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APRESENTAÇÃO 

 

 A secretaria Municipal de Saúde de São Luís do Piauí, compreendendo 

seus objetivos organizacionais e sua missão como formuladora e reguladora da 

política de saúde do município de acordo com as necessidades da população, 

bem como, assegurando os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, 

apresenta o Relatório  Anual de Gestão referente ao ano 2021, disponibilizando 

aos órgãos de controle interno e externo em cumprimento das Leis de nº 

8.142/1990 e 141/2012.  

  O RAG é um instrumento de planejamento estabelecido pelo Ministério 

da Saúde, utilizado nas três esferas de governo, que disponibiliza e permite 

aos gestores, profissionais, prestadores e usuários, avaliarem os resultados 

obtidos com a execução da Programação Anual de Saúde – PAS e assim 

contribuir continuamente no fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS 

e melhoria da atenção à saúde através de uma nova programação. 
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INTRODUÇÃO  

A elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) representa muito mais do que 

preceito legal, significa respeito e compromisso com os usuários do SUS. "Saúde é 

um estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade" (OMS). Portanto, a cordialidade e atenção dispensadas ao 

cidadão, sob qualquer natureza, também são elementos que geram saúde. Para 

alcançar os objetivos que atenda satisfatoriamente as pessoas é preciso 

envolvimento de gestores e técnicos, além de conhecimento que permita avaliação 

crítica das ações a ser implementadas ao longo de um ano de trabalho. 

 

Fica evidente a importância dos instrumentos de gestão para o planejamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no município. É inegável sua evolução sistemática e 

contínua ao longo dos anos, inclusive como meio importante para mudança de 

cultura e paradigma. Percebe-se maior adesão de gestores e técnicos no 

cumprimento de seu papel de tornar pública a aplicação dos recursos nas ações de 

saúde em São Luís di Piauí entretanto, ainda há um longo caminho até atingirmos o 

estágio ideal. 

 

Por fim, o RAG 2021 demonstra sinteticamente os resultados alcançados, evidencia 

os aspectos que contribuíram para o baixo desempenho em algumas ações 

pontuais, apresenta aplicação dos recursos financeiros e as recomendações técnicas 

para o planejamento do ano subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Saúde  

CNPJ: 11.848.463/0001-24 

Secretário: Marcy de Araújo Rabelo  

End.: Avenida Luís Borges de Sousa - nº. 660 - Centro. CEP: 64.638-000.  

São Luís do Piauí - PI 

 

 

2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBIMORTALIDADE 

2.1 Demografia 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de São Luís do Piauí, 

pelo artigo 35, inciso II, do ato das disposições constitucionais transitórias da 

Constituição Estadual de 05-10-1989, com topônimo, área territorial e limites 

estabelecidos pela Lei Estadual nº 4810, de 14-12-1995, desmembrado de São João  da 

Canabrava. 

 

Sede no atual distrito de São Luís do Piauí (ex-povoado de São Luís). Constituído         

do         distrito         sede.         Instalado         em         01-01-1997. 

 

Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

Gentílico: São luisense. 

 

São Luís do Piauí é uma cidade de Estado do Piauí. Os habitantes se chamam 

sãoluisenses. 

 

O município se estende por 220,4 km² e conta com população estimada de 2.648 

pessoas em 2021. A densidade demográfica é de 12 habitantes por km² no território 

do município. 



 

Vizinho dos municípios de São João da Canabrava, Aroeiras do Itaim e São José do 

Piauí, São Luís do Piauí se situa a 33 km a Norte-Leste de Picos a maior cidade nos 

arredores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - São Luís do Piauí - 2021 

Capítulo CID-10 Internações 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 3 

II.  Neoplasias (tumores) 8 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 3 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 1 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1 

X.   Doenças do aparelho respiratório 12 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 6 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 



XV.  Gravidez parto e puerpério 16 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas 

externas 5 

Total 61 

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS) 

 

Os dados demonstram que as principais causas de internações são sensíveis a atenção 

primária, podendo ser evitadas com a qualificação do serviços e assistencia. Em primeiro lugar 

está pela causa de gravidez, parto e puerpério (16 internações), seguida as doenças do aparelho 

respiratório e neoplasias, 12 e 8 internações, respectivamente.  

