médio mensal de seis bilhões de litros de água tratada. O tratamento abrange também a água produzida na nova estação, localizada na zona 

norte de Teresina, no bairro Santa Maria da Codipi. 
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Para medir o atendimento total de água no município, utiliza-se o IN055 - Índice de atendimento total de água (%). Esse indicador mostra qual 

percentual da população total do município é atendida com abastecimento de água (Trata Brasil). 

Tabela 11: Evolução no atendimento total de água – Teresina 

UF Município 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução (p.p) 

PI Teresina 91,07 92,22 92,80 94,39 97,72 6,65 

    Fonte: Trata Brasil (Fev/2017). 

 

Esgotamento Sanitário  

No tocante ao esgotamento sanitário, os dados do Censo/2010 registram que 210.091 domicílios particulares possuíam banheiro, equivalendo 

a 94,6% do total. Quanto ao destino de seus efluentes, apresentavam: 

 Rede geral de esgoto: 41.161 domicílios (19,6%); 

 Fossas sépticas: 94.552 domicílios (45,0%); 

 Fossas rudimentares: 70.829 domicílios (33,7%); 

 Valas: 1.671 domicílios (0,8%); 

 Rio/Lago: 635 domicílios (0,3%); 

 Outras formas: 1.243 domicílios (0,6%) 

Teresina apresenta 61.6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 72.3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

e 5.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 5 de 224, 119 de 224 e 8 de 224, respectivamente.  
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1.3.2 Vigilância em Saúde 

A Portaria Nº 1.378, de 9 de julho de 2013, regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de 

Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

De acordo com a mencionada portaria compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal dos Sistemas 

Nacionais de Vigilância em Saúde e de Vigilância Sanitária, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades 

estabelecidas. A FMS tem sua atuação concentrada em 04 áreas da vigilância: Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Zoonoses. Com vistas 

fundamentar o diagnóstico situacional das condições sócio sanitárias de Teresina, apresentou-se a seguir indicadores relativos aos eventos vitais e 

epidemiológicos. 

 

1.3.2.1 Morbidade 

O coeficiente geral de morbidades que deram causa a internações nos anos 2013 a 2016 apresentou leve redução no número de internações 

no município, tendo passado de 61,5 em 2013 para 61,0 internações para cada 1.000 habitantes em 2016. Quanto às causas de internação, conforme 

o CID 10, no município de Teresina, tem-se como principal causa a gravidez, parto e puerpério com 25,7%, seguido das causas externas 13,8%. As 

doenças que mais demandam internações são as de aparelho digestivo 9,4%, neoplasias 7,9% e doenças do aparelho circulatório 7,1%. Em suma, 

essas doenças citadas foram responsáveis por 7 em cada 10 internações de pessoas residentes em Teresina.  

 

Tabela 12: Internações de pessoas residentes por capítulo CID-10 e ano de internação em Teresina (2013-2016) 

Capítulo CID-10 2013 2014 2015 2016 Total % % Acum 

XV. Gravidez, parto e puerpério  13.796 13.571 12.926 12.603 52.896 25,7 25,7 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas  6.718 7.722 7.722 8.099 28.441 13,8 39,5 

XI. Doenças do aparelho digestivo  4.941 4.546 4.934 4.946 19.367 9,4 48,9 

II. Neoplasias (tumores)  4.225 4.194 4.045 3.756 16.220 7,9 56,8 

IX. Doenças do aparelho circulatório  3.585 3.409 3.665 4.017 14.676 7,1 64,0 
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X. Doenças do aparelho respiratório  3.800 3.534 3.677 3.468 14.479 7,0 71,0 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias  2.991 3.215 2.849 3.330 12.385 6,0 77,0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário  3.439 2.906 2.749 2.694 11.788 5,7 82,7 

XXI. Contatos com serviços de saúde  1.232 1.731 1.731 1.916 5.929 2,9 85,6 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  1.316 1.226 1.104 1.094 4.740 2,3 87,9 

V. Transtornos mentais e comportamentais  1.114 1.229 1.176 944 4.463 2,2 90,1 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal  836 964 964 962 3822 1,9 92,0 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo  821 829 1.025 868 3543 1,7 93,7 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo  658 699 639 595 2591 1,3 94,9 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár  479 486 609 664 2238 1,1 96,0 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat  622 618 618 548 2208 1,1 97,1 

VII. Doenças do olho e anexos  835 655 380 254 2124 1,0 98,1 

VI. Doenças do sistema nervoso  459 468 496 462 1885 0,9 99,0 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas  369 411 411 390 1656 0,8 99,8 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide  63 50 91 101 305 0,1 100,0 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade  6 6 6 - 12 0,0 100,0 

Total 51.440 50.800 51.817 51.711 205.768 100,0 - 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

Internações Hospitalares de Residentes e Não Residentes 

As Internações hospitalares no período de 2013 a 2016 tiveram uma média anual em torno de 51.441 de pessoas residentes e 38.171 de não 

residentes, totalizando 89.612 internações anuais em média. Em 2016, cerca de 40% das hospitalizações ocorridas nesse município foram de 

pacientes não residentes que se justifica Teresina ser referência para o Estado e também por possuir uma rede de serviços com maior densidade 

tecnológica. 
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Tabela 13: Número de internações ocorridas no município de Teresina (2013-2016) 

INTERNAÇÃO 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Residente 51.440 50.800 51.817 51.710 205.767 

Não residente 37.508 36.691 38.436 40.049 152.684 

Residente e não residente 88.948 87.491 90.253 91.759 358.451 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

 

Considerando o caráter atendimento, por exemplo: internações de caráter eletivas e internações de urgência, no período analisado - 2013 a 

2016 – predominou as internações de urgência com 82% das internações. 

 

Tabela 14: Número de internações de residentes segundo o caráter atendimento em Teresina-PI (2013-2016) 

INTERNAÇÃO 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Eletivo 10.293 8.928 9.008 8.692 36.921 

Urgência 41.146 41.871 42.807 43.009 168.833 

Outros tipos de acidente de trânsito - - - 5 5 

Outros tipos de lesões e envenenamento por agente 

químico físico 
1 1 2 4 8 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
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Tabela 15: Autorizações de Internação Hospitalar/AIH por grupo de procedimento, ano de atendimento e local de internação em Teresina/PI 

(2013-2016) 

GRUPO PROCEDIMENTO 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Procedimentos com finalidade 

diagnóstico 
745.785 786.301 928.709 1.031.672 3.492.467 

Procedimentos clínicos 781.100 892.548 986.686 1.050.744 3.711.078 

Procedimentos cirúrgicos 54.144 56.586 63.945 75.551 250.226 

Transplantes de órgãos, 

tecidos e células 
1.862 1.671 1.726 1.268 6.527 

Medicamentos 10.113 11.130 8.553 8.077 37.873 

Órteses, próteses e materiais 

especiais 
19.776 22.256 25.304 28.597 95.933 

Ações complementares de 

atenção à saúde 
295.641 350.270 414.940 453.715 1.514.566 

TOTAL 1.910.434 2.122.776 2.431.878 2.651.640 9.108.670 

    Fonte: MS/SIH/SUS. 

 

1.3.2.2 Mortalidade Geral 

O coeficiente geral de mortalidade nos anos 2010 a 2015 apresentou aumento de 11,97% no número de óbitos no município, tendo passado 

de 5,1 em 2010 para 6,1 óbitos para cada 1.000 habitantes em 2015. Quanto às causas de mortalidade, conforme o CID 10, no município de Teresina, 

tem-se como principal causa as doenças do aparelho circulatório (29,87%), quase um terço do total de óbitos período analisado, seguido das 

neoplasias como causa de 16,5% dos óbitos. As causas externas foram o terceiro grupo de causas mais frequentes de mortes no município, 

representando 14,9%. As doenças do aparelho respiratório também tiveram um peso importante na mortalidade do município visto que representaram 

10% das causas de morte. Em suma, as doenças do aparelho circulatórios, as neoplasias, as causas externas e as doenças respiratórias foram 
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responsáveis por 7 em cada 10 mortes de pessoas residentes em Teresina. No município as quatro principais causas seguem a mesma realidade para 

a população brasileira no geral. 

 

Tabela 16: Óbitos de pessoas residentes por capítulo CID-10 e ano do óbito em Teresina (2010-2016) 

Capítulo CID-10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total % Ind % Acum 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1304 1465 1375 1346 1485 1466 8441 29,87 29,87 

II.  Neoplasias (tumores) 646 741 732 777 860 907 4663 16,50 46,37 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 611 628 686 727 823 734 4209 14,89 61,26 

X.   Doenças do aparelho respiratório 327 456 430 518 514 590 2835 10,03 71,29 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 332 357 350 315 331 326 2011 7,12 78,41 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 210 263 284 284 286 313 1640 5,80 84,21 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 173 167 206 170 183 200 1099 3,89 88,10 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 142 138 143 134 136 134 827 2,93 91,02 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 94 100 107 79 124 135 639 2,26 93,28 

VI.  Doenças do sistema nervoso 81 85 101 101 109 134 611 2,16 95,45 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 70 67 62 48 57 53 357 1,26 96,71 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 51 39 36 47 39 49 261 0,92 97,63 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 41 45 38 43 42 40 249 0,88 98,51 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 30 31 11 23 20 34 149 0,53 99,04 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 23 24 22 19 19 18 125 0,44 99,48 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 14 12 14 10 13 22 85 0,30 99,78 

XV.  Gravidez parto e puerpério 11 11 13 8 6 8 57 0,20 99,99 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - 1 1 2 - - 4 0,01 - 

Total 4160 4630 4611 4651 5047 5163 28262 100,00 100,00 

Fonte: FMS/DVS/GEEPI/NEV/SIM. 
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Mortalidade Infantil  

A Mortalidade infantil é considerada um dos melhores indicadores para a avaliação da qualidade da assistência à saúde, bem como do nível 

socioeconômico de uma população. Em Teresina, a taxa de mortalidade infantil teve uma queda importante no período de 2010 a 2016, diminuindo de 

16,47 para 14,83 óbitos menores de um ano por mil nascidos vivos. Especificamente em relação à mortalidade infantil precoce, houve relativa queda no 

mesmo período, uma vez que atingiu de 8,38 para 7,94 mil nascidos vivos. 

