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Início Rápido 
 Se você quer iniciar rapidamente, siga essas instruções para monitorizar as atividades de 
APS. Monitorização é a coleta periódica de dados para determinar se as atividades estão 
sendo implementadas conforme planejado. A maioria de gerentes de APS já possuem um 
sistema de monitorização que registra os dados relativos aos insumos e aos produtos do 
programa. 
 Ao desenvolver um sistema prático de monitorização, você deve considerar as seguintes 
diretrizes: 

• Mantenha a coleta e relatório de dados simples, para os gerentes e profissionais com 
treinamento limitado. 

• Colete somente dados essenciais. Se não houver necessidade imediata, não colete os 
dados. Há limites com  relação à quantidade de informação que um gerente pode 
coletar e usar com eficiência. A monitorização não deve sobrecarregar o pessoal  
operacional e do Sistema de informações gerenciais. 

• Forneça um retorno em momentos apropriados e use a informação. Certifique-se de 
que os gerentes em todos os níveis recebem, analisam e utilizam as informações. 

 Esta análise básica de início rápido parte de dois princípios: a análise usará os formulários 
existentes para coleta de dados ou os formulários existentes serão modificados; e somente os 
produtos e os dados de efeito serão monitorizados. Insumos são os recursos que capacitam o 
programa de APS a realizar os produtos. Produtos são os serviços imediatos e resultados que seu 
programa fornece. Efeitos são as mudanças no conhecimento, habilidades, motivação, 
comportamento (incluindo cobertura) que resultam de seus produtos e serviços. Você já deve 
ter uma idéia sobre o tipo de informação de que você necessita.  
 O início rápido envolve três estágios: planejamento, implementação e revisão.  
 
Estágio 1: Planejamento  
 Especifique os objetivos, esclarecendo que serviços de APS ou que serviços de 
gerenciamento  serão monitorizados, por que os dados serão coletados e quem os usará. Você 
deve ser claro sobre o objetivo da monitorização e sobre quem necessita da informação.  
 Determine o conteúdo da monitorização especificando as áreas administrativas, os tipos de 
instalações ou componentes do serviço e a duração da coleta dos dados. Na maior parte dos 
casos os dados serão coletados por um curto tempo para determinar se os recursos e as 
atividades foram implementados conforme o planejado.  
 Selecione indicadores de insumos, produtos e/ou efeitos para os serviços de APS ou os 
serviços de apoio gerencial. Os seguintes  são indicadores gerais que podem ser usados para a 
maioria dos serviços de APS. Os Apêndices A e B  fornecem listas detalhadas de indicadores.  

Serviços de APS 
 (Por exemplo, pré-natal, monitorização do crescimento, imunizações, TRO, atenção curativa 
para IRA, para malária e para outras doenças comuns.): 

Efeitos: 
• Número ou porcentagem do grupo alvo coberto por um serviço de APS, e.g., porcentagem 

de crianças menores de 2 anos completamente imunizadas.  
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• Número ou porcentagem de mães que adquirem habilidades de APS, e.g., número de mães 
que podem preparar a solução de TRO corretamente.  

Produtos: 
• Número de serviços e produtos fornecidos para novos e antigos usuários, e.g., número de 

pacotes de sais para reidratação oral distribuídos. 
• Número de contatos para informar e motivar clientes em potencial, e.g., número de visitas 

comunitárias por equipes do programa. 

Insumos: 
• Número de pessoal por instalação, e.g., número de enfermeiras por clínica.  
• Número de suprimentos e equipamentos por instalação ou agente de saúde (e.g., número 

de agentes de saúde com material para CEI ) 

Serviços de apoio gerencial 
Por exemplo, planejamento, treinamento, supervisão, pessoal, SIM, logística e finanças.  

Efeitos: 
• Número ou porcentagem de agentes de saúde que adquirem habilidades necessárias, 

e.g., porcentagem de ACS treinados que podem aconselhar as mães sobre nutrição.  
• Número ou porcentagem do pessoal que seguem políticas do programa, e.g., número de 

motoristas que usam cintos de segurança. 

Produtos: 
• Número ou freqüência de atividades de apoio gerencial completadas, e.g., número de 

sessões de treinamento completadas. 
• Número de produtos elaborados, e.g., número de relatórios financeiros distribuídos.  
• Número de suprimentos inventariados e distribuídos, e.g., número de frascos de BCG 

distribuídos às clínicas.  

Insumos: 
• Número de instalações que requisitam pessoal e habilidades, e.g., número de profissionais 

empregados com o nível requerido de educação. 
• Número de suprimentos procurados, e.g., número de métodos de planejamento familiar 

recebidos dos doadores. 

 Selecione padrões de desempenho. Para cada indicador selecione um "alvo". Estes padrões 
são comparados com o desempenho real. Por exemplo, seu objetivo para a cobertura vacinal 
pode ser definido com 70%. Você compararia sua cobertura real com este alvo.  
 Escolha as fontes de informação e os procedimentos para a coleta de dados. A maior parte 
desta informação provavelmente virá de fontes existentes ou modificadas, tais como dados 
sobre tratamento, registros logísticos e relatos de atividades. Em alguns casos, um novo 
indicador será acrescentado a um formulário  existente. Sempre que possível, use a coleta de 
dados existente, a compilação existente e o sistema de relatório em uso.  
 
Estágio 2: Implementação 
• Colete os dados. Quando um novo formulário for desenvolvido ou um formulário existente for 

substancialmente modificado, faça um pré-teste em pequena escala. A coleta de dados 
deve ser cuidadosamente supervisionada para assegurar que a informação seja precisa e 
completa. Isto freqüentemente envolve o treinamento e o retreinamento do pessoal de 
campo que coleta e compila os dados.  
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PLANILHA PARA COMPARAR O DESEMPENHO REAL                                   
COM O PADRÃO DE DESEMPENHO 

Componentes/ 
Indicadores 
 

Desempenho 
real 

Desempenho 
padrão 

% do padrão 
alcançada 

Ação a ser 
tomada 

Serviços de APS 
1. Número de domicílios 

com latrina 
 
 

2.  Número de mães que 
podem interpretar o 
cartão de crescimento 

 
400 

 

 

600 

 
500 

 

 

600 

 
80% 

 

 

100% 

 
Organizar equipes 
para construir 
latrinas 
 
 
Aumentar o 
objetivo para 750 

Gerenciamento 
1.  Número de ACS       

com o desempenho 
melhorado 

 

 
15 

 
13 

 
115% 

 
Fornecer 
incentivos para o 
desempenho 

 
• Tabule e analise os dados. Compute os resultados comparando o desempenho real com os 

padrões de desempenho, i.e., divida o indicador de monitorização pelo padrão. Por 
exemplo, se o objetivo do desempenho para as atividades comunitárias foi de 50 e 30 foi o 
efetivamente completado, o desempenho alcançado seria apenas de 60%. Você pode usar 
os arquivos de computador nos módulos 4, 6 e 7 para processar seus dados rapidamente.  
 Procure discrepâncias entre os indicadores dos insumos e produtos e os objetivos; 
tendências temporais de aumento ou diminuição; e áreas administrativas ou instalações que 
caiam substancialmente acima ou abaixo do padrão de desempenho. 

• Apresente os resultados da monitorização àqueles envolvidos no gerenciamento e na oferta 
dos serviços e tome as ações. Cada relatório de monitorização deve incluir as ações a serem 
tomadas e o pessoal responsável por implementar essas ações.  

 
Estágio 3: Revisão 
• Os indicadores devem ser revistos periodicamente para determinar se devem ser 

abandonados, modificados ou continuados. Quando os resultados da monitorização não 
estiverem sendo usados, você deve considerar a interrupção do indicador.  

• Na maioria dos casos, os dados de monitorização não são efetivamente utilizados porque os 
gerentes não foram treinados nem supervisionados para analisar os dados e desenvolver um 
plano de ação. Assim, você deve determinar se a informação não está sendo usada porque 
não é mais útil ou porque os gerentes não foram treinados, orientados ou supervisionados.  

• Se sua intenção original era monitorizar os indicadores durante um curto período de tempo a 
fim de assegurar que as atividades fossem implementadas conforme o planejado, você 
pode decidir incorporar um ou dois indicadores chave ao sistema rotineiro de monitorização.  
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Introdução 
 Monitorização é a coleta e análise periódicas de indicadores 
selecionados que permitem aos gerentes determinar se as atividades 
chave estão sendo executadas conforme o planejado, e estão tendo 
os efeitos esperados sobre a população alvo. A monitorização 
fornece retroalimentação à gerência do projeto a fim de melhorar os 
planos operacionais e tomar ações coletivas. Indicadores podem ser 
usados para: medir a conquista dos objetivos; avaliar as 
mudanças/tendências no status de saúde; comparar o nível atingido 
entre áreas do trabalho ou locais do projeto; e identificar áreas 
atualmente sub-servidas. Um indicador é definido como uma medida 
indireta de um evento ou condição. Por exemplo, peso para idade é 
uma medida indireta (indicador) do status nutricional de uma 
criança. 
 Embora a maioria dos gerentes já tenham um sistema de 
monitorização, ele pode não permitir a monitorização de alguns 
serviços de APS ou gerenciais que eles considerem especialmente 
importantes. Este módulo é projetado para preencher esta lacuna. Os 
gerentes podem usá-lo para selecionar um número limitado de 
indicadores a partir de listas que foram compiladas para cada serviço 
de APS e serviço gerencial. Diretrizes no módulo explicam como 
projetar e implementar "sistemas" simples de monitorização usando 
esses (ou outros) indicadores.  
 A maioria dos gerentes de APS devem supervisionar um grande 
número de serviços do programa. Nesta série de módulos, nós 
dividimos aqueles serviços em duas categorias: serviços de APS 
(imunizações, pré-natal, etc.) e serviços de apoio gerencial 
(planejamento, supervisão, etc. ). 