 

 

2.3 Mortalidade em São Luís do Piauí - 2019 

Capítulo CID-10 Óbitos_p/Residênc 

II.  Neoplasias (tumores) 2 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 4 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 4 

X.   Doenças do aparelho respiratório 1 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e 

laborat 2 

Total 13 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre 

Mortalidade - SIM 

 

Em relação as causas de morte, no ano de 2019, as principais ocorrencias 

decorreram de doenças do aparelho circulatório e doenças endócrinas/metabólicas, 

correspondendo a 61,53% dos óbitos.  



 

Para tanto, a gestão impulsionará ações que resultem respostas adequadas no sentido 

de melhorar, e replanejar quando necessário as ações para avançar mais ainda no 

alcance dos indicadores 

 

3. REDE FÍSICA DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município dispõe de uma Rede Básica de Saúde composta de 07 estabelecimentos 

de Saúde, sendo 1 (uma) unidade de saúde, 5 (cinco) postos de saúde, 1 (uma) 

Secretaria  e 1 (um) laboratório de próteses dentárias. Conta também 01 equipe de 

saúde da família 1 equipe multiprofissional/NASF e 1 equipe de saúde prestando 

assistência nas especialidades básicas  da atenção primária, desenvolvendo atividades 

de promoção, proteção e recuperação da saúde 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

Ocupações em geral Quantidade 

Médico da estratégia de saúde da família 1 

Enfermeiro da estratégia de saúde da família 1 

Fisioterapeuta geral 1 

Cirurgião dentista - clínico geral 2 

Auxiliar de Enfermagem 1 

Técnico de enfermagem 6 



Técnico de enfermagem de saúde da família 1 

 Técnico e auxiliar em saúde oral 1 

Agente comunitário de saúde 7 

Agente de saúde pública agente de saneam 2 

Assistente tecnico administrativo 2 

Digitador 2 

Recepcionista em geral 1 

 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil - CNES 

 

 

5. DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS PREVISTAS, INDICADORES DO PLANO DE SAÚDE E 

RESULTADOS / PROGRAMAÇÃO - 2021 

Diretriz Garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento das políticas 

de atenção básica e de atenção especializada. 

Objetivo 1 Fortalecer a atenção primária  

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Adesão a politica 

de desempenho na 

APS 

equipe com 

avaliação de 

desempenho 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Desenvolver ações 

programáticas  de 

promoção, 

prevenção e 

tratamento 

Estabelecimentos 

de saúde em 

funcionamento 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Reduzir em 10% as 

internações por 

causas sensíveis à 

Proporção de 

internações  
10% 10% % 0% 10% % 0% 



APS 

Acompanhamento 

do Bolsa Família 
Cobertura anual 90% 90% % 98,35 90% % 98,35 

População coberta 

por eSB 
Cobertura anual 100% 100% % 100% 100% % 100% 

Aumentar a 

escovação 

supervisionada 

Proporção da 

ação coletiva de 

escovação dental  

20% 20% % 0% 20% % % 

Escolas com 

adesão ao PSE 

Nº de UE com 

adesão ao PSE 
2 2 Unidade 8 8 Unidade 8 

Implantar PEC 

Percentual de 

equipe com PCE 

implantado 

100% 100% % 100% 100% % % 

Diretriz 2 – Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e 

implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade. 

Objetivo 2.1 – Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e 

tratamento oportuno do câncer de mama e do colo de útero. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Ampliar para 0,6 

razao de mulheres 

na faixa etária de 

25 a 64 anos com 

um exame 

citopatológico a 

cada 3 anos 

Ração 0,6 0,6 Razão 0,5 0,6 Razão 0,5 

Ampliar para 0,2 a 

razão de exames 

Razão de exames 

de mamografia 
0,2 0,2 Razão 0,01 0,2 Razão 0,2 



de mamografia em 

mulheres de 50 a 

69 anos 

de rastreamento 

realizados em 

mulheres de 50 a 

69 anos 

Objetivo 2.2 – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir 

acesso, acolhimento e resolutividade. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Aumentar para 