 

Tabela 17: Taxa de mortalidade infantil e fetal de residentes em Teresina (2010-2016) 

ANO 

FAIXA ETÁRIA INFANTIL 

ÓBITO FETAL 
NASCIDOS  

VIVOS 

NEONATAL 

PRECOCE 

(até 6 dias) 

NEONATAL 

TARDIO 

(7-27 dias) 

PÓS NEONATAL 

(28d-<1ano) 

MENOR DE  

UM (01) ANO 

Nº 
Tx / 1.000 

NV 
Nº 

Tx / 1.000 

NV 
Nº 

Tx / 1.000 

NV 
Nº 

Tx / 1.000 

NV 
Nº 

Tx / 1.000 

NV 

2010 113 8,38 51 3,78 58 4,30 222 16,47 164 12,16 13.482 

2011 120 8,61 46 3,30 59 4,23 225 16,14 169 12,12 13.944 

2012 115 8,32 44 3,19 65 4,71 224 16,22 171 12,38 13.814 

2013 102 7,63 42 3,14 51 3,82 195 14,59 179 13,40 13.363 

2014 114 8,18 35 2,51 63 4,52 212 15,21 151 10,84 13.934 

2015 107 7,65 40 2,86 48 3,43 195 13,94 168 12,01 13.986 

2016 107 7,94 34 2,52 59 4,38 200 14,83 126 9,35 13.483 

  Fonte: FMS/DVS/GEEPI/NEV/SIM/SINASC. 
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Mortalidade Materna  

A mortalidade materna no município de Teresina tem apresentado oscilações, no que diz respeito ao número de óbitos por causas 

relacionadas ao pré-natal, parto ou puerpério, no período entre os anos de 2010 a 2016. Observa-se um coeficiente de mortalidade materna de 27,8 

por 100 mil nascidos vivos em 2004 e 94,1 por 100 mil nascidos vivos em 2012. Em 2013 o coeficiente de mortalidade materna caiu para 37,4 por 100 

mil nascidos vivos. 

 

Tabela 18: Causas de óbitos maternos de residentes em Teresina (2010-2016) 

CAUSA (CID10) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

B20   Doenc p/HIV result doenc infecc e parasit 1 2 0 0 0 0 0 

O00   Gravidez ectópica 0 0 0 0 0 0 1 

O02   Outr produtos anormais da concepcao 0 0 1 0 0 0 0 

O03   Aborto espontâneo 0 1 0 0 0 0 0 

O05   Outr tipos de aborto 0 0 0 1 0 0 0 

O06   Aborto NE 0 1 0 2 0 0 0 

O07   Falha de tentativa de aborto 0 0 0 0 0 0 1 

O10   Hipertens pre-exist complic grav parto puerp 0 0 0 0 0 0 0 

O14   Hipertensao gestacional c/proteinuria signif 1 0 2 0 0 2 0 

O15   Eclampsia 0 2 0 0 0 1 0 

O16   Hipertensao materna NE 0 0 0 0 0 0 0 

O21   Vomitos excessivos na gravidez 0 1 0 0 0 0 0 

O24   Diabetes mellitus na gravidez 0 0 1 0 0 0 0 

O26   Assist materna outr complic lig predom grav 0 0 0 0 0 0 0 

O44   Placenta previa 0 0 0 0 1 0 0 

O45   Descolamento prematuro da placenta 0 0 0 0 0 0 0 

O46   Hemorragia anteparto NCOP 0 0 0 0 1 0 0 

O62   Anormalidades da contracao uterina 0 0 1 0 0 0 0 
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O71   Outr traum obstetricos 0 0 0 0 0 0 1 

O72   Hemorragia pos-parto 1 0 0 0 0 1 0 

O75   Outr complic do trab parto e do parto NCOP 0 1 0 0 0 0 0 

O85   Infecc puerperal 1 0 0 0 0 0 1 

O86   Outr infecc puerperais 0 0 0 0 0 0 1 

O87   Complic venosas no puerperio 0 0 0 0 1 0 0 

O88   Embolia orig obstetrica 0 0 0 0 0 1 0 

O90   Complic do puerperio NCOP 0 0 0 0 0 0 0 

O95   Morte obstetrica de causa NE 0 0 0 0 0 1 0 

O98   Doen inf paras mat COP compl grav part puerp 1 0 0 0 0 0 0 

O99   Outr doenc mat COP compl grav parto puerp 4 1 8 2 0 2 0 

TOTAL 9 9 13 5 3 8 5 

NASCIDOS VIVOS 13.482 13.944 13.814 13.363 13.934 13.986 13.485 

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA POR 10.000 NV 6,68 6,45 9,41 3,74 2,15 5,72 3,71 

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA POR 100.000 NV 66,76 64,54 94,11 37,42 21,53 57,20 37,08 

  Fonte: FMS/DVS/GEEPI/NEV/SIM/SINASC. 

 

Causas Externas de Morbidade e Mortalidade 

Considerando o grupo Causas Externas de Morbidade e Mortalidade que resultaram em morte ou que deram causa a internação, há que se 

destacar como causa de internação mais frequente o acidente de transporte, na sua maioria por ocupantes de motocicletas, as quedas, a exposição à 

corrente elétrica (choques) e as agressões. No tocante a causas de óbitos, por causas externas, são as agressões e os acidentes de transporte que 

representam mais de 75% das mortes. As lesões autoprovocadas vêm em seguida com 8% dos óbitos por causas externas. Considerando também a 

evolução das taxas por grupo de 100.000 habitantes, as mortes por agressão aumentaram de 24,8 para 41,6 mortes por grupo de 100.000 habitantes, 

os acidentes de transporte reduziram de 31,8 para 26,5 e as mortes por lesões autoprovocadas voluntariamente permanecem praticamente estáveis. E 

ainda com relação à evolução das principais ocorrências de mortes violentas, cabe à política pública desenvolver-se no sentido de barrar a escalada da 

violência, especialmente a violência contra a pessoa humana, algo que o sistema de saúde pública necessita abrir parcerias com os órgãos de controle 

do estado no sentido de reduzir tais agravos.    
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Tabela 19: Morbidade hospitalar do SUS por causas externas - Ocorrência por grupo de 100.000 habitantes (2010-2015) 

Grupo de Causas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

V01-V99 Acidentes de transporte 1.330 1.469 1.168 1.639 1.789 2.570 3.035 13.000 

V01-V09 Pedestre traumatizado acidente de transporte 92 92 23 12 2 99 141 461 

V10-V19 Ciclista traumatizado acidente de transporte 8 9 1 4 3 55 147 227 

V20-V29 Motociclista traumatizado acidente de transporte 833 799 718 1.383 1.503 2.084 2.584 9.904 

V30-V39 Ocup triciclo motor traumatiz acid transp 1 1 1 0 0 1 3 7 

V40-V49 Ocup automóvel traumatiz acid transporte 0 7 3 3 2 48 101 164 

V50-V59 Ocup caminhonete traumat acid transporte 0 0 0 0 1 1 0 2 

V60-V69 Ocup veíc transp pesado traumat acid trans 0 0 1 0 0 8 10 19 

V70-V79 Ocup ônibus traumatizado acid transporte 0 0 1 0 0 7 8 16 

V80-V89 Outros acid transporte terrestre 19 27 37 13 26 22 13 157 

V90-V94 Acidentes de transporte por água 0 0 0 1 0 0 0 1 

V98-V99 Outros acid transporte e os não especific 377 534 383 223 252 245 28 2.042 

W00-X59 Outras causas externas de lesões acidentais 2.364 2.672 3.859 3.498 4.009 3.990 4.317 24.709 

W00-W19 Quedas 2.017 1.935 1.831 2.293 2.580 2.421 2.341 15.418 

W20-W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas 227 139 53 56 87 199 337 1.098 

W50-W64 Exposição a forças mecânicas animadas 19 9 6 12 36 51 78 211 

W75-W84 Outros riscos acidentais à respiração 1 1 2 0 2 3 4 13 

W85-W99 Expos corrente elétrica, radiação, temperatura pressão extrema. 14 538 1.915 1.112 1.273 1.236 1.454 7.542 

X00-X09 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas 41 15 15 0 3 20 35 129 

X10-X19 Contato fonte de calor e substâncias quentes 22 16 23 11 14 39 51 176 

X20-X29 Contato animais e plantas venenosos 11 12 7 9 9 16 10 74 

X30-X39 Exposição às forças da natureza 0 0 0 1 0 0 1 2 

X40-X49 Enven/intox acid exposição a subst nocivas 3 4 3 0 2 4 4 20 
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X50-X57 Excesso de esforços viagens e privações 2 2 0 1 0 0 0 5 

X58-X59 Expos acid a outr fatores e não especific 7 1 4 3 3 1 2 21 

X60-X84 Lesões autoprovocadas voluntariamente 18 8 9 3 3 6 13 60 

X85-Y09 Agressões 223 232 295 484 570 650 690 3.144 

Y10-Y34 Eventos cuja intenção é indeterminada 93 90 123 162 204 183 87 942 

Y40-Y84 Complic assistência médica e cirúrgica 142 158 217 206 241 278 252 1.494 

Y40-Y59 Ef adv drogas medic subst biológ fin terap 7 4 5 3 0 1 2 22 

Y60-Y69 Acid ocorr durante prest serv médic cirurg 17 11 22 14 32 22 21 139 

Y70-Y82 Incid advers diagn/terapia assoc disp méd 0 35 54 46 30 47 52 264 

Y83-Y84 Reação anormal ou complicação tardia ou outros procedimentos 118 108 136 143 179 208 177 1.069 

Y85-Y89 Sequelas de causas externas 4 14 7 8 0 23 13 69 

Y90-Y98 Fatores suplement relac outras causas 6 6 9 7 8 49 125 210 

S-T Causas externas não classificadas 0 0 3 10 22 3 4 42 

Total 4.180 4.649 5.690 6.017 6.846 7.752 8.536 43.670 

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
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Tabela 20: Óbitos p/residência por causas externas de morbidade e mortalidade - CID-BR-10 e Ano do Óbito, por grupo de 100.000 habitantes – 

Teresina - PI (2010-2015) 

  

  

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

 

 

1.3.2.3 Doenças de Notificação Compulsória 

Na morbidade ambulatorial, serão detectadas as doenças de notificação compulsória, registradas no Sistema de Informações de agravos de 

notificação (SINAN) que não expressam o perfil das doenças de maior incidência no município, mas registra os agravos de relevância Municipal. 