Definições 
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Tipos de indicadores a serem monitorizados  
 É útil classificar os indicadores em amplas categorias e então 
selecionar um ou dois de cada categoria de forma que partes chave 
da atividade possam ser monitorizadas e possam se evitar 
intercessões. O PAG APS usa uma "estrutura de sistemas" para 
descrever os programas de APS em categorias amplas de insumos, 
processos, produtos, efeitos e impactos (veja o Módulo 1). 
 Este módulo sugere alguns indicadores genéricos para quatro 
dessas categorias: insumos, recursos necessários para executar o 
programa; produtos, os serviços ou bens produzidos pelo programa; 
efeitos, as modificações no conhecimento, atitude e comportamento 
que resultam, incluindo a cobertura; e impactos, mudanças no status 
de saúde ou fertilidade devidas aos efeitos. Por "genérico" nós nos 
referimos a indicadores que podem ser aplicados à maioria dos 
serviços de APS. Este módulo enfoca os insumos, produtos e efeitos da 
monitorização. Indicadores genéricos de impacto para mortalidade, 
morbidade, incapacidade e fertilidade são incluídos, mas o usuário 
que desejar monitorizar estes indicadores deve consultar o Módulo 4, 
Vigilância de morbidade e mortalidade. 
 Os indicadores genéricos recomendados estão resumidos abaixo. 
O Apêndice A fornece uma lista anotada de indicadores sugeridos 
para cada um dos serviços específicos de APS. O Apêndice B fornece 
uma lista anotada semelhante para cada um dos serviços específicos 
de apoio gerencial de APS. O Apêndice C fornece uma lista 
separada de indicadores anotados de impacto de APS para 
monitorizar mortalidade, morbidade, incapacidade e fertilidade. O 
Apêndice D é uma lista resumida dos indicadores de serviços de APS 
e de serviços gerenciais com referências cruzadas aos outros módulos 
do PAG APS.  

Indicadores dos serviços de APS 
 Uma vez que o objetivo primário deste módulo é monitorizar os 
serviços de APS, as listas de indicadores genéricos se iniciam com 
efeitos para encorajar o vínculo do efeito com os produtos e insumos 
necessários para executar aquela atividade. A Tabela 1 ilustra este 
vínculo. Obviamente nem todo serviço de APS necessita ser 
monitorizado com todos os indicadores genéricos. Os indicadores 
devem ser selecionados para atender a necessidades específicas.  

Indicadores  
genéricos 
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Tabela 1: Categorias de indicadores genéricos para serviços de APS 

 
 Efeitos  

Comportamento (também chamado cobertura) 
Conhecimento e habilidades  

 Produtos  
Utilização dos serviços 
Qualidade da atenção  
Contatos, visitas 
Acesso aos serviços  
Custos unitários  

 Insumos      
Disponibilidade de pessoal, suprimentos, equipamentos, fundos  

 
 
Indicadores de efeito dos serviços de APS 

 Efeitos são modificações no conhecimento, habilidades, atitudes e 
comportamento que resultam de um serviço de APS. Uma vez que 
atitudes são muito difíceis de serem medidas, três tipos de indicadores 
são enfatizados: conhecimento, habilidades e comportamento, ou 
prática. 
 Indicadores de comportamento nos dizem se o grupo alvo fez ou 
está fazendo o que é necessário para ser protegido pela intervenção 
de APS. Isto também pode ser chamado cobertura, que é uma 
medida da proporção do grupo alvo que está seguindo uma prática 
ou um comportamento prescrito, e.g., usando contracepção. Em 
APS, cobertura também se refere à proporção do grupo alvo que 
recebeu o tratamento prescrito de uma maneira completa e correta, 
e.g., imunização completa. Medidas de cobertura usualmente 
incluem todas as pessoas do grupo alvo no denominador, incluindo 
aquelas que não recebem serviços do programa de APS. Assim, as 
duas subcategorias de indicadores de comportamento são: 

• Prática, e.g., proporção de casais em idade apropriada usando 
contraceptivos modernos. 

• Tratados, e.g., proporção de crianças abaixo dos cinco anos de 
idade completamente imunizadas. 

Indicadores de conhecimento informam ao gerente se as mães  
compreenderam as mensagens educacionais chave para a saúde.  
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Os indicadores de habilidade nos dizem se as pessoas sabem como 
executar tarefas importantes para a saúde.  

• Conhecimento, e.g., número ou porcentagem de pacientes com 
TB que sabem porque é importante completar o tratamento da 
tuberculose. 

• Habilidades, e.g., número ou porcentagem de mães que podem 
administrar TRO corretamente. 

 Sistemas de registro baseados no registro completo dos domicílios 
podem fornecer alguns dados sobre efeitos (veja o Módulo 3) mas, na 
maior parte dos casos, esta informação está raramente disponível nas 
estatísticas dos serviços e usualmente vai requerer um levantamento 
comunitário (veja Módulo 2). 
 Usualmente, os dados sobre efeitos não devem se coletados 
freqüentemente, uma vez que alterações significativas não ocorrem 
normalmente como muita rapidez. Além disso, a coleta de dados 
pode gastar muito tempo e ser cara. A monitorização anual dos 
efeitos pode ser suficiente, a menos que mudanças de estratégias 
estejam sendo implementadas e monitorização a curto prazo esteja 
sendo executada. A análise de efeitos observaria as modificações no 
decorrer do tempo, comparações com as normas do projeto, 
comparações entre os centros de saúde e sub-distribuições por 
características tais como idade, paridade, status sócio-econômico e 
área geográfica.  
 
Indicadores de produtos dos serviços de APS 

 Produtos são os serviços e os resultados que o programa de APS 
gera com seus recursos. São eles que levam aos efeitos nas mães ou 
nas crianças.  
 Produtos podem ser vistos como o resultado imediato dos 
processos ou serviços de APS. O resultado de um processo pode ser 
medido como um produto. Por exemplo, o processo de visita às 
mulheres grávidas pode ser medido como o número de mulheres 
grávidas visitadas, um produto.  
 Os tipos mais importantes de produtos em APS são: utilização do 
serviço; qualidade do serviço fornecido; contatos daqueles que 
necessitam ou têm condições de usar o serviço; e acesso ao serviço. 
Os indicadores genéricos que sugerimos caem nessas quatro sub-
categorias. 

Monitorização  
anual dos efeitos 

é suficiente 
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 Utilização: Para ter um efeito sobre conhecimento, habilidades e 
comportamento, os serviços de APS devem ser utilizados. Este grupo 
de indicadores informa ao gerente se estão sendo utilizados e, se 
estiverem, como.  
 Utilização é o vínculo inicial entre o esforço de fornecer um serviço 
e a melhora na saúde que deve resultar de sua utilização. 
Indicadores de utilização são importantes tanto para os serviços de 
campo quanto para os serviços clínicos. Na dependência da 
intervenção, a utilização pode ser expressa de várias maneiras. Para 
serviços que requerem um longo período de contato constante, tais 
como planejamento familiar, tratamento para tuberculose e 
monitorização do crescimento, pode ser útil distinguir entre aqueles 
que alguma vez já usaram (número dos que aceitaram, número dos 
matriculados, número dos registrados) e aqueles em uso atual 
(número de usuários atuais, número de casos ativos). Indicadores 
negativos úteis incluem o número de abandonos, usuários passados e 
usuários inativos.   

• Pessoas que aceitam/usuários, e.g., número ou porcentagem de 
crianças matriculadas na monitorização do crescimento.  

• Continuação, e.g., número ou porcentagem dos usuários atuais 
do planejamento familiar.  

• Abandonos, e.g., número ou porcentagem de abandonos do 
pré-natal. 

 Informação sobre a utilização pode usualmente ser obtida a partir 
dos relatos de campo e da clínica, assim como nos levantamentos 
comunitários.  
 A distribuição dos usuários pode ser comparada com os objetivos e 
dividida por área geográfica, idade, sexo, grupo étnico, status sócio-
econômico, etc.  