55% o percentual 

de parto normal 

Proporção de 

parto normal 
55% 55% % 26,9% 55% % 26,9% 

Aumentar para 

90% a proporção 

de NV com 6 ou + 

consultas de pré-

natal 

Proporção de NV 

com 6 ou+ 

consul. De pré-

natal 

90% 90% % 34,33% 90% % 34,33% 

Aumentar para 

100% o acesso ao 

teste de sífilis 

gestantes 

Proporção de 

gestantes com 

realização de 

teste para sífilis 

100% 100% % 30,33% 100% % 30,33% 

Reduzir para zero o 

nº óbitos maternos 

Nº de óbitos 

maternos 
0 0 Unidade 0 0 Unidade 0 

Reduzir para zero a 

mortalidade 

infantil 

Nº de óbitos 

infantis 
0 0 Unidade 1 0  Unidade 1 

Investigar 100% 

dos óbitos infantis 

e fetais 

Proporção de 

óbitos infantis 

investigados 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Investigar 100% 

dos óbitos 

Proporção de 

óbitos maternos 
100% 100% % 0% 100% % 0% 



maternos investigados 

Investigar 90% dos 

óbitos em MIF 

Proporção de 

óbitos MIF 

investigados 

90% 90% % 0% 90% % 0% 

Diretriz 3 – Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de crack e outras drogas. 

Objetivo 3.1 – Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de 

forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos 

intersetoriais. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Implantar  e 

implementar apoio 

matricial em Saúde 

mental em 100% 

das UBS 

Percentual das 

UBS com 

matriciamento 

implantado  

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Implantar a politica 

mun de 

enfrentamento Às 

drogas 

Pol de 

enfrentamento 

implantada 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

DIRETRIZ 4 – Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de 

promoção e prevenção. 

Objetivo 4.1- Melhoria das condições de Saúde do Idoso e portadores de doenças 

crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 



Capacitar 100% dos 

profissionais a eSF 

para 

desenvolvimentoda 

atenção à saúde do 

idoso 

Percentual de 

profissionais 

qualificados 

100% 100% %  100% %  

Diretriz 5 – Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações 

de promoção e vigilância em saúde. 

Objetivo 5.1- Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Alcançar cobertura 

vacinal em 95%do 

calendário básico 

de vacinação da 

criança 

Percentual de 

crianças com 

esquema vacinal 

completo 

95% 95% % 82,14% 95% % 82,14% 

Aumentar para 

100% a proporção 

de registro de 

óbitos com cauxa 

básica definida 

Percentual de 

registro de óbitos 

com causa básica 

definida 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Encerrar 80% ou 

mais das doenças 

compulsórias 

imediatas  

registradas no 

SISAN 

Percentual de 

encerramento 
80% 80% % % 80% % % 

Realizar 100% das 

ações de vigilância 

Percentual das 

ações realizadas 
100% 100% % 100% 100% % 100% 



sanitária no 

município 

Aumentar para 

100% a proporção 

de cura nas coortes 

de casos novos de 

hanseníase 

Proporção de 

cura de casos 

novos de 

hanseníase 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Realizar vacinação 

antirrábica anual 

Nº  de campanha 

vacinal 

antirrábica 

1 1 Unidade 0 1 Unidade 0 

Número de ciclos 

que atingiram 

mínimo de 80% de 

cobertura de 

imóveis visitados 

para controle 

vetorial da dengue 

Nº de ciclos com 

no min 80% de 

imóveis visitados 

6 6 Unidade 6 3 Unidade 3 

Alimentar o SISVAN 

SISVAN 

alimentado 

regularmente 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Objetivo 6.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a 

promoção da saúde e redução das desigualdades sociais 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Ampliar para 100% 

a proporção de 

análises realizadas 

em amostras de 

água para consumo 

humano 

Proporção de 

análises 

realizadas em 

amostras de 

água para 

consumo 

100% 100% % 0% 100% % 0% 



humano 

Objetivo 7.2 - Qualificar os serviços de Assistência Farmacêutica 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Estruturar a 