 

Causa - CID-BR-10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

110 Agressões 24,8 29,2 36,1 41,7 52,0 41,6 

104 Acidentes de transporte 31,8 29,5 27,9 26,1 26,9 26,5 

109 Lesões autoprovocadas voluntariamente 5,6 6,9 7,0 6,7 6,7 6,9 

106 Afogamento e submersões acidentais 3,9 1,9 4,1 2,4 2,6 2,6 

105 Quedas 3,7 4,4 3,1 3,0 3,4 3,9 

113 Todas as outras causas externas 2,8 2,6 2,2 3,2 2,0 1,7 

111 Eventos(fatos) cuja intenção é indeterminada 1,4 1,5 1,6 3,3 3,7 3,2 

107 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas 0,6 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 

108 Envenen, intoxic por ou expos a subst nociv 0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 0,4 

112 Intervenções legais e operações de guerra 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 

População residente  814.439 822.364 830.231 836.475 840.600 844.245 
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AIDS 

Em 2013 a incidência máxima foi de 36,5 casos por 100.000 habitantes. Já em 2016 o número de casos notificados residentes em Teresina foi 

de 378 casos, correspondendo a uma taxa de incidência de 44,5 por 100.000 habitantes. A Fundação Municipal de Saúde em 2009 implantou o SAE 

(Serviço de Atenção Especializada) com equipe multidisciplinar, para atender usuários com HIV/AIDS e Hepatites Virais e realizar o 

acompanhamento/tratamento dos mesmos. O serviço funciona no Centro Integrado de Saúde Dr. Lineu Araújo que fica localizado na Rua Magalhães 

Filho, 152. Centro/Sul. 

No período de 2013 a 2016 foram notificados um total de 1.453 casos residentes em Teresina, sendo a maioria do sexo masculino com 1053 

casos contra 400 casos do sexo feminino. Observa-se que a incidência no sexo masculino é quase três vezes maior do que no feminino, neste período. 

A razão de sexo foi de 3/1 casos de AIDS em homens para cada caso em mulheres em 2015. Entre as mulheres houve uma aumento de 16% de casos 

no ano 2016, em relação ao ano de 2013. Em 2013 e 2016 foram registrados 01 e 01 casos respectivamente em crianças menores de 5 anos. Os 

profissionais de saúde terão que notificar todos os casos de Aids em adultos e crianças, mesmo que tenham sido comunicados anteriormente como 

infecção pelo HIV. Vale ressaltar que, a partir da portaria nº 1271 de junho de 2014 que define a alteração na lista de doenças de notificação 

compulsória no Brasil, terão que ser notificados os portadores de HIV e também as pessoas que vivem com Aids.  

 

Sífilis Congênita  

A sífilis congênita é causa frequente de morbimortalidade perinatal. Trata-se de uma doença passível de prevenção, de agente etiológico e 

modo de transmissão conhecidos, cuja eliminação é possível desde que a mulher/parceiro infectados pelo Treponema pallidum sejam identificados e 

tratados antes e durante a gestação, porém o controle da infecção permanece como um grande desafio para os serviços assistenciais e de vigilância 

epidemiológica. Em Teresina, é um agravo que requer uma atenção especial visto que o número de casos tem aumentado bastante no período 

analisado de 2013 a 2016. Em 2013 foram notificado 81 casos (6,3 por mil nascidos vivos); em 2014, 99 casos (7,7 por mil nascidos vivos); em 2015, 

242 casos (18,7 por mil nascidos vivos); e em 2016, 234 casos (18,0 por mil nascidos vivos). 

A sífilis congênita deve ser analisada também como um "evento sentinela", ou seja, que serve para a identificação de pontos frágeis na 

atenção básica (pré-natal), assistência e tratamento dos parceiros. Trata-se de uma prática de avaliação de serviços de saúde capaz de orientar novas 

intervenções de impacto na qualidade da assistência.  
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O Ministério da Saúde preconiza para o controle da sífilis congênita a taxa de detecção abaixo de até 0,5 casos a cada 1.000 nascidos vivos. É 

importante frisar que a cada ano Teresina, igualmente ao panorama nacional, tem um número maior de casos, tendo alcançado o valor de 18,0 casos 

por 1.000 nascidos vivos em 2016, o que corresponde um valor bem maior que o recomendado pelo Ministério. 

 

Tuberculose 

A tuberculose (TB) é ainda um grave problema de saúde pública, merecendo toda a atenção de autoridades e da sociedade em geral. São 

muitos casos de óbitos registrados todo ano; entre 2013 e 2016 foram registrados 49 óbitos por tuberculose de residentes no município de Teresina. É 

importante ressaltar que em média, morrem anualmente 11 pessoas por Tuberculose, muitos casos com diagnóstico tardio associado a AIDS. De 2013 

até setembro de 2017 foram notificados 1.015 casos de tuberculose. Desses, 782 (77,04%)* foram curados, 73 (7,4%) pacientes abandonaram o 

tratamento, 49 óbitos por Tuberculose que equivale a 4,8% dos casos notificados*. 

*Dados parciais em 08.09.2017 

 

Hanseníase  

Em Teresina, o número de casos novos de hanseníase vem se mantendo em torno da média de 378 casos por ano, considerando o período 

de 2013 a 2016. Neste período tivemos uma frequência acumulada de 1.514 casos, sendo 815 (53,8%) masculinos e 699 (46,2%) femininos. A taxa de 

detecção em 2016 foi de 38,8 casos novos por 100.000 mil habitantes. 

 

Acidentes com Animais Peçonhentos  

No período de 2013 a 2016 foram registrados 779 acidentes notificados em residentes em Teresina: 526 motivados por escorpião, 136 por 

abelha, 42 por aranha, 39 por serpente e 36 por lagarta. O ano de 2013 apresentou o menor número de acidentes com 162 casos e a maior incidência 

ocorreu no ano de 2016 com 235 casos, destes, 160 são com escorpiões. Os especialistas apontam inúmeras causas para esse aumento, sendo as 

principais: chuvas e queimadas nas áreas de vegetação seca desalojam os animais que vivem em tocas, como escorpiões, aranhas e serpentes. Eles 

acabam procurando abrigo em locais mais secos e seguros, muitas vezes, dentro de residências, aumentando, dessa forma, a chance de ocorrência de 

acidentes.  
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Tabela 21: Número de acidentes com animais peçonhentos no município de Teresina (2013-2016) 

 
ANO DA 

NOTIFICAÇÃO 
SERPENTE ARANHA ESCORPIÃO LAGARTA ABELHA TOTAL 

2013 2 7 124 9 20 162 

2014 13 10 131 11 32 197 

2015 13 14 111 8 29 185 

2016 11 11 160 8 45 235 

Total 39 42 526 36 136 779 

        Fonte: FMS/DVS/GEFPI. 

 

Dengue Clássico  

A Dengue é o agravo com muitos casos notificados, entre as doenças de notificação compulsória, hoje no município. De 2013 a 2016 foram 

notificados um total de 17.642 casos de dengue notificados residentes em Teresina. O ano de 2016 apresentou uma redução de 68,07% no número de 

casos em relação ao ano anterior. A Dengue é uma doença com potencial de evolução para gravidade, e muitas vezes, o manejo adequado do caso, é 

determinante para a evitabilidade do óbito. As internações por dengue clássico e fatores hemorrágicos relacionados ao vírus da dengue no período 

analisado totalizaram 372, sendo 2016 o ano de maior ocorrência 3,59%. Foram registrados nos anos de 2013 a 2016, 06 óbitos (01 em 2013, 02 em 

2014, 02 em 2015 e 01 em 2016). O trabalho da Vigilância Epidemiológica em conjunto com o controle vetorial, é fundamental para a redução da 

incidência dos casos, mas sozinhos não conseguem eliminar a doença, pois a Dengue é um problema com determinação multifatorial, necessitando de 

políticas que atuem na melhoria das condições sociais da população. 
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Tabela 22: Distribuição de casos de Dengue Clássico em Teresina/PI (2013-2016) 

ANO Nº DE CASOS 

2013 2.767 

2014 3770 

2015 4581 

2016 2804 

TOTAL 13.922 

Fonte: SINAN NET/SINAN WEB. 

 

 Meningite  

A meningite se apresenta como um importante agravo de notificação compulsória. De 2013 a 2016 a média anual de internações foi de 115 

casos, 2013 e 2014 foram os anos de maior quantidade de casos notificados de internação 131 casos cada. Nos anos seguintes diminuíram os 

números de casos chegando a 103 em 2015 e 96 em 2016. 

  

Leishmaniose Visceral 

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa e não é causada por bactéria ou vírus. É causada por um protozoário do gênero leishmania 

que pode ser transmitida pela picada do mosquito. A doença também conhecida por calazar ataca pessoas e cães. O mosquito transmissor é o 

flebótomo também conhecido como mosquito-palha. Ele suga o sangue de um animal infectado, doença. 

Teresina apresenta altos índices da doença no período de 2013 e 2016. Nesse período foram notificados 299 casos e 24 mortes, 

aproximadamente 03 casos para cada grupo de 100.000 habitantes. Em 2016 foram 68 pessoas infectadas e 05 óbitos. 

 

Leishmaniose Tegumentar Americana 

A leishmaniose tegumentar é a forma cutânea das leishmanioses também é causada por um protozoário e transmitida pela picada do mosquito 

flebótomo (mosquito palha), entre 2013 e 2016 foram notificados 126 casos com o maior número de notificações no ano de 2014, 55 casos (43,78%). 
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1.4 RECURSOS FINANCEIROS 

 

1.4.1 Financiamento do SUS em Teresina 

Os recursos aplicados nas ações de saúde de Teresina são orçamentados e movimentados via Fundo Municipal de Saúde, conta especial 

atribuída única e exclusivamente para movimentação transparente de numerários no Sistema Único de Saúde. A gestão dos recursos financeiros se dá 

mediante execução das receitas e despesas do Sistema de Saúde. Integram esse fundo as fontes de recurso: ordinários do tesouro municipal, 

transferências do SUS (federal e estadual) e repasses via celebração de convênio, dentre outras modalidades. 