 Qualidade dos cuidados: informação sobre a qualidade da oferta 
dos serviços é freqüentemente importante para os gerentes por duas 
razões. Primeira, a qualidade precária do serviço pode levar a 
abandonos, baixa utilização do serviço e conhecimentos, atitudes e 
prática precários. Segunda, lacunas na qualidade dos serviços 
implicam em que o treinamento e a supervisão do pessoal podem ser 
necessárias. Indicadores de qualidade que os gerentes usualmente 
vão querer monitorizar são diagnóstico, educação, tratamento e 
aconselhamento. 

• Diagnóstico, e.g., número ou porcentagem de agentes de saúde 
que triam pacientes com febre em busca de sinais de outras 
doenças sérias, e.g., meningite, pneumonia, etc.  

Indicadores  
de utilização   

são importantes
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• Educação, e.g., número ou porcentagem de mulheres que 
recebem informação correta sobre calendário vacinal.  

• Tratamento, e.g., número ou porcentagem de bebês pesados 
corretamente.  

• Aconselhamento, e.g., número ou porcentagem de agentes de 
saúde que aconselham as mães sobre as necessidades 
nutricionais de seus filhos.  

 Dados para esses indicadores raramente são coletados de rotina. A 
melhor informação usualmente vem da observação direta dos 
agentes de saúde e pode ser compilada a partir das listas de 
verificação da qualidade de oferta dos serviços (Módulo 6). Para 
alguns indicadores específicos, a informação pode estar disponível 
nos registros do centro de saúde ou nos cartões de saúde. Entrevistas 
feitas na saída podem também fornecer a informação necessária. 
 A Análise tipicamente enfoca o desempenho do agente de saúde 
num período de tempo, comparações  com as normas do projeto e 
comparações entre os centros de saúde.  
 Contatos: os serviços podem não ser utilizados se os grupos alvo 
não forem informados e nem motivados para usá-los. Este tipo de 
indicador informa ao gerente a proporção do grupo alvo que está 
sendo contactado ou visitado pelo programa, usualmente através de 
trabalhadores de campo, educação sanitária em grupo ou meios de 
massa. Tais contatos, entretanto, não resultam necessariamente em 
utilização.  
 Baixas taxas de contato podem indicar que os profissionais de 
saúde não estão visitando todos os domicílios em suas áreas de 
abrangência, estão visitando os domicílios infreqüentemente, ou não 
estão transmitindo mensagens motivadoras e educacionais de 
maneira adequada. Este indicador é especialmente importante para 
serviços de campo e pode ser ainda mais refinado para enfocar alto 
risco. Ou seja, o programa poderia dar prioridade àqueles mais 
necessitados do serviço através de um agendamento apropriado das 
sessões clínicas e de campo.  

• Contato, e.g., número ou porcentagem de domicílios 
contactados por agentes de saúde que enfocam malária.  

• Contato/visita de alto-risco, e.g., número ou porcentagem de 
crianças desnutridas acompanhadas pelos agentes de saúde.  

 Os dados podem vir dos registros clínicos, dos registros dos agentes 
de saúde que trabalham em campo, dos registros dos supervisores e 
dos levantamentos comunitários.  

Contatos de 
alto risco 
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 A análise é semelhante àquela já descrita. A distribuição das 
pessoas contactadas ou visitadas pode ser comparada aos objetivos 
e sub-dividida por área geográfica, idade, sexo, grupo étnico, status 
sócio-econômico, etc.  

 Acesso: Este tipo de indicador auxiliará os gerentes a determinarem 
se os serviços são acessíveis aos grupos alvo definidos. É provável que 
isto tenha maior importância em áreas rurais e remotas do que em 
áreas urbanas. Mas mesmo em áreas urbanas, os serviços de APS 
podem não ser acessíveis em virtude da distância, calendários, custos 
e obstáculos culturais. Os indicadores neste grupo são 
particularmente importantes para os serviços preventivos e para o 
programa de campo cobrindo grandes áreas de abrangência. 
Indicadores de acesso são freqüentemente críticos para 
monitorização de serviços novos ou serviços reformulados, uma vez 
que as pessoas precisam ter acesso a um serviço antes de poderem 
usá-lo. Acessibilidade pode ser medida em termos de distância de um 
serviço, tempo requerido para se conseguir um serviço ou o número 
de sessões de um serviço que acontecem num dado período de 
tempo.  

• Distância física, e.g., número ou porcentagem da população 
vivendo num raio de cinco kms. de uma instalação de saúde.  

• Tempo, e.g., número ou porcentagem da população num raio 
de 15 minutos a pé de uma fonte de água limpa.  

• Freqüência do serviço: e.g., número de sessões que acontecem 
por semana.  

 Os indicadores de acesso freqüentemente requerem em primeiro 
lugar um mapeamento da área de abrangência para determinar a 
proporção do grupo alvo que está ou não sendo servida (Módulo 3). 
A freqüência com que estes indicadores devem ser monitorizados 
depende da rapidez com que se espera que o acesso mude. Em 
muitos casos, a monitorização numa base anual ou semestral é 
suficiente. Dados sobre acessibilidade podem ser coletados em 
levantamentos comunitários, relatórios sobre as sessões de educação 
para a saúde e relatórios dos agentes de campo.  
 Análise dos dados de acessibilidade usualmente envolve o exame 
da distribuição do grupo alvo servido e não servido por distância 
geográfica do local do serviço. Esta informação também pode ser 
coletada por um levantamento com base populacional (Módulo 2). A 
distribuição pode ser comparada com os objetivos e por área 
geográfica, idade, sexo, grupo étnico, status sócio-econômico, etc.  

Indicadores  
de acesso 
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Indicadores de insumos dos serviços de APS 

 Insumos são os recursos necessários para a execução dos serviços 
do projeto. Eles permitem que o projeto dê seus produtos. A maioria 
dos serviços de APS requer certos recursos essenciais. Além de 
pessoal, enfermeiras, médicos, profissionais de campo, voluntários, 
líderes comunitários, etc., há freqüentemente suprimentos chave que 
são necessários para o fornecimento do serviço; vacinas para 
imunização, balanças para a monitorização do crescimento, 
contraceptivos para o planejamento familiar. E para alguns serviços, 
é imperativa a existência de equipamento apropriado, e.g., aparelho 
de raio X para TB, veículos para trabalhos de campo, refrigeradores 
para imunização.  
 Os gerentes e o pessoal usualmente sabem que recursos são 
essenciais e quais têm a maior probabilidade de não serem 
confiáveis. Se há expectativa de problemas, pode ser útil monitorizar 
a disponibilidade desses recursos chave. Nós sugerimos a formulação 
dos indicadores de insumos no negativo para desencadear ação 
imediata. Os indicadores de insumos mais comuns monitorizam a 
disponibilidade de pessoal, suprimentos, equipamento e fundos.  

• Pessoal, e.g., número de PT treinadas; população por ACS ativo.  
• Suprimentos, e.g., número ou porcentagem dos centros de 

saúde sem envelopes suficientes para TRO.  
• Equipamento, e.g., número ou porcentagem de profissionais de 

campo sem motocicletas operacionais.  
 As fontes potenciais de informação para esses indicadores incluem 
registros de suprimentos logísticos, formulários de inventários de 
estoque, relatórios de supervisão e relatórios do ACS. Um item pode 
ser adicionado temporariamente a esses ou outros relatórios de rotina 
se não for já disponível. Dados também podem ser coletados com as 
listas de verificação dos Módulos 6 e 7. Se se estima que os recursos 
estejam disponíveis nos domicílios, e.g., cartões de crescimento, 
envelopes com sais para TRO, os dados requeridos devem vir dos 
formulários de visita domiciliar ou podem ser incluídos num 
levantamento comunitário (Módulo 2).  
 Análise e interpretação dos indicadores de insumos são muito 
diretas. Se os suprimentos são inadequados, há um problema. Esta 
informação deve estimular a solução óbvia de suprir os insumos 

Monitorizar  
insumos     

essenciais 
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necessários Se a causa da falta é desconhecida, isto deve 
desencadear investigações complementares do sistema logístico. A 
lista de verificação logística do Módulo 7 pode ser útil neste caso.    
 