assistência 

farmacêutica com 

ampliação do 

elenco de 

medicamento 

básico 

Assistência 

farmacêutica 

estruturada 

1 1 Unidade  1 1 Unidade  1 

Objetivo 8.1 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Implementar ações 

de educação 

permanente 

Nº de ações de 

educação 

permanente 

1 2 Unidade 2 2 Unidade 2 

Diretriz 9 – Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos  de relação federativa, com 

centralidade na  garantia  do  acesso,  gestão participativa com foco em resultados, participação 

social e financiamento estável 

Objetivo 9.1 – Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças 

de movimentos sociais, agentes comunitários de Saúde, agentes de combate às 

endemias, educadores populares com o SUS. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 



Promover 

capacitação aos 

ACS e ACE 

Nº de 

capacitações 

ofertadas 

1 1 Unidade 1 1 Unidade 1 

Realizar Plenária 

Municipal de Saúde 

Realizada 

Plenária 

Municipal 

1 1 Unidade 1 1 Unidade 1 

Disponibilizar o 

cartão SUS para 

100% das redes 

assistenciais 

Proporção de 

cartão SUS 

disponibilizados 

as Redes 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Diretriz 10 – Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos 

de produtividade e eficiência para o SUS. 

Objetivo 10.1 - Qualificação de instrumentos de execução direta. 

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 

Meta 
Plano 
(2018 
- 
2021) 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 

Implantação de 1 

serviços de 

ouvidoria no 

município 

Ouvidoria 

municipal 

implantada 

1 1 Unidade 0 1 Unidade 0 

Realizar pelo 

menos uma 

alimentação por 

ano no Banco de 

Preços em Saúde 

Nº de 

alimentações no 

banco de preços 

em saúde 

1 1 Unidade 0 1 Unidade 0 

Diretriz 11. - Desenvolvimento de ações de enfrentamento à covid 

Objetivo 11.1 - Implementar e implantar ações de enfrentamento à covid  

Descrição da Meta 
Indicador para 
monitoramento 

Linha 
Base 

Meta 
2021 

Unidade 
de 
Medida 

Resultado 
Meta 
Plano 
(2018 

Unidade 
de 
Medica 

% meta 
alcançada 



- 
2021) 

Realizar testagem 

rápida em 

sintomáticos 

respiratórios nas 

UBS 

% das eSF que 

ofertam 

testagem rápida 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Realizar notificação 

com registo no e-

SUS notifica 

% dos casos de 

covid notificados 
100% 100% % 100% 100% % 100% 

Realizar vacinação 

contra a covid 

% das eSF que 

realizam 

vacinação 

100% 100% % 100% 100% % 100% 

Realizar busca ativa 

dos sintomáticos 

respiratórios 

Nº de busca ativa 

de sintomáticos 

respiratórios 

2 2 Unidade 3 2 Unidade 3 

 

 

 

6.  ORÇAMENTO 

6.1 Recursos recebidos em 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relatório de gestão do ano de 2021 constitui instrumento fundamental para o 

acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços de saúde do SUS no 

município de São Luís do Piauí - PI. 

 

As ações desenvolvidas em 2021 apontam avanços, porém, reconhece a necessidade 

de melhoria na organização e funcionamento dos serviços de saúde e que “esse” 

processo é contínuo, a considerar os desafios pela pandemia pela COVID-19. Para isso, 

é indispensável a manutenção dos investimentos na saúde, apoio dos profissionais de 

saúde na atenção a saúde e alcance das metas e participação ativa do controle social. 

 

Destacamos que a consolidação desse relatório, promove a disseminação de 

informações, transparência da gestão e subsidia as ações que deverão ser 

desenvolvidas em 2022.  

 

Por fim, encaminhamos o presente Relatório Anual de Gestão – RAG 2021, ao 

Conselho Municipal de Saúde – CMS para apreciação e deliberação. 

 

São Luís do Piauí - PI, 14 de março de 2021. 

 

 

   

MARCY DE ARAÚJO RABELO  
Secretária Municipal de Saúde  

 