Os recursos próprios oriundos de receitas de impostos e outros encargos a que o governo municipal faz jus compõem a base de cálculo para 

cumprimento do preceito constitucional consagrado pela EC 29/2000 e reforçado pela Lei Complementar nº 141/2012, que obriga o município a 

comprovar despesas com ações e serviços públicos de saúde (DASPS), de no mínimo 15% de aplicação das receitas municipais. 

As transferências automáticas do Fundo Nacional de Saúde dão-se por bloco, a saber: Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Gestão do SUS e Investimento na Rede de Serviços. 

Uma fração expressiva dos recursos financeiros transferidos tem a base populacional como parâmetro para cálculo dos valores de referência 

de cada ente federado. Fazem parte dessa metodologia o custeio do Piso da Atenção Básica Fixo (PAB-FIXO), Assistência Farmacêutica Básica e o 

Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade (MAC). 

Em relação às outras remessas intergovernamentais, de um modo geral, são transferências conveniais antecedidas de apresentação de 

projetos junto a entidades ou órgãos concedentes dos recursos, quase sempre, de investimentos na rede, como se observa nas ações de construção, 

reforma, ampliação de estruturas prediais e aquisição/instalação de equipamentos e materiais permanentes.  

Nos últimos quatro anos, o município de Teresina vem aplicando mais de 1/3 de suas receitas com a saúde, considerando as receitas de 

impostos e transferências constitucionais, onde o mínimo estabelecido por lei é de 15%. Em 2005 o percentual aplicado era de 17,88% e no período de 

2014 a 2017 esse percentual cresceu significativamente, como podemos observar no Gráfico e Tabelas que seguem: 
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Gráfico 04: Percentual aplicado em saúde sobre as receitas de impostos e transferências constitucionais (2005-2016) 

 

    Fonte: SEMF. 

 

Tabela 23: Receitas de impostos e transferência constitucionais por ano, em Teresina/PI (2014-2017) 

ANO VALOR (R$) 

2014 1.164.713.132,48 

2015 1.253.671.728,26 

2016 1.400.411.196,62 

2017 (até 4º bimestre) 973.069.296,16 

   Fonte: MS/DATASUS/SIOPS 

  

Ano
2005

Ano
2006

Ano
2007

Ano
2008

Ano
2009

Ano
2010

Ano
2011

Ano
2012

Ano
2013

Ano
2014

Ano
2015

Ano
2016

17,88% 
16,56% 

19,13% 
21,46% 

26,30% 

30,70% 31,40% 

28,30% 27,74% 

35,20% 
32,93% 

35,72% 

15% Mínimo 
por Lei 
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Tabela 24: Receitas transferidas pelo SUS por ano em Teresina/PI (2014-2017) 

ANO VALOR (R$) 

2014 371.289.363,97 

2015 385.305.185,04 

2016 483.624.242,14 

2017 (até 4º bimestre) 305.878.568,07 

    Fonte: MS/DATASUS/SIOPS 

 

Tabela 25: Receitas transferidas pelo SUS por habitante/ano em Teresina/PI (2014-2017) 

ANO VALOR (R$) 

2014 441,69 

2015 456,39 

2016 570,69 

2017 (até 4º bimestre) 359,77 

    Fonte: MS/DATASUS/SIOPS 

 

Tabela 26: Despesa total com saúde por ano em Teresina/PI (2014-2017) 

ANO VALOR (R$) 

2014 842.906.699,75 

2015 882.024.530,96 

2016 1.020.728.483,65 

2017 (até 4º bimestre) 728.409.424,87 

    Fonte: MS/DATASUS/SIOPS 
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Tabela 27: Despesas com ações e serviços públicos de saúde (DASPS), realizadas com recursos próprios por ano, em Teresina/PI (2014-2017) 

ANO VALOR (R$) 

2014 384.870.631,49 

2015 412.877.770,83 

2016 487.192.921,97 

2017 (até 4º bimestre) 368.370.426,79 

    Fonte: MS/DATASUS/SIOPS 

 

Tabela 28: Aplicação de recursos próprios em saúde (percentual)– EC 29 próprios por ano. Teresina/PI (2014-2017) 

ANO APLICAÇÃO DE RECURSOS (%) 

2014 33,04% 

2015 32,93% 

2016 34,78% 

2017 (até 4º bimestre) 37,74% 

    Fonte: MS/DATASUS/SIOPS 
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1.5 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 

1.5.1 Estrutura Funcional da Fundação Municipal de Saúde 

A organização administrativa da FMS foi alterada com a Lei Complementar nº 4.970, de 26 de dezembro de 2016. A reunificação trouxe para 

sua organização algumas mudanças necessárias para o melhor atendimento das novas demandas dos serviços de saúde no município de Teresina. 

Com a reforma foram extintas a Fundação Hospitalar de Teresina e a Secretaria Municipal de Saúde, centralizando a gestão da saúde em um 

só órgão, a FMS, a qual ficou responsável pelas ações de planejamento, execução e fiscalização dos serviços de saúde. Nesse processo, foi revista a 

regionalização que existia no âmbito do monitoramento dos serviços de saúde. 

O novo Organograma da FMS está composto pela Presidência e suas assessorias, Conselho Deliberativo, Presidência do Conselho Municipal 

de Saúde, Comissão Permanente de Licitação, Ouvidoria e Controladoria, bem como pelas Diretorias da Atenção Básica, Atenção Especializada, 

Vigilância em Saúde, Recursos Humanos, Administrativo Financeiro, Planejamento e Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria. Estas por sua vez, 

são assessoradas pelas Gerências e Núcleos de cada área técnica da saúde. O organograma a seguir apresenta a organização da gestão da saúde 

em Teresina. 
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Organograma 1 – Organização da estrutura administrativa da Fundação Municipal de Saúde 
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1.5.2 Capacitação do Profissional de Saúde 

Capacitar os profissionais de saúde da Atenção Básica e Especializada e os conselheiros de saúde faz parte das ações contínuas da FMS. 

Investir na qualificação e desenvolvimento desses profissionais garante um atendimento de qualidade à população teresinense. 

 

Na área de Vigilância, destacaram-se: 
 

 “Seminário sobre Vigilância das Meningites e das Encefalites” e Notificação dos Casos de PFA, em 13 de janeiro de 2015, no auditório da FMS. 

Temas abordados: Implantação e operacionalização da vigilância de encefalites; Distribuição de kits de investigação; Atualização sobre Febre 

do Nilo Ocidental e PFA em adultos (em razão do primeiro caso de Febre do Nilo Ocidental no País, no Piauí); 

 Capacitação nas ações de controle da tuberculose para profissionais da ESF, em março de 2014, com profissionais das extintas Diretoria 

Regional de Saúde SUL, com a participação de 149 (cento e quarenta e nove) profissionais de saúde; da Diretoria Regional de Saúde 

Leste/Sudeste, a capacitação ocorreu em setembro de 2014, com a participação de 226 (duzentos e vinte e seis) profissionais;  

 Capacitação nas ações de controle da hanseníase (diagnóstico e tratamento), para profissionais das ESF, com a oferta de 02 oficinas (uma no 

turno da manhã e outro turno tarde); treinados 56 profissionais, sendo 27 médicos e 29 enfermeiros; 

 
Em 2015, a FMS viabilizou a participação de técnicos do setor de ouvidoria no Curso Nacional de Qualificação de Auditoria e Ouvidoria do 

SUS, em Teresina, em duas etapas, com a participação do Coordenador de Ouvidoria, da Gerente de Auditoria e de uma técnica em auditoria, sendo a 

primeira etapa no período de 21 a 25 de agosto de 2015 e a segunda de 21 a 25 de setembro de 2015.  

Para a equipe do SAMU foi realizado, no ano de 2016, Curso de Capacitação em Suporte Básico de Vida para 08 (oito) técnicos de 

enfermagem das motolâncias; Curso de Condução de Veículos de Emergência e Direção Defensiva de Condutores/Socorristas pelo SEST/SENAT – 

onde 60 motoristas e 35 médicos participaram; Curso de Habilidade de Comunicação para 28 Telefonistas, 28 Rádio Operador e 28 Médicos 

Reguladores; Realização de Simulado de Atendimento de Múltiplas Vítimas para mais de 100 pessoas. 

O Programa Saúde na Escola realizou no período de janeiro a abril de 2017: 

 856 atividades de educação em saúde foram realizadas;  

 38 atividades realizadas sobre prevenção da violência e promoção da cultura da paz; 
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 Consultório itinerante em parceria com SEMEC e Hospital Universitário da UFPI – 163 alunos atendidos na oftalmologia e 165 na 

odontologia. 

 

Quadro 02: Capacitações realizadas na FMS - 2017 
 

DVS 

 

ATIVIDADES PARTICIPANTES PERÍODO 

1º Seminário de Arbovirose: Situação Epidemiológica da dengue, chikungunya, 

zika e febre amarela em Teresina e no Piauí. 
196 (profissionais e estudantes) janeiro a abril/2017 

Treinamento para Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2017 243 Mar/2017 

Gerência em Resíduos 09 31/08/2017 

Vigilância em Epidemiologia 12 28/08/2017 

SAMU 

ATIVIDADES PARTICIPANTES PERÍODO 

Treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar para Técnicos de Enfermagem 68 funcionários do SAMU 
07 de nov/16 a 04 de 

abril/17 

Treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar para Condutores 
84 funcionários do SAMU e 20 

condutores da NUTRANS 

6 e 7 de mai/17 e 

segunda em 27 e 28 

de mai/17 

Treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar para Médicos e Enfermeiros 
40 funcionários do SAMU e de outras 

instituições 

15 a 19 de maio de 

2017 

Semana de Enfermagem do SAMU Teresina, aberto para participação de todas as 

categorias (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Médicos, Condutores, 

Técnicos Auxiliares de Regulação Médica e servidores da administração), com 

seguintes conteúdos; 

 Segurança do paciente;  

 Noções de eletrocardiograma e revisão do método START (Triagem 

40 participantes 
15 a 19 de maio de 

2017 
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Simples e Tratamento Rápido), para atendimento de incidentes com 

vítimas em massa. 