Gerenciamento de APS 
 Os indicadores para os oito serviços gerenciais também podem ser 
categorizados como efeitos, produtos, e insumos. A Tabela 2 ilustra 
este vínculo.  
Tabela 2: Categorias genéricas de indicadores para gerenciamento em APS 

Efeitos  
Comportamento do pessoal (e "cobertura") 
Conhecimento de habilidades do pessoal  

Produtos 
Serviços ou atividades completados  
Freqüência dos serviços gerenciais  
Qualidade dos serviços gerenciais  

Insumos 
Disponibilidade de pessoal treinado, suprimentos, informação  
Diretrizes/protocolos 
 

 
Indicadores de efeito gerencial 

 Os serviços gerenciais são projetados para apoiar a oferta de 
serviços de APS. Assim, os efeitos dos serviços gerenciais podem ser 
medidos em termos do conhecimento, habilidades e comportamento 
das pessoas que fornecem o serviço, e do pessoal de apoio.  A Figura 
1 mostra como os serviços gerenciais afetam os serviços de APS. O 
Apêndice B lista os indicadores de efeito que você deve considerar: 

• Comportamento do pessoal, e.g., número ou porcentagem do 
pessoal de APS que segue as diretrizes de deslocamentos 

• Conhecimento do pessoal, e.g. número ou porcentagem de 
profissionais treinados em APS que sabem como preparar um 
plano de trabalho 

• Habilidades do pessoal, e.g., número de enfermeiras de APS que 
receberam o treinamento sobre o uso correto de um autoclave 
e podem usar corretamente este equipamento 
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Figura 1: Um diagrama de sistemas das relações entre o                    gerenciamento 
e um serviço 

 
Serviços de gerenciamento 
 
      INSUMOS                   PROCESSOS                    PRODUTOS                       EFEITOS 

 
    treinadores                              treinamento  e                               agente                                  habilidades dos  
    e pacotes                                 aulas práticas                           comunitário                                agentes 
    com sais para                          em TRO                                    treinado  em                             comunitários   
    reidratação oral                                                                TRO                              em TRO 
 
 
 
    INSUMOS                    PROCESSOS                   PRODUTOS                      EFEITOS                       IMPACTOS      
     agentes                                  agentes                                     pacote com                                                                              evita-se a 
     comunitários                          comunitários                              sais para                                       as mães                             desidratação 
     treinados e                             diagnosticam                              reidratação                                     usam                                e a morte  
     pacotes com                          e prescrevem                              oral é                                             TRO                                  da criança          
     sais para TRO                       TRO                                           fornecido  

 
Serviços de APS 
                                                 

 
Indicadores da produção gerencial 

 Produtos são os serviços e os resultados que os serviços gerenciais 
de APS geram com seus recursos. Há basicamente três tipos de 
indicadores de produtos gerenciais:  

• Serviços ou atividades completadas, e.g., o número de 
profissionais de APS treinados 

• Freqüência da atividade, e.g., a porcentagem das instalações 
completando os relatórios trimestrais 

• Qualidade da atividade gerencial, e.g., o número de visitas de 
supervisão que incluíram revisão ou acompanhamento dos 
problemas observados na visita anterior.  

 Informações para esses indicadores podem freqüentemente ser 
obtidas a partir de revisões dos planos do programa, entrevistas e 
discussões com agentes de saúde e gerentes, revisão dos relatórios 
de treinamento e supervisão, registros do pessoal, livros de 
contabilidade, registros de estoques e planos de atividades. O 
Módulo 7 fornece uma descrição mais detalhada das várias fontes de 
dados para esses indicadores. Assim como os indicadores dos serviços 
de APS, a análise tipicamente enfocará as comparações durante o 
tempo, comparações com os padrões de desempenho ou 
comparações entre as unidades de saúde.  
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Indicadores de insumos gerenciais 

 Insumos  são os recursos necessários para executar os serviços 
gerenciais. Nós sugerimos alguns que freqüentemente apresentam 
problemas: 

• Pessoal, e.g., o número ou porcentagem de profissionais de APS 
recrutados com determinadas habilidades  

• Suprimentos, e.g., o número de materiais de comunicação, 
educação e informação recebidos para o treinamento dos 
profissionais de campo 

• Informação, e.g., o número de relatórios mensais de serviços 
recebidos de médicos e parteiras privados 

• Diretrizes/protocolos, e.g., o número de supervisores com 
protocolos escritos para a supervisão.  

 O gerenciamento pode vir de fora da organização de APS ou de 
um outro departamento dentro da organização. Informação para 
esses indicadores pode ser obtida a partir de entrevistas, 
observações, registros de pessoal e planos de programa. Mais uma 
vez o Módulo 7 discute as fontes de informação e o uso desta 
informação. 
 
Por quanto tempo você deve monitorizar  
suas atividades de APS? 
 Os gerentes de APS executam um de dois tipos de monitorização, 
que eles chamam "de rotina" e "de curto prazo". 

Exemplo: Tailândia 
 Um sistema simples de monitorização foi implementado a nível de vila numa província do 
nordeste, para acompanhar a cobertura de seis intervenções sobre a sobrevivência infantil 
(imunizações, monitorização do crescimento, TRO, pré-natal, planejamento familiar, e água e 
saneamento). Este sistema de monitorização foi baseado em "cartões para inventário sanitário 
da vizinhança". Os dados foram coletados por voluntários locais e os cartões foram expostos na 
casa do voluntário para tornar mais fácil para a comunidade o acompanhamento do 
progresso. Supervisores coletaram os dados a cada dois meses, fizeram rápidas análises no 
local, forneceram retroalimentação aos voluntários e aos líderes comunitários, e encaminharam 
os resultados à autoridade sanitária da província para registro dos dados e análise global.  
 Este sistema permitiu que os administradores de APS, os agentes de saúde e os líderes 
comunitários permanecessem informados sobre os serviços de APS e as conquistas alcançadas 
em cada vila. 
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 Monitorização rotineira envolve a compilação de informações 
numa base regular, ou continuada,  para um grupo básico de 
indicadores. O número de indicadores deve usualmente ser mínimo, 
mas deve ainda fornecer ao gerente informações suficientes para o 
acompanhamento do progresso. Monitorização de rotina pode ser 
usada para identificar onde a implementação do programa está ou 
não progredindo como o planejado.  
 Monitorização a curto prazo é feita por um período limitado de 
tempo e usualmente para uma atividade específica. 
Freqüentemente, quando novas atividades ou processos são 
implementados, os gerentes precisam saber se eles estão sendo 
implementados como o planejado e se estão tendo o efeito 
desejado. Os gerentes normalmente usam esta informação para fazer 
ajustes na nova intervenção. Uma vez que a implementação esteja 
acontecendo, indicadores chave são incorporados à monitorização 
de rotina.  
 Monitorização a curto prazo também é usada quando os gerentes 
identificaram um problema na oferta dos implementos e serviços e 
necessitam informações adicionais. A monitorização neste caso é 
usada para examinar um problema e definir lacunas na provisão dos 
serviços e nos serviços de apoio gerencial.  
 

Exemplo: Zaire 
 Um gerente de uma zona de saúde estabeleceu um sistema especial de monitorização para 
avaliar a eficácia de uma solução que ele havia implementado para atender um problema 
nutricional. Ele descobriu que mães de crianças desnutridas freqüentemente saíam das sessões 
sobre monitorização do crescimento sem compreender o status nutricional de seu filho e o que 
precisaria ser feito em casa. Ele achava que a causa do problema era que os agentes de 
saúde não tinham tempo suficiente para aconselhar as mães. O tempo gasto com as mães era 
em média somente de 1 minuto. Em conseqüência, ele decidiu reorganizar as sessões de 
monitorização do crescimento. As crianças era pesadas por voluntários comunitários que 
executavam uma triagem, encaminhando as crianças desnutridas a uma enfermeira. Isto 
deveria permitir à enfermeira gastar mais tempo aconselhando aquelas mães com filhos mais 
carentes de atenção. O gerente monitorizou os efeitos da sua estratégia, coletando 
informações sobre se a nova abordagem de triagem estava sendo apropriadamente 
implementada, o tempo médio que as enfermeiras despendiam com as mães e crianças 
desnutridas, e o conhecimento das mães sobre o status nutricional de seus filhos e sobre as 
atividades que elas necessitariam desempenhar em casa. Ele descobriu que o tempo de 
aconselhamento para cada mãe triplicou e o conhecimento das mães ao deixarem as sessões 
de monitorização de crescimento aumentou substancialmente. 

 Pode haver uma relação complementar entre a monitorização de 
rotina e a de curto prazo. Por exemplo, problemas que foram 
identificados através da monitorização de rotina podem levar a uma 
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intervenção especial para sua resolução. Um sistema de 
monitorização de curto prazo poderia então ser implementado 
temporariamente para se assegurar que a intervenção está sendo 
eficaz. Uma vez que isto tenha sido alcançado, a monitorização de 
curto prazo pode ser reduzida, eliminada ou parcialmente 
incorporada ao sistema de monitorização de rotina. 
 
Mantenha tudo direto e  simples*  
 Ao projetar um sistema de monitorização de rotina ou de curto 
prazo, algumas diretrizes devem ser consideradas: 1) selecione 
somente indicadores chave que serão usados pelos gerentes e outros 
usuários chave; 2) não sobrecarregue o pessoal com a coleta de 
dados em excesso; 3) forneça retroalimentação de tempos em 
tempos; 4) use um formato de relatório que facilite a interpretação 
dos dados e a ação. 
 
Limitações da monitorização dos serviços  
 Algumas importantes atividades de APS podem ser de difícil 
monitorização. Por exemplo, é difícil coletar dados sobre o conteúdo 
e a eficácia dos serviços fornecidos pelos ACS a nível domiciliar. 
Coletar informações para alguns indicadores, tais como mudanças 
na mortalidade infantil e materna, pode não ser factível, 
especialmente durante um curto período de tempo. Por esta razão, 
nós sugerimos focalizar a monitorização sobre os indicadores de 
insumos, produtos e efeitos para determinar se um serviço de APS ou 
um serviço gerencial está sendo executado conforme planejado. 
Levantamentos comunitários (veja Módulo 2) também podem ser 
usados periodicamente para avaliar os efeitos e impactos desses 
serviços sobre o conhecimento, comportamento e status de saúde. 
Um sistema de vigilância (veja o Módulo 4) pode ser utilizado para 
acompanhar mortalidade, morbidade, incapacidade e fertilidade, e 
investigar suas causas.  
 Embora os indicadores sugeridos nos apêndices incluam alguns dos 
indicadores mais comuns e úteis atualmente usados em APS, espera-
se que você os modifique para atender às necessidades específicas 
de seu programa.  