Treinamento com toda a equipe de professores e demais servidores da Creche 

Municipal Irmã Dulce, em Teresina. Conteúdo:  

 Obstrução e desobstrução de vias aéreas,  

 Crise convulsiva,  

 Desmaios,  

 Acidente vascular encefálico,  

 Infarto, parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar, com 

prática em manequins apropriados e uso do desfibrilador externo 

automático (DEA),  

 Iimobilização de membros com prática, 

 Choque elétrico, corpo estranho em nariz e ouvido, 

 Instruções de quando e como acionar o SAMU 192 

16participantes 29 de maio de 2017 

Treinamento para agentes de portaria da Fundação Wall Ferraz 25 agentes de portaria 05 de julho de 2017 

Treinamento para funcionários do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela 

(Turma 01) 

20 

participantes 
14 de julho de 2017 

Treinamento para funcionários do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela 

(Turma 02) 

20 

participantes 
25 de julho de 2017 

Projeto SAMUZINHO  34 crianças 
30 de julho a 30 de 

novembro de 2017 

Curso Noções de Políticas Públicas de Saúde 

(em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz) 
04 funcionários do SAMU 

09 de agosto a 12 de 

setembro 2017 

Treinamento em Primeiros socorros para funcionários do Shopping Rio Poty  
20 

participantes 

14 de setembro de 

2017 

Simulado Atendimento Múltiplas Vítimas 

50 participantes (Acadêmicos de 

Medicina, Enfermagem e funcionários 

do SAMU) 

24 de setembro de 

2017 
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Plano de Educação continuada da equipe multiprofissional (HUT) 

 

ATIVIDADES PARTICIPANTES PERÍODO 

Noções sobre terapia por pressão negativa 

 
26 médicos e 01 enfermeiro janeiro a junho/2017 

Classificação de riscoo – funcionalidade no HUT 17 enfermeiros janeiro a junho/2017 

Metas de Segurança do Paciente do HUT 
60 acadêmicos de enfermagem – 

Faculdade Santo Agostinho 
janeiro a junho/2017 

Preparo do leito da lesão: desbridamento 

19 enfermeiros; 

14 técnicos de enfermagem; 

04 estagiários de enfermagem 

janeiro a junho/2017 

Campanha de prevenção de quedas 

01 enfermeiro; 

03 técnicos de enfermagem; 

54 acadêmicos de enfermagem 

janeiro a junho/2017 

Abordagem sobre comportamento ético na enfermagem a importância para o 

exercício da enfermagem segura 

19 enfermeiros; 

02 técnicos de enfermagem; 

08  acadêmicos de enfermagem 

janeiro a junho/2017 

Abordagem e tratamento de queimados 

14 enfermeiros; 

02 técnicos de enfermagem; 

03 acadêmicos de enfermangem; 

01 fisioterapeuta; 

01 terapeuta ocupacional 

janeiro a junho/2017 

Tecnologia no tratamento de feridas 

43 acadêmicos de enfermagem; 

05 enfermeiros; 

02 ténicos em enfermagem 

janeiro a junho/2017 

Treinamento em manejo de resíduos no HUT – segregação de resíduos 

hospitalares 

32 ténicos de enfermagem; 

08 enfermeiros; 

02 maqueiros; 

janeiro a junho/2017 
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05 recpcionistas; 

01 porteiro; 

01 motorista; 

22 agentes de serviços gerais – 

SERVFAZ; 

01 fisioterapeuta 

I Semana Interna de Prevenção de Acidentes do HUT, SIPAT 

150 participantes 

(médicos, enfermeiros, auxiliares e 

técnicos de enfermagem, maqueiro, 

recepcionista, porteiro, agente de 

serviços gerais, acadêmicos de 

fisioterapia, usuários na qualidade de 

acompanhante 

janeiro a junho/2017 

Contextualização das metas internacionais de segurança do paciente - Centro 

Cirúrgico 

118 participantes 

(enfermeiros, maqueiro, técnicos de 

enfermagem e radiologia, agentes de 

serviços gerais, médico, residentes e 

estudantes, médico anestesista, 

farmacêutica 

 

 

janeiro a junho/2017 

 

UPA RENASCENÇA 

ATIVIDADES PARTICIPANTES PERÍODO 

Gerência em resíduos 

 
9 participantes 31/08/2017 

Suporte Básico e avançado 

 
7 participantes 29/08/2017 

Vigilância em Epidemiologia 12 participantes 28/08/2017 
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

ATIVIDADES PARTICIPANTES PERÍODO 

Formação dos Coordenadores das Unidades Básicas de Saúde – Gestão – 40h – 

agosto a outubro de 2017 
90 participantes Ago a Out/2017 

Capacitação em seguimento de mulheres com citologia do colo do útero alterada 

– 4h/turma (total de 08 turmas) – Assistência – agosto de 2017 
542 (enfermeiros e médicos da ESF) Ago a Out/2017 

  Fonte: SIMAPP/DRH/FMS. 
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2 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

 

As diretrizes são formulações que indicam as linhas de ação a serem seguidas e visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano 

de Saúde: 

2.1 Primeira Diretriz: 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, 

garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS e, promovendo o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida. 

 

PROGRAMA DE GOVERNO / METAS DO PPA 2018-2021 

0015 - Atenção à Saúde 

 Ampliar o acesso da população à rede de Atenção Básica, mediante qualificação, promoção da saúde e implementação de ações 

complementares; 

 Ampliar a oferta de serviços especializados de Média e Alta Complexidade ao usuário do SUS. 

0030 - Assistência Farmacêutica 

 Ampliar o acesso pleno e racional a medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

 

OBJETIVO DO PMS 2018-2021 INICIATIVAS DO PPA 2018-2021 

OBJETIVO 1.1: 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 o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida. 

Iniciativa (6): Estruturação e qualificação de ações e serviços de atenção 
básica, com ênfase na Estratégia Saúde da Família (R$ 343.128.000,00); 
 
Iniciativa (7): Implementação das Ações Programáticas e Estratégicas 
em Saúde (R$ 1.630.000,00); 
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OBJETIVO DO PMS 2018-2021 INICIATIVAS DO PPA 2018-2021 

OBJETIVO 1.2: 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. 

Iniciativa (8): Prestação de serviços de média e alta complexidade em 
saúde (R$ 994.071.000,00); 
 
Iniciativa (9): Estruturação dos pontos de atenção das redes 
assistenciais temáticas (Redes de Atenção à Saúde) (R$ 
357.186.000,00); 
 
Iniciativa (10): Ampliar e qualificar a oferta de assistência pré-hospitalar 
aos usuários do SUS (R$ 115.182.000,00); 

OBJETIVO 1.3: Ampliar o acesso da população a medicamentos, 
promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito 
do SUS. 

Iniciativa (15): Aquisição de medicamentos e materiais médico-
hospitalares padronizados (R$ 195.422.000,00); 
 
Iniciativa (16): Estruturação física e logística das farmácias e Centrais de 
Abastecimento Farmacêutico (R$ 2.540.000,00). 

 

INDICADORES DO PMS / PPA 2018-2021 

Meta: Ampliar o acesso da população à rede de Atenção Básica, mediante qualificação, promoção da saúde e implementação de ações 

complementares 

Descrição Unidade de 
medida 

Recente Planejado 

2017 2018 2019 2020 2021 

Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica (SISPACTO/PCS). Porcentagem 92,04 92,08 93,20 93,50 94,00 

Cobertura populacional estimada de saúde Bucal na Atenção Básica (SISPACTO) Porcentagem 88,71 89,00 89,50 90,00 90,20 

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família 
(SISPACTO) 

Porcentagem 60,00 60,50 61,00 61,50 62,00 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população 
residentes de determinado local e a população da mesma faixa etária. (SISPACTO) 

Razão 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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INDICADORES DO PMS / PPA 2018-2021 

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na 
população residente de determinado local e população da mesma faixa etária (SISPACTO) 

Razão 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Número de unidades básicas públicas de atendimento em saúde por 10.000 habitantes (PCS). Por dez mil 1,06 1,06 1,07 1,09 1,11 

Proporção de crianças nascidas vivas com menos de 2,5 kg em relação ao total de nascidos vivos 
(PCS) 

Porcentagem 8,65 8,50 8,20 8,00 7,80 

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos (SISPACTO). Porcentagem 15,00 14,80 14,50 14,20 14,00 

Percentual de nascidos vivos cujas mães fizeram menos de 7 consultas no pré-natal (PCS). Porcentagem 38,90 38,20 37,90 37,50 36,90 

 

 

Meta: Ampliar a oferta de serviços especializados de Média e Alta Complexidade ao usuário do SUS. 

 

Descrição Unidade de 
medida 

Recente Planejado 

2017 2018 2019 2020 2021 

Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar (SISPACTO). Porcentagem 37,74 37,74 37,80 37,82 37,84 

Número de leitos ofertados à população nos hospitais municipais. Unidade 797,00 807,00 810,00 813,00 817,00 

Total de ocorrências completadas pelo SAMU por mil habitantes. Por Mil 51,00 51,50 52,30 53,50 54,00 

Novos CEOs implantados. Unidade 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

Ações de matriciamento realizadas por CAPS com Equipes de Atenção Básica (SISPACTO). Porcentagem 50,00 52,00 53,20 54,30 55,00 
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Proporção de leitos hospitalares públicos e privados disponíveis por mil habitantes (PCS). Por Mil 3,60 3,61 3,63 3,67 3,70 

 

Meta: Ampliar o acesso pleno e racional a medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

Descrição Unidade de 
medida 

Recente Planejado 

2017 2018 2019 2020 2021 

Taxa de regularidade de abastecimento dos estabelecimentos de saúde no âmbito da Atenção 
Básica. Porcentagem 75,00 75,50 76,20 76,20 76,80 

Taxa de regularidade de abastecimento dos estabelecimentos de saúde no âmbito da Atenção 
Especializa Porcentagem 75,00 75,70 76,30 76,40 76,90 

 

2.2 Segunda Diretriz: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população 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. 

 

PROGRAMA DE GOVERNO / METAS DO PPA 2018-2021 

027- Vigilância em Saúde  

 Ampliar e qualificar as ações de vigilância em saúde, para prevenção e controle de riscos, doenças e agravos à saúde da população; 

 

OBJETIVO DO PMS 2018-2021 INICIATIVAS DO PPA 2018-2021 

OBJETIVO 2.1: Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância 

sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento 

sustentável do setor. 

Iniciativa (11): Estruturação e manutenção das ações de vigilância 
sanitária (R$ 2.623.000,00); 
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OBJETIVO DO PMS 2018-2021 INICIATIVAS DO PPA 2018-2021 

OBJETIVO 2.2: 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. 

Iniciativa (13): Estruturação e manutenção das ações de Vigilância em 
Saúde (R$ 39.765.000,00); 

 

INDICADORES DO PMS / PPA 2018-2021 

 

Meta: Ampliar e qualificar as ações de vigilância em saúde, para prevenção e controle de riscos, doenças e agravos à saúde da população. 
 

Descrição Unidade de 
medida 

Recente Planejado 

2017 2018 2019 2020 2021 

Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis Por Cem Mil 303,70 302,50 302,00 301,80 301,40 

Proporção de casos de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) encerradas em até 
60 dias após a notificação (SISPACTO) Porcentagem 83,08 83,50 84,00 84,50 85,00 

Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 

Unidade 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 

Taxa de mortalidade infantil por 1.000 (mil) (SISPACTO/PCS) 

Por Mil 14,50 14,40 14,34 14,15 13,99 

Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes 
(SISPACTO). Porcentagem 90,00 94,50 95,20 95,50 96,20 

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro residual livre turbidez. Porcentagem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Proporção de óbitos de Mulheres em Idade Fértil (MIF) investigados (SISPACTO). 

Porcentagem 93,04 94,00 95,50 96,70 97,80 

Número de pessoas mortas por dengue, chikungunya ou zika, por 10 mil habitantes no município 
(PCS) Por dez mil 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 
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INDICADORES DO PMS / PPA 2018-2021 

Número de pessoas infectadas com dengue, por 10.000 habitantes, por ano no município. (PCS) 

Por dez mil 36,94 35,00 34,00 32,00 30,00 

Proporção de óbitos femininos por causas materna, em relação aos nascidos vivos de mães 
residentes, por 10.000 nascidos vivos (PCS) Por dez mil 3,70 3,00 3,00 2,20 2,20 

Proporção de registro de óbitos com causa básica definida (SISPACTO). 

Porcentagem 97,00 97,60 98,20 98,50 99,00 

Números de casos novos de Sífilis congênitas em menores de um ano de idade. 

Unidade 234,00 230,00 225,00 200,00 190,00 

Número de casos novos de AIDS em menores de 5 (cinco) anos de idade. 

Unidade 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

Números de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle 
vetorial da Dengue. Unidade 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Proporção de preenchimento do campo “Ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao 
trabalho (SISPACTO) Porcentagem 50,00 55,00 55,50 60,00 65,00 

Taxa de mortalidade na infância – Número de óbitos infantis menores de 5 anos (por 1.000 
nascidos vivos) (PCS) Por Mil 16,02 16,00 15,90 15,70 15,40 

Taxa de mortalidade neonatal – número de óbitos infantis – de 0 a 27 dias (por 1.000 nascidos 
vivos) (PCS) Por Mil 10,46 10,30 10,00 10,00 9,80 

Taxa de detecção de hepatite A,B,C e D na população total (por 10.000 habitantes) (PCS) 

Por dez mil 0,71 0,69 0,67 0,65 0,62 

Proporção de vacinas selecionadas dos CNV para crianças < 2 anos – Pentavalente (3ª dores), 
Pneumocócica 10 – valente (2ª) Poliomielite (3ª), e Tríplice Viral (1ª) – com cobertura vacinal 
preconizada (SISPACTO) 

Porcentagem 55,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais DCNT 
(Doenças do aparelho circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas) – (por 
100.000) (SISPACTO) 

MM 303,7 302,50 302,00 301,80 301,40 
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2.3 Terceira Diretriz: Fortalecer o papel do Estado na regulação em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a 

educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das 

relações de trabalho. 

 

PROGRAMA DE GOVERNO / METAS DO PPA 2018-2021 

0016 - Gestão em Saúde 

 Reestruturar os programas e serviços da atenção primária e especializada em saúde, com fornecimento das ações de educação 

permanente em saúde, regulação, controle social, avaliação e auditoria; 

 

0017 - Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa 

 Promover a excelência na gestão dos serviços de saúde; 

 

 

OBJETIVO DO PMS 2018-2021 INICIATIVAS DO PPA 2018-2021 

OBJETIVO 3.1: Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de 

interação com o usuário, com garantia de transparência e participação 

cidadã; 

Iniciativa (18): Participação da comunidade na gestão municipal dos 
serviços de saúde (R$ 511.000,00); 

OBJETIVO 3.2: Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a 

educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a 

desprecarização e a democratização das relações de trabalho; 

Iniciativa (206): Promoção da educação permanente, qualificação e 
valorização dos servidores da FMS (R$ 950.000,00); 

OBJETIVO 3.3: Melhorar o padrão de gasto e os processos de 
transparência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e 
sustentável do SUS; 
 
OBJETIVO 3.4: Estruturar a Regulação em Saúde, garantindo a 
consolidação do sistema, a organização da atenção e qualificação dos 
fluxos de acesso às ações e serviços de saúde; 

Iniciativa (19): Gestão de recursos necessários ao fornecimento dos 
serviços e investimentos em saúde (R$ 381.574.000,00); 

OBJETIVO 3.5: Modernizar os processos administrativos no âmbito do 
SUS. 

Iniciativa (254): Administração da Fundação Municipal de Saúde. 
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INDICADORES DO PMS / PPA 2018-2021 

Meta: Reestruturar os programas e serviços da atenção primária e especializada em saúde, com fornecimento das ações de educação 

permanente em saúde, regulação, controle social, avaliação e auditoria. 

Descrição Unidade de 
medida 

Recente Planejado 

2017 2018 2019 2020 2021 

Proporção de cumprimento de metas pactuadas de indicadores de monitoramento e avaliação Porcentagem 85,00 85,50 86,20 86,50 87,00 

Proporção de hospitais sob gestão do SUS municipal contratualizados Porcentagem 61,00 75,00 80,00 90,00 100,00 

Gasto total do orçamento municipal em saúde per capita (PCS) Real 1.188,64 1.230,00 1.260,00 1.300,00 1.350,00 

Proporção de estabelecimentos de saúde com imóveis próprios Porcentagem 57,90 60,20 68,00 70,00 75,00 

Processo seletivo/Concurso Público realizado Unidade 1,00 1,00 0,00 1,00 
0,00 

 

 
Meta: Promover a excelência na gestão dos serviços de saúde 
 

Descrição Unidade de medida Recente Planejado 

2017 2018 2019 2020 2021 

Receita própria da saúde per capita Real 636,45 640,00 644,00 650,00 655,00 
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3. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

3.1 Controle Social 

Em consonância com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõem sobre a participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, a Gestão Municipal de Teresina tem avançado no sentido de gerar espaços para a participação 

da população na busca de melhorias em diversos segmentos, inclusive na área da saúde, com a ampliação e qualificação dos serviços de saúde 

buscando atender as demandas apresentadas, bem como na tomada de decisões. 

Por meio das ferramentas relacionadas a seguir, podemos observar a ascensão da relevância do controle social na gestão municipal de 

Teresina:  

 

3.1.1 Conselho Municipal de Saúde (CMS) 

O Conselho Municipal de Saúde de Teresina - PI é órgão de instância colegiada, deliberativa e de natureza permanente, com composição e 

competências estabelecidas pela Lei Municipal Nº. 4.027, de 13 de agosto de 2010, vinculado à Fundação Municipal de Saúde de Teresina, a qual 

fornecerá toda a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei Federal Nº. 8080, de 19 

de Setembro de 1990 e Nº. 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. O Conselho Municipal de Saúde de Teresina tem por finalidade atuar na formulação e 

controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de 

controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado com a efetiva participação da população na gestão do SUS. 

Dentre as principais competências do CMS estão as de elaborar o seu Regimento Interno e outras normas de funcionamento; proceder à 

revisão periódica dos planos de saúde; estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades prestadoras de 

serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS; analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações 

financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, acompanhado do devido assessoramento; fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das 

ações e dos serviços de saúde e encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos, conforme legislação vigente; apoiar e promover a 

educação para o controle social; atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores público, privado e filantrópico; apreciar a proposta setorial da saúde, no 
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Orçamento Municipal; avaliar, acompanhar e fiscalizar a programação e execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde, através da 

movimentação dos recursos repassados à Fundação Municipal de Saúde de Teresina, e suas vinculadas.  

  

3.1.2 Portal da Transparência 

A Prefeitura Municipal de Teresina, visando assegurar o direito de todos os cidadãos e cidadãs de solicitar informações produzidas por órgãos 

e entidades Públicas, busca, através de seus gestores, provocar uma mudança de cultura do sigilo para a cultura da transparência dos atos praticados 

pela Administração Pública. A medida atende também o disposto na Constituição Federal Brasileira, a Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009 

- Lei da Transparência, Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à  Informação, bem como o que determina o Decreto Municipal nº 

14.605 de 12 de dezembro de 2014. 

  

3.1.3 8ª Conferência Municipal de Saúde 

Foi realizado em junho de 2015, nesta capital, a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Considerada como um espaço da cidadania, a 8ª 

Conferência buscou mobilizar toda população usuária do SUS, a academia, os profissionais do SUS, os prestadores de serviços de saúde e os 

gestores do SUS com o principal objetivo de promover ampla discussão em torno dos eixos temáticos propostos pelo Conselho Nacional de Saúde, 

visando à formulação de proposições de políticas públicas na área da saúde para o quadriênio subsequente, a saber: 

 Fortalecimento das instâncias do controle social; 

 Educação permanente e qualificação dos trabalhadores; 

 Assistência Farmacêutica: acesso aos medicamentos e uso racional; 

 Prevenção de riscos e agravos à saúde da população; 

 Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde através da Rede de Atenção a Saúde (RAS) com garantia de atenção integral; 

 Financiamento tripartite. 