                                                           
* Em inglês, esta estratégia é representada pela sigla "KISS"  
   (Keep it straightforward and simple). (N.T.) 

A monitorização 
da mortalidade  

é difícil 
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Procedimentos de monitorização  

 Nove passos para as atividades de monitorização são listados 
abaixo e descritos em detalhe neste guia. Os primeiros quatro cobrem 
o estágio de planejamento e procuram assegurar que as informações 
coletadas sejam relevantes, específicas, de coleta factível e de 
análise exeqüível. As quatro seguintes cobrem a implementação da 
monitorização: coletando as informações, compilando-as e 
analisando-as, relatando, e usando os resultados para a ação 
gerencial. O nono passo sugere uma verificação periódica do sistema 
para decidir se se continua ou não a monitorizar as atividades no 
nível atual.  
 
 
Passos na atividade de monitorização  

 
Planejamento  
Passo 1: Especifique os objetivos da monitorização  
Passo 2: Decida sobre o conteúdo da monitorização  
Passo 3: Selecione os indicadores e os padrões de desempenho  
Passo 4: Escolha as fontes de informação e desenvolva procedimentos de coleta de dados 

Implementação  
Passo 5: Colete os dados  
Passo 6: Tabule e analise os dados  
Passo 7: Apresente os achados  
Passo 8: Tome ações apropriadas 

Avaliação  
Passo 9: Decida se a monitorização continua ou não  
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 Esses passos partem do princípio de que o usuário normalmente 
deseja selecionar um número limitado de indicadores para 
monitorizar um ou mais serviços de APS, por um curto período de 
tempo. Entretanto, o mesmo processo seria seguido por aqueles que 
desejassem monitorizar todos os serviços de APS numa base rotineira. 
Aqueles que já possuem um Sistema de informações gerenciais 
podem achar útil a revisão dos passos para determinar alguma 
melhoria possível para seu sistema, por exemplo, reduzindo o número 
e a freqüência de coleta de indicadores ou simplificando o sistema 
atual.  
 
Passo 1: Especifique os objetivos de monitorização  
 O primeiro passo ao projetar um sistema de monitorização, não 
importa quão pequeno ele seja, é determinar que serviços serão 
monitorizados, com que objetivo e para quem. Diferentes usuários 
terão diferentes necessidades de informação e diferentes objetivos. 
Por exemplo, um financiador ou um membro de uma mesa diretora 
pode apenas estar interessado na monitorização da cobertura do 
programa numa base rotineira para determinar se o financiamento 
continua ou não. Por outro lado, um gerente pode desejar 
informações sobre os insumos e produtos do serviço, em grande 
parte, para se certificar de que os serviços de APS estão sendo 
executados conforme o planejado e para fazer ajustes, se não 
estiverem.  
 A seguinte planilha é usada para esclarecer: 1) que serviços serão 
monitorizados, e.g., imunização, logística; 2) com que objetivo, e.g., 
informação de rotina ou de curto prazo; decisões sobre a 
continuação ou modificação do serviço; 3) quem usará os resultados 
da monitorização, e.g., gerente, comunidade, ou agentes de saúde.  

• Atividades  
 Se você completou o Módulo 1, você já definiu prioridades entre as 
suas necessidades de informação de monitorização. Você deve 
começar revendo os serviços de APS e os serviços gerenciais que 
você selecionou. Se você não completou o Módulo 1, encontre as 
listas dos serviços de APS e gerenciais mais comuns (tanto no Módulo 
1 quanto no Glossário PRICOR) e use essas listas para decidir que 
serviços monitorizar. Os Apêndices A, B e C deste módulo podem ser 
usados como referência também. Nos Módulos 6 e 7, cada serviço de 
APS e cada serviço de apoio gerencial é dividido em tarefas e 
atividades principais. Essas listas podem ser úteis àqueles que não 
estejam interessados na monitorização de somente numa parte 

O que 
Por quê 
Quem 
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específica de um serviço. Após ter revisto esses módulos, classifique 
hierarquicamente cada serviço de APS e cada serviço gerencial 
numa escala de 1 a 10 (mais alto) para determinar o que deve ser 
monitorizado. A seguir, determine se você vai monitorizar indicadores 
de insumos, produtos ou efeitos para esses serviços de APS e 
gerenciais. 

• Objetivo  
 Ao especificar seus objetivos, você deve esclarecer porque você 
necessita informações de cada área.  
 Muitos sistemas de monitorização produzem apenas dados para 
informações gerais, freqüentemente porque é "requerido" e nada 
mais. É bem possível que o usuário só queira saber o que os serviços 
de APS estão fazendo (e.g., quantas pessoas foram servidas este mês, 
quais foram as principais doenças relatadas). Se este é o uso 
planejado dos dados, então a coleta de dados pode ser bastante 
simples. Somente os dados do numerador podem ser necessários. Por 
exemplo: 45 crianças vacinadas; 13 ACS treinados.  
 Em outros casos, o usuário pode desejar saber se um serviço está 
sendo executado conforme o planejado. Um julgamento sobre a 
eficácia deste serviço pode ser feito com base numa comparação 
entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu, tal como no 
caso da monitorização especial. Isto vai necessitar da coleta de 
dados para o numerador e denominador, por exemplo: 45 de 60 
crianças com idade apropriada vacinadas (75%); 13 de 15 ACS 
treinados (87%).  
 Finalmente, se se desejam decisões específicas com base nos 
resultados, então "regras para decisão" devem ser determinadas 
desde o início, de forma que o usuário tenha garantia de conseguir 
dados suficientes para tomar a decisão, por exemplo: fechar o centro 
de saúde se a demanda cair abaixo de 100 visitas por mês e a renda 
for menor do que 3.000 rupias* .  
 
 

                                                           
* Unidade monetária da Índia (N.T.) 
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• Usuários  
 A identificação dos usuários é importante, e sua verificação 
compensa para se ter certeza que tudo está bem compreendido e 
que as informações coletadas serão de real utilidade. Os usuários 
devem ser envolvidos na seleção dos indicadores e devem ter 
condições de explicar como as informações serão usadas. Se houver 
múltiplos usuários, suas variadas necessidades podem precisar de 
negociação.  
 A seguinte planilha pode ajudá-lo a resumir os objetivos de 
monitorização do usuário.  
 
 

PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS DE MONITORIZAÇÃO 

O que monitorizar Objetivo (de rotina, R 
ou de curto prazo, C) 

Usuários internos Usuários externos  

  Provedores Gerentes Financia-
dores 

Outros 

 
Serviços de APS 
 
PAI (efeitos)  
 
 
TRO (produtos) 
 
 
Pré-Natal 
(insumos) 
 
 
Gerenciamento 
 
Treinamento 
(efeitos) 
 
Planejamento 
(efeitos) 
 
Logística 
(insumos) 
 

 
 
 
medir a cobertura da 
imunização  
 
determinar o número 
de clientes servidos (s) 
 
determinar disponibilidade 
de TT (r) 
 
 
 
 
determinar a % de pessoal 
treinado (c) 
 
determinar planos 
produzidos/distribuídos (c) 
 
medir as compras dos 
métodos de de PF (r) 
 

 
 
 
Enfermeiras 
Médicos 
 
Médicos 
Diretor  
 
Enfermeiras 
Diretor 
 
 
 
 
Treinadores 
Diretor 
 
Planejadores 
 
 
Comprador 
Diretor 

 
 
 
Clínica  
 
 
Clínica 
 
 
Clínica 
 
 
 
 
 
Programa 
 
 
Diretor de 
planejamento 
 
Logística 

 
 
 

AKF 
 
 

CIDA 
 
 

USAID 
 
 
 
 
 

CIDA 
 
 

UNFPA 
 
 

USAID 
 

 
 
 

Ministério 
da Saúde 

 
 
 
 

Ministério 
da Saúde 

 
 
 
 

BKKBN 
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Passo 2: Decida sobre o conteúdo da monitorização  
 Após especificar o objetivo da monitorização, os gerentes precisam 
determinar a amplitude que a monitorização vai ter: que área 
geográfica será incluída na monitorização (a região inteira, um sub-
distrito); que instalações ou sub-projetos serão incluídos; que pessoal 
ou que agentes de saúdes serão incluídos em instalações 
selecionadas; e por quanto tempo a monitorização continuará.  

PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA MONITORIZAÇÃO  

1. Que área geográfica será coberta?   Distritos de Kissumu e Mombasa 

2. Que instalações ou sub-projetos serão monitorizados?  Serviços clínicos  

3. Que pessoal (gerentes, provedores & voluntários) será selecionado?    Médicos e enfermeiras 

4. Por quanto tempo a monitorização continuará?   Seis meses 

 Pode não ser necessário monitorizar todas as instalações dos 
serviços ou todo o pessoal numa área de programa. Para 
monitorização de rotina, pode ser uma boa idéia testar os novos 
procedimentos de monitorização numas poucas áreas antes de 
instituí-los em toda área do projeto. Para monitorização de curto 
prazo, pode ser suficiente limitar a monitorização a: a) pessoal, sub-
projetos ou instalações de baixo desempenho, ou b) instalações ou 
pessoal de cada área geográfica. 
 Tão importante quanto o conteúdo da monitorização é a duração 
da coleta e análise de dados. A duração usualmente dependerá do 
tipo de monitorização: de rotina ou de curto prazo. Os procedimentos 
para monitorização de rotina usualmente continuam por um período 
indefinido ou pelo menos até que o usuário determinem que os 
dados não são mais necessários. Monitorização de curto prazo, como 
o nome indica, tem maior chance de ser usada para avaliação e 
tomada de decisão e de ter uma duração mais limitada. A duração 
seria determinada pelos prazos que o usuário tem (ou define) para 
emitir um julgamento ou decisão sobre a atividade sendo 
monitorizada. Por exemplo, se um novo procedimento de busca de 
casos está sendo testado, o gerente pode desejar saber se ele é 
eficaz antes de expandi-lo para todo programa. O gerente pode 
definir o período de teste de três ou seis meses, após o qual pode-se 
tomar uma decisão de continuar o teste, expandir o procedimento, 
ou interrompê-lo. Definindo-se o tempo específico para 
monitorização 

De rotina ou  
de curto prazo 
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de curto prazo, o projeto pode evitar a coleta contínua de dados 
além de sua utilidade.  
 
Passo 3: Selecione os indicadores e os  
padrões de desempenho 
 Este módulo enfatiza os indicadores de insumos, produtos e  efeitos. 
Os Apêndices A e B fornecem listas extensas de indicadores amplos e 
limitados para cada serviço de APS e serviço gerencial. O usuário 
deve examinar essas listas e escolher um número limitado de 
indicadores para inclusão no sistema de monitorização.  
 Espera-se que a maioria dos programas necessite modificar os 
indicadores apresentados neste módulo. Testes de campo têm 
mostrado que as modificações mais típicas estão: 1) na definição do 
grupo alvo (por exemplo. crianças abaixo dos 2 anos, abaixo dos 4 
anos abaixo do cinco, entre 12 e 60 meses); 2) na terminologia (por 
exemplo, "diarréia" deve ser definida diferentemente em diferentes 
culturas); e 3) na maneira de apresentar por escrito, para tornar o 
indicador culturalmente aceitável. 
 Embora se julgue que os indicadores listados nos Apêndices A e B 
incluam aqueles mais necessários para os gerentes de APS, podem 
existir indicadores adicionais que alguns programas precisarão 
desenvolver. A planilha da próxima página pode ser usada para 
especificar os indicadores dos serviços de APS e gerenciais, para 
formular os indicadores, para definir padrões de desempenho e para 
determinar a freqüência da coleta.  

Formulação  
 Os indicadores podem ser formulados das seguintes maneiras: 

• Contagem: O tipo mais simples de medida; simplesmente conte 
o número de efeitos ou objetos. Por exemplo, 56 visitas, 432 ACS, 
9.765 crianças imunizadas.  

• Taxa: Uma medida da freqüência com que alguns eventos 
ocorrem, tal como visitas domiciliares/dia. 

• Relação: Dois números relacionados entre si numa fração ou 
decimal, tais como o número de visitas pré-natais por mulher 
grávida (3.2/1) ou número de PT treinadas por população 
(1/490). 

• Proporção: Um tipo especial de relação expressando o 
relacionamento entre uma parte e o todo. Por exemplo, as 3.250 
crianças imunizadas num total de 5.000 (3.250/5.000 = 0,65). O 
numerador é a porção do total, o denominador é o total. 

          

Modifique  
se apropriado 



 

 
 
Módulo 5: Monitorizando; procedimentos 

 
 

25



 

 

 
 

Módulo 5: Monitorizando; procedimentos 

 

26 

• Porcentagem: Uma proporção multiplicada por 100. Por 
exemplo, (3.250/5.000) * 100 = 65% das crianças em idade 
apropriada imunizada.  

 
PLANILHA PARA SELEÇÃO DE INDICADORES E PADRÕES  

Indicadores Formulação Padrões Freqüência 
Serviços de APS 
Efeito 
Produto 
 
Insumo 

% de domicílios que utilizam latrinas 
Nº de mães que conseguem interpretar o cartão de 
crescimento  
% de sessões de treinamento com materiais 

50% 
600 

 
80% 

anualmente 
6 meses 
 
mensalmente 

Serviços gerenciais 
Efeito 
Produto 
Insumo 
 

% dos ACS com desempenho melhorado 
Nºde sessões de treinamento com o pessoal clínico 
Nº de métodos de planejamento familiar recebidos dos 
financiadores 

30% 
20 
 

20.000 
casais por 

ano de 
proteção 

trimestral 
mensal 
 
trimestral 

 
 Padrões de desempenho: Além de selecionar os indicadores, o 
gerente deve definir padrões de desempenho para cada indicador. 
Este passo é freqüentemente ignorado, mas é muito importante, 
especialmente quando o objetivo for um julgamento ou decisão.  Se 
os padrões de desempenho não foram definidos desde o início, 
então será impossível determinar se a atividade foi executada com 
sucesso ou se foi eficaz. Use a planilha acima para definir padrões 
para cada indicador.  
 Um padrão de desempenho é freqüentemente chamado um 
"objetivo" e é usualmente quantificado. Por exemplo, suponha que a 
atividade a ser monitorizada seja a monitorização do crescimento e 
três indicadores sejam selecionados: número de sessões organizadas 
de monitorização do crescimento, número de crianças pesadas e 
porcentagem de mães aconselhadas. "Objetivos" precisam ser 
definidos para cada um dos indicadores. Quantas sessões devem ser 
organizadas durante o período de monitorização; quantas crianças 
devem ser pesadas; que proporção de mães deve ser 
aconselhadas? Somente se esses "padrões de desempenho" forem 
definidos, será possível chegar a um acordo sobre a aceitabilidade 
do desempenho.  

Padrões
são  alvo
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 Esses "padrões" são denominadores na computação do 
desempenho. Um indicador envolve o numerador (o que foi 
conseguido ou o desempenho real) e o denominador (o alvo ou o 
desempenho planejado). Por exemplo: 

Nº de sessões de monitorização do crescimento realmente organizadas = 20 *  100  =  80% 
Nº de sessões de monitorização do crescimento planejadas = 25  

 Na cobertura da imunização, um objetivo comum é imunizar 
completamente 80% da população alvo. Este "padrão" é o 
denominador. O numerador seria a proporção real de crianças da 
faixa etária apropriada imunizadas, digamos 65%.  
 O desempenho seria: 

Nº de crianças de faixa etária apropriada imunizadas 3.250 *  100  =  81% 
Nº de crianças de faixa etária apropriada a serem imunizadas 5.000 * .80  

 O resultado mostra que o programa alcançou 81% de seu objetivo. 
Ele também mostra que a cobertura real foi de 65% (3.250/5.000), ou 
15 pontos percentuais abaixo do objetivo. 

 Freqüência da coleta de dados: Informações para alguns 
indicadores são mais fáceis de coletar que para outros e a 
freqüência de coletas deve ser mínima, de forma a não 
sobrecarregar o pessoal e não elevar os custos. É importante 
considerar a freqüência de planejamento pois cada rodada de 
coleta de dados envolve um esforço que pode reduzir o tempo 
disponível para os serviços de APS e para outros importantes serviços 
gerenciais. Se for importante saber exatamente quantas vezes um 
evento aconteceu, e.g., quantas crianças foram imunizadas, quantas 
latrinas foram construídas, então os dados devem ser coletados 
continuamente. Mas se o objetivo é determinar se o procedimento 
está sendo executado conforme as expectativas, e.g., os ACS estão 
aconselhando as mães apropriadamente, há envelopes com sais 
para TRO disponíveis, então os dados podem ser coletados em 
intervalos periódicos. Entretanto, a coleta de dados e o exame dos 
resultados não precisam acontecer simultaneamente. Os usuários 
também devem determinar com que freqüência eles desejam 
examinar os resultados. Para alguns usuários, uma avaliação anual ou 
semestral pode ser suficiente. Outros podem desejar relatórios 
semanais. Não há regras rápidas e imutáveis sobre a freqüência. Tudo 
depende das necessidades do usuário.  

Minimize 
a coleta 

de dados 
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Passo 4: Escolha as fontes de informação e 
desenvolva procedimento para coleta de dados 
 Para cada indicador, determine a fonte e o procedimento para 
coleta de dados de monitorização. Para muitos indicadores, mais de 
uma fonte podem fornecer os dados necessários. A planilha a seguir 
pode ser usada para especificar as fontes e as técnicas para a coleta 
de dados para cada indicador.  
 A escolha das fontes de informação dependerá do sistema atual 
de informações do gerente. Como tal, a maior parte dos dados 
necessários    para    monitorização    provavelmente   virá   de   fontes 

Técnicas para monitorização dos serviços de APS 
Além dos registros de rotina, várias outras técnicas estão disponíveis para coleta de dados para 
fins de monitorização 

Observação 
 Observação direta no local em que o serviço é prestado oferece a oportunidade de coletar 
informações sobre o desempenho do agente de saúde e sobre a presença de insumos. Para 
muitos indicadores, esta é a fonte mais confiável de informações, embora também requeira um 
cuidado especial: as pessoas tendem a melhorar seu desempenho quando estão sendo 
observadas e, assim, a experiência pode não ser representativa do que acontece 
rotineiramente. Dados de observação podem ser coletados durante as visitas de supervisão, as 
visitas domiciliares ou os levantamentos domiciliares.  

Levantamentos rápidos  
 Levantamentos rápidos fornecem informações sobre a população de usuários e não 
usuários. São particularmente úteis para informações sobre cobertura e sobre tratamentos 
domiciliares, assim como sobre o conhecimento das mães. O Módulo 2 apresenta uma série 
completa de levantamentos domiciliares rápidos. Esses modelos podem ser usados para 
executar levantamentos abrangentes ou algumas perguntas podem ser extraídas sobre um 
tópico específico e usadas num pequeno levantamento rápido. 

Entrevistas de saída 
 Entrevistas de saída envolvem o questionamento de pacientes tão logo eles deixem a clínica 
ou uma sessão. Este tipo de entrevista oferece a oportunidade de coletar informações sobre o 
que os agentes de saúde fizeram e sobre a efetividade com que o paciente/mãe absorveu a 
informação. Esta fonte de informação pode ser incorporada às visitas rotineiras de supervisão, 
assim como executadas como uma atividade independente.  

Entrevistas com os agentes de saúde  
 Muita informação pode ser obtida apenas em conversa com os agentes de saúde, quer em 
entrevistas individuais estruturadas, em conversações informais, ou em discussões de grupo. Ela 
oferece uma maneira rápida e barata de se obter informação sobre coisas como problemas 
com insumos, conhecimento sobre tratamentos e identificação de pacientes de alto risco. Esta 
fonte oferece informação sensível; se um problema é identificado desta maneira, há grande 
probabilidade de ser um problema real. Entretanto, se nenhum problema for identificado, isto 
não quer dizer que não haja problemas. A informação gerada por esta fonte de informação 
pode requerer verificação através de registros rotineiros ou observação direta. 
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existentes. Registros de rotina incluem as fontes de informação que 
constituem o sistema de informação em saúde, tais como registros 
logísticos, registros de tratamentos, registros individuais de pacientes, 
relatórios de atividades, relatórios com base na população, incluindo 
as fichas familiares. O formulário para esses registros de rotina varia de 
programa para programa, mas o primeiro lugar onde se deve 
procurar informações é entre o que está atualmente sendo 
colocado. Muitos indicadores de insumos podem ser derivados dos 
sistemas rotineiros de registros ou fazendo-se algumas modificações 
nos registros de rotinas de forma que eles produzam a informação 
específica desejada. Alguns indicadores de processos/produtos, 
também podem ser calculados a partir dos registros de rotina. Por 
exemplo, a revisão dos registros de tratamento ou dos relatórios pode 
fornecer informação para um indicador: porcentagem dos agentes 
de saúde usando antibióticos somente em casos de pneumonia, 
faringite estreptocócica e otite. 
 Se os dados necessários ainda não foram coletados, é 
freqüentemente possível modificar um dos formulários atuais de forma 
a que eles fornecerão a informação desejada. Isto pode requerer 
nada mais que uma leve alteração nas frases do formulário atual. Por 
exemplo, mude "número de envelopes com sais para TRO distribuídos" 
para "número de mães de crianças abaixo de 5 anos que receberam 
envelopes com sais para TRO." Em outros casos um novo item pode 
ser acrescentado a um formulário existente. Exemplo: acrescente 
uma pergunta para as mães no registro de visita domiciliar dos ACS, 
"Você tem um cartão de crescimento para seu filho?" ou instrua os 
supervisores a fazerem aos ACS algumas perguntas chave durante as 
suas visitas de rotina, por exemplo: "Você foi treinado o mês passado 
a aconselhar as mães sobre os efeitos colaterais das imunizações?"  
 Em alguns casos pode ser necessário desenvolver novos 
instrumentos para coletar os dados. Os Módulos 2, 6 e 7 fornecem 
diretrizes, exemplos e instrumentos que podem ser adaptados para se 
adequar às necessidades de monitorização. Eles descrevem os 
enfoques mais comuns para a coleta de dados: como coletar novos 
dados a partir de levantamentos das mães, a partir de observações 
dos serviços de APS e a partir de revisões dos relatórios e registros 
disponíveis.  

as fontes 
istentes 

difique   
rmulários  

atuais 
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 Entrevistas e discussões informais com agentes de saúde, pessoal 
administrativo, líderes comunitários e outros podem ser uma maneira 
prática de coletar impressões gerais sobre como o programa está 
caminhando, se procedimentos de coleta de dados mais formais e 
específicos não puderem ser utilizados. Restrições financeiras e de 
tempo devem ser levadas em conta ao escolher onde e como obter 
dados de monitorização.  

PLANILHA PARA SELECIONAR FONTES DE DADOS E TÉCNICAS 
Fontes de dados: 

 
Registros Interface 

provedor 
cliente 

Cliente Agente de 
saúde 

Técnica para  
 coleta de dados: 

Revisão Observação Entrevista/ 
levantamento 

Entrevista 

Indicadores dos serviços de APS 

% de domicílios que usam latrinas 
 
Nº de mães que podem interpretar o cartão de 
crescimento  
 
% de sessões de treinamento com materiais  
 
 
Indicadores dos serviços gerenciais 

% de APS com desempenho melhorado 

 

Nº de sessões de treinamento com o pessoal clínico  

 

Nº de métodos de PF recebidos dos financiadores 

 

 

 
 
 
 
 
Dados do 
serviço  
 

Registros de 
supervisão 
 

Registros de 
serviços 

Registro de 
buscas 
logísticas 

  
 
Levant. rápido  
 
Levant. rápido 

 

 
 
Passo 5: Colete os dados  
 Quando novos formulários ou instrumentos para monitorização de 
dados forem desenvolvidos, o usuário deve pré-testá-los em pequena 
escala. Isto inclui a seleção e treinamento de pessoal para coleta de 
dados e o estabelecimento de procedimentos para coleta, 
supervisão e processamento dos dados. O Módulo 2, em particular, 
inclui algumas diretrizes sobre coleta de dados, incluindo pré-teste, 
treinamento dos entrevistadores e supervisão. O Módulo 4 apresenta 
diretrizes para o estabelecimento de um sistema de vigilância de 
impacto. Os Módulos 6 e 7 também incluem sugestões relevantes 
para a coleta de dados de insumos e de processos. A planilha 
seguinte pode ser usada para especificar responsabilidades pela 
coleta, supervisão e processamento dos dados.  
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PLANILHA PARA ESPECIFICAÇÃO DA COLETA, 
SUPERVISÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Pessoal Responsabilidades 
 Coleta Supervisão Processamento 
Agente de saúde 

Pessoal clínico 

Gerente distrital 

Gerente do Sistema de 
Informações Gerenciais 

Coleta 
Coleta 
Recebe 

Recebe 

 

Supervisiona agente de saúde 

Usa os dados para gerenciar 
 

Envia ao distrito  

Envia ao distrito 

Compila 

Processa e relata 

 
 Mais uma vez, a maneira mais fácil seria coletar os dados 
necessários através do sistema existente. Isto eliminaria a necessidade 
de estabelecer um esforço especial de coleta de dados. ACS, 
supervisores, médicos e outros poderiam coletar facilmente uma 
pequena quantidade de informação adicional, especialmente se for 
por apenas um período limitado de tempo. Entretanto, 
provavelmente será necessário executar ao menos um treinamento 
mínimo para assegurar que os agentes compreendam as 
modificações no sistema existente e seu objetivo.  
 