O esforço desse encontro foi no sentido de enriquecer a discussão para que se produzissem proposições que trouxessem mais avanços para 

a área da saúde desta capital. 

 

  

http://transparencia.teresina.pi.gov.br/PDF_TER/TRANSPARENCIA/lei-131.2009-Transparencia.pdf
http://transparencia.teresina.pi.gov.br/PDF_TER/TRANSPARENCIA/lei-12.527.2011-Acesso-informacao.pdf
http://transparencia.teresina.pi.gov.br/PDF_TER/TRANSPARENCIA/decreto-municipal-14.605-2014.pdf
http://transparencia.teresina.pi.gov.br/PDF_TER/TRANSPARENCIA/decreto-municipal-14.605-2014.pdf
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3.1.4 Fórum – Teresina Participativa 

Com a proposta de fortalecer a participação da sociedade nas ações de planejamento do município, em abril de 2017, o Fórum – Teresina 

Participativa procurou discutir a revisão e a atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e a elaboração do Plano Plurianual 2018-2021. 

A Administração Municipal, dentro de um processo participativo, colheu sugestões e propostas, de diversos segmentos da sociedade, com o 

objetivo de formar uma base para a elaboração de um questionário interativo lançado para toda população. Ao responder esses questionários, a 

população estará direcionando a gestão para as suas principais demandas e necessidades. As discussões aconteceram com base nas diretrizes da 

Agenda 2030, centradas nos eixos inclusão social, qualidade de vida, sustentabilidade ambiental, produtividade econômica e governança. Na área da 

saúde, foram relevantes as propostas dos eixos inclusão social e qualidade de vida. 

 

3.1.5 Colab.re 

Prefeitura de Teresina avança em gestão colaborativa. Em 2014 a Prefeitura de Teresina implantou o aplicativo Colab.re, que tem como 

principal objetivo alinhar o atendimento às demandas da população e mostrar resolutividade às solicitações encaminhadas pelos teresinenses. Através 

do aplicativo é possível os moradores de um determinado bairro da cidade identificar problemas relacionados a vazamentos de água, ruas de difícil 

acesso, iluminação pública, lixo em locais proibidos, por exemplo, bem como propor soluções.  

O Colab.re é uma Rede Social para a cidadania, criada para potencializar a resolutividade das soluções encaminhadas pelos principais 

interessados no melhor desenvolvimento da cidade, os moradores.  A taxa de demandas resolvidas através da ferramenta é de 65%, registrada até 

julho de 2017, com meta de 70% até o final do mesmo ano. O Colab.re também foi utilizado na elaboração do Plano Plurianual (PPA) e na revisão do 

Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), buscando dar espaço às demandas da sociedade no Planejamento da cidade. 

 

3.1.6 Plenárias Ampliadas da Saúde: Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde 

Em maio de 2017 foram realizadas a I Plenária Ampliada de Saúde das Mulheres e I Plenária Ampliada de Vigilância em Saúde. O evento, 

organizado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) com apoio da Fundação Municipal de Saúde (FMS), teve como principal objetivo promover 

discussões sobre a construção coletiva das políticas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Estiveram presentes no evento, além das lideranças, 

entidades e grupos comunitários, gestores, prestadores de serviços, profissionais e estudantes da área de saúde, sociedade civil organizada e usuários 
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do SUS. De ambas plenárias surgiram propostas relevantes para atenção integral à saúde da mulher e na área de vigilância a saúde. Coordenadas 

pelo CMS e em cumprimento à legislação vigente, ressalta-se a importância das plenárias para a construção e definição de diretrizes para o Plano 

Municipal de Saúde e Plano Plurianual 2018-2021 e consequente monitoramento das ações e metas programadas. 

 

3.1.7 Relatório Anual de Gestão (RAG) 

  

O Relatório de Gestão é o instrumento da gestão do SUS, do âmbito do planejamento, conforme item IV do art. 4º da Lei Nº 8.142/90, 

referenciado também na Lei Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do Ministério da Saúde. Além de constituir-se no instrumento de 

comprovação da aplicação dos recursos, o relatório tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual 

de Saúde, orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde. 

É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município. Anualmente até o mês de março é encaminhado ao Conselho 

Municipal de Saúde para apreciação e manifestação ao chefe do executivo municipal.  

 

3.1.8 Relatório Detalhado Quadrimestral (RDQ) 
 

O Relatório Detalhado Referente ao Quadrimestre Anterior é uma ferramenta definida pela Lei complementar nº 141/2012 e regulamentado 

pela Resolução CNS Nº 459, DE 10/10/2012 que detalha o seguinte: 

 Montante e fonte dos recursos aplicados no período;  

 Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;  

 Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores 

de saúde da população. 

O RDQ é apresentado pelo gestor do SUS, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do 

respectivo ente da Federação. 

Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução 

orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução da referida Lei Complementar nas 
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condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente 

da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

 

3.1.9 Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) 

 

O SARGSUS foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde em conjunto com o DATASUS, 

com o objetivo de apoiar os gestores municipais na elaboração e envio do Relatório Anual de Gestão (RAG) ao Conselho de Saúde, bem como do 

Relatório Detalhado Quadrimestral (RDQ).  

 

3.1.10 Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
 

As transferências fundo a fundo caracterizam-se pelo repasse por meio da descentralização de recursos diretamente de fundos da esfera 

federal para fundos da esfera estadual, municipal e do Distrito Federal, dispensando a celebração de convênios. As transferências fundo a fundo são 

utilizadas nas áreas de assistência social e de saúde. 

A Emenda Constitucional n. 29, promulgada em 13 de setembro de 2000, assegurou o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, 

estabelecendo que as três esferas de governo aportem anualmente recursos mínimos provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 

determinando as suas bases de cálculo. Para efeito da aplicação dessa Emenda Constitucional, consideram-se despesas com ações e serviços 

públicos de saúde aquelas com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas pelas três esferas de governo, conforme o disposto 

nos artigos 196 e 198, § 2º, da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90. 

A promoção da transparência e do controle social implementada por meio do sítio do FNS possibilita a qualquer pessoa, onde quer que esteja, 

ter acesso às informações relativas aos repasses de recursos financeiros para o Sistema Único de Saúde (SUS). A disponibilização tempestiva das 

informações sobre as transferências desses recursos financeiros para as contas correntes de prefeituras, fundos municipais e estaduais de saúde e 

entidades não governamentais favorece o conhecimento público da ação governamental e, consequentemente, o controle sobre a prestação dos 

serviços à população. A facilidade de acesso às informações favorece ainda o monitoramento dos órgãos de controle, bem como torna possível que 

trabalhadores da saúde, prestadores de serviço e a sociedade acompanhem a movimentação financeira da União para entes governamentais e não 

governamentais que desenvolvem ações e serviços públicos de saúde. 
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3.1.11 Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (SIOPS) 

 

SIOPS é um sistema disponibilizado pela internet que tem por objetivo apurar as receitas totais e os gastos em ações e serviços públicos de 

saúde. Foi institucionalizado no âmbito do Ministério da Saúde, com a publicação da Portaria Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República nº 1163, 

de 11 de outubro de 2000, posteriormente retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16 de março de 2004. Atualmente, o SIOPS é coordenado 

pela área de Economia da Saúde e Desenvolvimento (AESD), da Secretaria Executiva. O preenchimento de dados do SIOPS tem natureza 

declaratória e busca manter compatibilidade com as informações contábeis, geradas e mantidas pelos Estados e Municípios, e conformidade com a 

codificação de classificação de receitas e despesas, definidos em portarias, pela Secretaria do Tesouro Nacional/MF.          

 As informações coletadas pelo SIOPS são provenientes do setor responsável pela contabilidade do Ente federado, podendo-se utilizar para o 

preenchimento do SIOPS os dados contábeis ou as informações dos relatórios e demonstrativos de execução orçamentária e financeira dos governos 

estaduais e municipais. Tais informações são inseridas no sistema e transmitidas eletronicamente, através da internet, para o banco de dados do 

DATASUS/MS, gerando indicadores, de forma automática, a partir das informações declaradas pelos entes federados. 

Benefícios: 

 Propiciam insumos para a melhoria da gestão, diagnósticos do setor e formulação de políticas públicas; 

 Municia a sociedade civil e os conselhos de saúde para o exercício do controle sobre a gestão pública, ao disponibilizar os dados à 

 população. 

Funcionalidades: 

 Disponibiliza a consulta sobre as receitas totais e despesas com ações e serviços públicos de saúde através da Internet; 

 Facilita aos Conselhos de Saúde, a transparência sobre a aplicação dos recursos públicos do setor; 

 Consolida as informações sobre gastos em saúde no país, proporcionando a toda a população o conhecimento sobre quanto cada 

  unidade político-administrativa do país tem aplicado na área. 
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3.1.12 Ouvidoria 

Outro dispositivo que pode ser elencado nesta análise é a criação do serviço de Ouvidoria do Sistema Municipal de Saúde.  

A ouvidoria é um espaço aberto para a sociedade. Através de canais de atendimento, recebe e responde manifestações, que são sugestões, 

elogios, solicitações, reclamações e denúncias sobre as políticas e os serviços públicos. Por exemplo, ao receber uma sugestão, a ouvidoria deve dar 

uma resposta, dizendo se a ideia será implantada. Para isso, faz uma análise inicial, entra em contato com a área responsável pelo assunto e 

responde, explicando o que será feito, ou justificando porque a sugestão não poderá ser aproveitada. 

Na Ouvidoria Geral do Município de Teresina (PI) os canais de manifestação são os telefones: Fala Teresina (86) 3232.3524 e Disque 

Drogas 0800 286 3138, e-mail: ouvidoriateresina@hotmail.com e endereço: rua Coelho Rodrigues, 954. Praça da Bandeira – Casa da Cidadania – 

Centro – CEP 64.000-08. 