Passo 6: Tabule e analise os dados  
 Os dados de monitorização devem ser tabulados e analisados 
para atender os objetivos e o conteúdo especificados nos Passos 1 e 
2. O Passo 3 mostrou como computar os resultados comparando as 
conquistas reais com as planejadas. A planilha seguinte pode ser 
usada para especificar o desempenho real observado, o padrão de 
desempenho e a porcentagem do padrão alcançada. A maioria das 
tabulações serão contagens diretas e/ou porcentagens.  
 Há diversas maneiras pelas quais a análise dos dados pode facilitar 
a interpretação dos resultados. Você pode identificar problemas 
examinando as distribuições de freqüência (Tabela 3), comparando 
os valores reais dos indicadores com os padrões de desempenho ou 
objetivos (Figura 2); comparando o desempenho entre unidades de 
saúde ou distritos administrativos (veja Figura 4); e comparando 
unidades administrativas no tempo (veja Tabela 4).  
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PLANILHA PARA COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO REAL COM O DESEMPENHO PADRÃO 

Componentes/ 
Indicadores 

Desempenho  
real 

Padrão de  
desempenho 

% do padrão 
alcançada 

Ação a ser tomada 

Serviços de APS 
1. Proporção de domicílios com 

latrina 
 
2. Número de mães que podem 

interpretar o cartão de 
crescimento  

 
3. Proporção das sessões de 

treinamentocom materiais 
 
 
Serviços gerenciais  
1. Proporção de ACS com 

desempenho melhorado 
 
2. Número de sessões de 

treinamento com o pessoal para 
o clínico treinamento 

 
3. Número de métodos de PF 

recebidos do financiador 
 

 
0.40 

 
 
600 
 
 

 
0.55 

 
 
 
 

0.35 
 
 

12 
 
 

 
10.000 

casais por ano 
de proteção 

 
0.50 

 
 
600 
 
 

 
0.80 

 
 
 
 

0.30 
 
 

20 
 
 

 
20.000  

casais por ano 
de proteção 

 
80% 

 
 

100% 
 
 
 

69% 
 
 
 
 

116% 
 
 

60% 
 
 
 

50% 

 
Organizar equipes para 
construir latrinas 
 
Aumentar o objetivo 
para 750 
 
 
Assegurar 
financiamento para 
compra de materiais 
 
 
Prover incentivos para o 
desempenho 
 
Fornecer transporte e 
materiais 
 
 
Assegurar métodos 
adicionais localmente 

 
 Os dados podem ser apresentados de várias maneiras. As mais 
comuns são listas, tabelas e gráficos. A Tabela 3 mostra o número e 
porcentagem de indicadores selecionados relacionados à gravidez 
para um período de seis meses.  
 Os seguintes exemplos são de um relatório semestral de um 
programa de APS em Bangladesh.1  
 A figura 2 mostra os dados num gráfico que os compara aos 
padrões ou objetivos definidos para os mesmos períodos. 
 O próximo exemplo (Figura 4), mostra como dados de diferentes 
centros de saúde podem ser comparados. Esses dados são da 
cobertura de cápsulas de Vitamina A em 14 áreas propensas a 
desastres em Bangladesh.2 

                                                           
1A partir do "Aga Khan Community Health Programme, Dhaka, Bangladesh, Progress Report, Abril 
1990 - Setembro 1990". 
2Ibid 
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Tabela 3: Indicadores relacionados à gestação: Abril-Setembro 1990 
 N % 
Partos totais 

Nascidos vivos 
Natimortos 

Partos feitos por pessoal treinado 
Partos em casa 
Partos feitos por PT treinada pelo AKCHT 
Partos feitos por outra pessoa treinada 
Partos feitos por pessoa não treinada 
Cobertura de TT nas mulheres que deram à luz     
     Completa 
     Incompleta 
     Nenhuma 

575 
559 

16 
375 
332 

70 
73 

189 
 

393 
132 

39 

100.0 
97.2 

2.8 
66.5 
57.7 
12.2 
12.7 
32.9 

 
69.7 
23.4 

6.9 
 
 Os dados podem ser apresentados numa forma tabular para 
comparar os resultados durante o tempo, por áreas administrativas. O 
exemplo final (Tabela 4) mostra o número de pílulas distribuídas por 
mês em 8 distritos. Ao todo, um total de 1.201 ciclos de pílulas foram 
distribuídos. Julho de 1989 foi o mês com o mais alto nível de 
distribuição de pílulas. Entre os oito distritos, o distrito de Canca teve o 
nível geral mais alto de distribuição de pílulas.  
 
Figura 2: Crianças em idade apropriada completamente imunizadas  
Setembro 1989- Setembro 1990 
 

Trimestre

C
ob

er
tu

ra
 (p

or
 c

en
to

)

25

50

75

100

set-89 dez-89 mar-90 jun-90 set-90

 

Real

Objetivo

47,6 49,3 

49,7 55,6

61,9 

85 8585

50 50
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Figura 4: Cobertura de cápsulas de Vitamina A 
 

Agosto, 1990
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Tabela 4: Número de pílulas distribuídas por distritos e por mês/ano 

Distrito 05/89 06/89 07/89 08/89 09/89 10/89 11/89 Total 
Calle 
Valle 
Pasto 
Santander 
Caldas 
Atlantico 
Tolima 
Canca 

5 
63 
20 
30 
7 

15 
10 
47 

10 
42 
24 
40 
15 
26 
18 
52 

37 
10 
42 
52 
8 
9 

13 
69 

30 
7 

37 
52 
9 
9 

14 
56 

30 
28 
33 
37 
4 

10 
17 
71 

20 
11 
38 
34 
3 

13 
33 
66 

21 
6 
5 

22 
2 

13 
35 
71 

153 
167 
199 
267 
48 
95 

140 
432 

Total 197 227 240 214 230 218 175 1501 
 
Passo 7: Apresente os achados 
 Os resultados da atividade de monitorização devem ser 
apresentados àqueles envolvidos na implementação do serviço: 
supervisores, pessoal de saúde, membros da comunidade. Você deve 
rever a "Planilha para especificação dos objetivos"  no Passo 1 para 
determinar se, de fato, os usuários precisam da informação. Embora 
os resultados possam ser apresentados graficamente ou em tabelas, 
as representações devem ser adaptadas ao nível dos usuários.  
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Elas devem ser simples e devem apontar os achados principais. Deve-
se permitir que os participantes contribuam com seus pontos de vista 
sobre as causas potenciais e as soluções para os problemas 
identificados. Encontros com os usuários da informação podem 
promover a partilha de perspectivas entre os diferentes parceiros da 
APS. 
 
Passo 8: Tomar a ação apropriada  
 Quando os resultados da monitorização tiverem sido apresentados 
e discutidos com os vários parceiros da APS, você deve usar seus 
achados para decidir se há necessidade de tomada de ação e, se 
for o caso, que ação.  
 Isso significa que você deve primeiro explorar as causas e então 
desenvolver soluções. Em muitos casos, as causas podem ser óbvias 
ou bem conhecidas do pessoal. Na Tailândia, por exemplo, os 
agentes de saúde não aconselharam as mães durante as sessões de 
monitorização do crescimento porque as sessões eram muito 
barulhentas e não havia tempo suficiente.  
 As listas de verificação nos Módulos 6 e 7 podem ser guias úteis 
para explorar as causas dos problemas. Por exemplo, se a cobertura 
da imunização for baixa, a lista de verificação de imunização deve 
ser usada para examinar o processo de oferta de serviços para 
determinar se: os agentes de saúde estão contactando e 
acompanhando os domicílios adequados; se as mães estão 
comparecendo às sessões de imunização, se as crianças estão sendo 
imunizadas apropriadamente e as mães aconselhadas sobre possíveis 
efeitos colaterais; e se as vacinas, seringas e outros suprimentos 
existem em quantidade adequada.  
 Quando a causa do problema e/ou a solução mais provável não 
são conhecidas, o guia para solução de problemas do PAG APS e os 
manuais de Pesquisa Operacional PRICOR podem ajudar os gerentes 
a progredirem através de seu processo de solução de problemas. 
 Uma vez que se chegou a um acordo sobre uma solução, sua 
implementação deve ser planejada. Isto envolve definir objetivos e 
determinar que atividades devem ocorrer, quem deve executá-las, 
onde os serviços devem ser fornecidos, quando os serviços devem ser 
oferecidos e que recursos são necessários.  
 A ação que se decide tomar pode requerer monitorização 
adicional de curto prazo para se assegurar que: a) as intervenções 
selecionadas sejam implementadas conforme o planejado; b) elas 
tenham os efeitos desejados.  
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Passo 9: Decidir se a monitorização deve continuar  
 A atividade de monitorização é projetada para atender às 
necessidades atuais dos gerentes e outros usuários. À medida que 
essas necessidades mudam, assim mudam também as necessidades 
de monitorização. À medida que os programas melhoram com o 
tempo, os gerentes podem ter menor necessidade de informação 
detalhada freqüente sobre alguns insumos e produtos. Indicadores de 
efeitos usualmente adquirem mais importância à medida que os 
indicadores de implementos e produtos mostram implementação 
melhorada. O número de indicadores pode geralmente ser reduzido 
quando desempenho satisfatório e sustentado foi alcançado. Revisão 
periódica de todos os indicadores do Sistema de informações 
gerenciais podem ajudar os gerentes a manter seu SIM enxuto 
reduzindo número de indicadores, reduzindo a freqüência da coleta 
de dados e reduzindo a agregação do relatório dos dados aos níveis 
superiores.  



 

 
 
Módulo 5: Monitorizando; procedimentos 

 
 

37

 
 



 

 

 
 

Módulo 5: Monitorizando; procedimentos 

 

38 

 
 



 

 

39

 
 
                             
 