Na Ouvidoria do SUS Teresina os contatos são pelos telefones (86) 3223-2188, (86) 3223-2132 e 0800 286 2666. O horário de atendimento 

é de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 13:00h.  

  

mailto:ouvidoriateresina@hotmail.com
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APÊNDICE – RELAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS POR DIRETRIZES E OBJETIVOS 

 

1ª DIRETRIZ: 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, garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do 
SUS e, promovendo o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida. 

 
OBJETIVO 1.1: 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 o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida. 

Ação 1: Ampliar acesso à Atenção Básica; 

Ação 2: Garantir a estrutura de funcionamento da Atenção Básica (ESF, ESB, NASF’s); 

Ação 3: Qualificar o Programa Saúde na Escola (PSF); 

Ação 4: Implementar ações das Equipes de Saúde Bucal; 

Ação 5: Garantir o funcionamento do Consultório na Rua (I PAVS); 

Ação 6: Ampliar número de NASF’s e ampliar a composição das equipes, incluindo outras especialidades nas equipes (8ª CMS, I PASM e CMS); 

Ação 7: Incentivar a adesão das equipes ao PMAQ (CMS e Fórum Rural); 

Ação 8: Garantir o pleno funcionamento dos Pólos do Programa Academia de Saúde, conforme legislação vigente (8ª CMS e I PASM). 

Ação 9: Implementar a política de Atenção à Saúde da Mulher; 

Ação 10: Implementar as Políticas de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente e Jovem; 

Ação 11: Implementar as Políticas de Atenção à Saúde do Homem e do Idoso; 

Ação 12: Fortalecer ações de atenção integral à Saúde do Idoso (Fórum Teresina Participativa). 
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OBJETIVO 1.2: 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. 

Ação 13: Estruturar a oferta de assistência à saúde na média e alta complexidade nas modalidades ambulatorial, hospitalar, apoio diagnóstico e terapêutico; 

Ação 14: Ampliar Equipes Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (EMAD) no território, região de saúde e hospitais de cuidados continuados (8ª CMS); 

Ação 15: Implantar Serviço Municipal de Atenção às Vítimas de Violência Sexual-SAVVIS (I PASM); 

Ação 16: Garantir cirurgia estética para mulheres mastectomizadas (I PASM); 

Ação 17: Fortalecer ações do Centro de Referência de Saúde da Mulher; 

Ação 18: Criar serviço de urgência cardiovascular (CMS); 

Ação 19: Aprimorar o funcionamento das Unidades Hospitalares Municipais, como pontos de atenção da RAU; 

Ação 20: Implementar ações de atenção obstétrica e neonatal, no âmbito hospitalar; 

Ação 21: Fortalecer ações de saúde mental para o público infanto-juvenil (Fórum Teresina Participativa); 

Ação 22: Criar do Serviço Especializado em Saúde da Criança, Adolescente e Jovem (CMS); 

Ação 23: Criar CAPS AD III (Fórum Teresina Participativa); 

Ação 24: Implantar o Centro de Tratamento Fisioterapêutico (Fórum Teresina Participativa/ FECEPI); 

Ação 25: Implantar novo Serviço de Residência Terapêutica – SRT 

Ação 26: Redefinir a estrutura de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) materno-infantil no âmbito do SUS; 

Ação 27: Monitorar a produção do SAMU, segundo indicadores definidos pelo Ministério da Saúde; 

Ação 28: Monitorar número de atendimentos pré-hospitalares móveis; 
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Ação 29: Realizar ações educativas de orientação à população sobre as rotinas do SAMU; 

Ação 30: Renovar a frota de ambulâncias e motolâncias do SAMU. 

 

OBJETIVO 1.3: Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

Ação 31: Prover os estabelecimentos municipais com medicamentos e material médico-hospitalar. 

Ação 32: Assegurar estrutura física e logística para funcionamento das Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e unidades locais de farmácia; 

Ação 33: Estruturar e informatizar a Assistência Farmacêutica (Adaptado da 8ª CMS). 

 

2ª DIRETRIZ: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população 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. 

 

OBJETIVO 2.1: Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor. 

Ação 34: Prevenir e controlar os riscos à saúde decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços, por meio de ações de vigilância sanitária; 

Ação 35: Desenvolver ações de vigilância sanitária em hortas, bordéis, salões de beleza (I PAVS). 

 

OBJETIVO 2.2: 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. 

Ação 36: Realizar o monitoramento e vigilância dos eventos vitais; 

Ação 37: Realizar ações de prevenção e controle da tuberculose e da hanseníase; 

Ação 38: Realizar ações de prevenção e controle da Dengue, da Chikungunya, da Zika, das leishmaniose e da Influenza; 

Ação 39: Realizar ações de prevenção e controle das Infecções Sexualmente transmissíveis (IST); 

Ação 40: Realizar ações de prevenção e controle das doenças de transmissão respiratória e exantemáticas; 
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Ação 41: Realizar vigilância epidemiológica das doenças transmitidas por água e alimentos; 

Ação 42: Realizar vigilância epidemiológica dos casos suspeitos de paralisia flácida aguda (PFA) e das meningites; 

Ação 43: Realizar vigilância epidemiológica nos casos de acidentes por animais peçonhentos; 

Ação 44: Realizar ações de prevenção e controle das doenças imunopreveníveis; 

Ação 45: Realizar ações de vigilância ambiental, saúde do trabalhador e de doenças e agravos não transmissíveis; 

Ação 46: Promover a qualificação do sistema de vigilância em saúde; 

Ação 47: Desenvolver ações de vigilância em saúde voltadas para as doenças negligenciadas (I PAVS). 

Ação 48: Criar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST (CMS) 

 

3ª DIRETRIZ: Fortalecer o papel do Estado na regulação em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a 
valorização dos trabalhadores, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. 

 

OBJETIVO 3.1: Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã; 

Ação 49: Fortalecer o papel do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais; 

Ação 50: Fortalecer o serviço de ouvidoria municipal; 

Ação 51: Implantar aplicativo de avaliação contínua dos serviços de saúde pela população, com garantia de acessibilidade ao instrumento e de sigilo e privacidade (Adaptado do 

Fórum Teresina Participativa); 

Ação 52: Garantir a execução do Plano de Ação do Conselho Municipal de Saúde, contemplando assim diversas ações de controle social, como o fortalecimento dos conselhos locais 

de saúde, comunicação sobre ações de controle social e educação permanente (8ª CMS). 

 

OBJETIVO 3.2: Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a 
democratização das relações de trabalho; 

Ação 53: Implementar política de formação, alocação, qualificação e valorização dos trabalhadores do SUS; 
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Ação 54: Elaborar edital de remanejamento voluntário de profissionais para um melhor atendimento da população e bonificação para aqueles que atuam em áreas de maior grau de 

vulnerabilidade (difícil acesso) - Fórum Teresina Participativa; 

Ação 55: Implantar o Plano Municipal de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os servidores da FMS, garantindo a progressão/promoção de mudança de nível (Adaptado 

da 8ª CMS); 

Ação 56: Criar Política Municipal de Educação Permanente em Saúde (8ª CMS); 

Ação 57: Garantir ações de educação permanente que contemplem as necessidades dos trabalhadores em seu cotidiano, incluindo a capacitação obrigatória de profissionais recém 

contratados e incentivo à pós-graduação de servidores efetivos (8ª CMS). 

OBJETIVO 3.3: Melhorar o padrão de gasto e os processos de transparência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS. 

Ação 58: Equipar adequadamente os serviços de saúde de acordo com as necessidades da população e do trabalhador da saúde (Fórum Teresina Participativa); 

Ação 59: Implementar ações de Comunicação em Saúde para usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços, mediante o uso de estratégias de publicidade educativa 

que priorizem os temas relacionados aos agravos epidemiológicos, tais como saúde do idoso, doenças negligenciadas, perfil dos serviços de saúde, ouvidoria do SUS, dentre outros; 

Ação 60: Realizar de processo seletivo/concurso público para ampliação dos serviços de saúde; 

Ação 61: Definir padrão de quantitativo de pessoal por estabelecimento de saúde e adequar o número conforme padrão; 

Ação 62: Atualizar cadastro dos servidores; 

Ação 63: Monitorar a participação percentual da despesa com pessoal na despesa total com saúde. 

OBJETIVO 3.4: Estruturar a Regulação em Saúde, garantindo a consolidação do sistema, a organização da atenção e qualificação dos fluxos de acesso às ações e 
serviços de saúde 

Ação 64: Incorporar modalidades de tecnologia da informação que agilizem o fluxo das informações e promovam a transparência pública; 

Ação 65: Realizar o monitoramento, controle e avaliação do SUS, que permitam a intervenção sobre os problemas identificados, com vistas à melhoria contínua do Sistema; 

Ação 66: Realizar a auditoria no SUS, contribuindo para qualificar e fortalecer a gestão do SUS; 

Ação 67: Realizar a auditoria das ações e serviços de saúde, por meio da verificação da legalidade dos atos, contribuindo para o fortalecimento da gestão, com vistas a qualificar a 

prestação de serviços;  

Ação 68: Fomentar e apoiar a formalização do instrumento contratual com todos os estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS; 
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Ação 69: Realizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

Ação 70: Operacionalizar estratégias de regulação, a partir das portas de entrada do SUS, definidas no Decreto nº 7.508/2011; 

Ação 71: Organizar e coordenar os fluxos de acesso às ações e serviços de saúde, considerando a referência e a contrarreferência entre os pontos de atenção da RAS, os protocolos 

de regulação e a programação das ações e serviços de saúde; 

Ação 72: Elaborar protocolos de regulação, baseados em critérios e evidências, e fomentar a sua utilização. 

OBJETIVO 3.5: Modernizar os processos administrativos no âmbito do SUS. 

Ação 73: Organizar e manter a estrutura administrativa e operacional dos estabelecimentos municipais de saúde; 

Ação 74: Implantar o Prontuário Eletrônico em todos os serviços de atenção à saúde (CMS); 

Ação 75: Implantar o ponto eletrônico para todos os profissionais e gestores dos serviços de saúde da rede municipal (8ª CMS). 
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