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Apêndice A: Indicadores dos serviços de APS 

 Este apêndice apresenta uma lista anotada de indicadores selecionados 
para os seguintes serviços de APS: 
 
APS GERAL   
 Visita domiciliar de APS Geral  
 Educação para saúde  

ATENÇÃO MATERNA  
 Pré-natal  
 Parto seguro 
 Atenção pós-natal  
 Planejamento familiar  

ATENÇÃO À CRIANÇA 
 Infecções respiratórias agudas  
 Aleitamento materno  
 Controle de doenças diarréicas/terapia de reidratação oral  
 Incapacidades na infância  
 Imunização infantil  
 Monitorização do crescimento/educação nutricional  

SAÚDE COMUNITÁRIA  
 Suprimento de água, higiene e saneamento  

OUTROS CUIDADOS COM A SAÚDE 
 Acidentes e lesões  
 Doenças crônicas não transmissíveis 
 Malária  
 Tratamento de doenças secundárias (atenção curativa geral) 
 Tuberculose  
 Doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS 

 Os indicadores para cada serviço de APS são divididos em três categorias: 
efeitos, produtos e insumos. Em geral, essas categorias incluem indicadores que 
cobrem um ou mais dos critérios genéricos descritos no texto. Exemplos são 
mostrados abaixo. 
Indicadores de efeito: 
• cobertura, e.g., número ou porcentagem de crianças completamente 

imunizadas 
• comportamento, e.g., número ou porcentagem de domicílios que utilizam 

uma latrina sanitária 
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• 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 
corretamente a TRO 

Indicadores de produtos: 
• utilização, e.g., número ou porcentagem de crianças abaixo dos dois anos 

matriculadas na monitorização do crescimento  
• qualidade da atenção, e.g., número ou porcentagem de agentes de saúde 

que usam seringas e agulhas esterilizadas para cada imunização 
• contato/visita, e.g., número ou porcentagem de mulheres grávidas 

contactadas/visitadas pelos ACS 
• acesso, e.g., número ou porcentagem de população vivendo num raio de 

cinco kms da instalação de saúde  
Indicadores de insumos: 
• pessoal, e.g., número de PT treinadas; população por ACS ativo  
• suprimentos, e.g., número ou porcentagem de centros de saúde sem 

envelopes suficientes de sais para TRO 
• equipamentos, e.g., número ou porcentagem das unidades de saúde sem 

equipamento laboratorial funcionante.  
 Embora esses indicadores representem recomendações práticas e 
especializadas, eles podem não ser universalmente aplicáveis e podem 
necessitar adaptação às circunstâncias locais. Para alguns indicadores, os 
padrões locais de tratamento, o treinamento de pessoal e o equipamento 
devem ser revistos e incorporados a seu instrumento de coleta de dados a fim 
de medir os insumos, os produtos e os efeitos da APS. Para outros indicadores 
que requeiram a medida de conhecimento e habilidade, o usuário pode 
precisar rever o conteúdo do IEC em APS e revisar ainda os esforços de 
treinamento para determinar áreas chave de conhecimento.  
 Notas de rodapé fornecem sugestões de fontes de dados e, em casos onde 
não for óbvio, explicam o que foi projetado para medir e porque é importante.  
 Em alguns casos, mais de um indicador é sugerido para uma área 
semelhante. Conforme definido na introdução, o grupo alvo e o período de 
observação precisam ser especificados para muitos desses indicadores. 
Aqueles fornecidos são apenas ilustrativos.  
 O termo "unidades de saúde" aplica-se aos centros de saúde, postos de 
saúde ou serviços de saúde a nível comunitário. Este termo deve ser 
interpretado para se adaptar ao sistema de saúde de cada programa.  
 A maioria dos indicadores são projetados como contagens simples das 
atividades ou simples porcentagens. Em muitos casos, as contagens serão 
suficientes, uma vez que o objetivo freqüentemente será determinar se um alvo 
foi alcançado. 
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Porcentagens são recomendadas sempre que possível, e idealmente, tanto as 
contagens quando as porcentagens deveriam ser calculadas.  
 
VISITA DOMICILIAR GERAL DE APS 

Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de domicílios visitados por ACS nos últimos três 

meses  
• número ou porcentagem de visitas domiciliares de APS durante os últimos 

três meses onde o agente de saúde discutiu: 1 

- monitorização do crescimento/nutrição (se criança desnutrida) 
- pré-natal (se mulher grávida) 
- planejamento familiar (se mulher em idade fértil) 
- água e saneamento  
- imunizações  
- terapia de reidratação oral (se caso de diarréia) 

• número ou porcentagem do grupo alvo visitado por seu ACS nos últimos três 
meses, por tipo: 2 

- mulheres de 15 e 49 anos de idade 
- crianças abaixo de 5 anos de idade 
- casos de alto risco 

Indicadores de insumos      
• número de domicílios por ACS 3 

• população por ACS 2 

• número de agentes de saúde ativos, por tipos: 
- ACS 
- enfermeira de saúde pública  
- parteira  

Notas sobre os indicadores de visitas domiciliares de APS Geral 
1 Deve-se tomar cuidado ao analisar e interpretar os resultados deste indicador, uma vez que nem todos os domicílios 

visitados vão requerer todas as mensagens listadas. Os denominadores devem ser ajustados de acordo.  
2 Informação pode ser obtida a partir dos formulários de visitas domiciliares, se existirem, ou a partir de levantamentos 

rápidos (modificando o formulário de levantamento rápido em APS).  
3 Informação para este indicador pode ser derivada a partir das informações populacionais/censitárias. Veja o 

Apêndice G do Módulo 2 para estimativas da população alvo. 

Educação PARA SAÚDE  

Indicadores de efeito  
• número ou porcentagem de entrevistados que praticam o comportamento 

para saúde delineado nos objetivos de educação para saúde 1 
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• número ou porcentagem da população alvo que se lembra das mensagens 
de educação para saúde veiculadas pelos meios de massa, televisão, rádio, 
out-doors, cartazes, etc., durante as últimas 1-2 semanas 2 

• número ou porcentagem dos entrevistados que conhecem a importância 
do tópico de educação para saúde discutido pelo ACS durante a última 
visita 3 

Indicadores de produtos  
• número da população alvo que foi visitada em casa e recebeu informação 

para saúde durante os últimos três meses 4 
• número ou porcentagem de agentes de saúde usando uma técnica ou mais 

de educação para saúde (dramatização, demonstração, cartazes e outras 
usadas na área). 

• número ou porcentagem de clientes recebendo informação para saúde 
numa comunidade ou grupo definido 5 

Indicadores de insumos      
• número ou porcentagem de ACS treinados em educação para saúde 6 
• número de organizações comunitárias que oferecem serviços de educação 

para saúde  
• número de ACS comparados com 1.000 domicílios ou com cada vila 7 

• número ou porcentagem de entrevistados que desejam receber 
informações/tópicos adicionais de educação para saúde 8 

Notas sobre os indicadores de educação para saúde 
1 Reveja as normas locais de comportamento positivo para saúde, conforme explicado nos materiais para educação 

para saúde. Faça um levantamento dos entrevistados para determinar se eles praticam cada tipo de 
comportamento.  

2 Os entrevistados podem ser questionados sobre mensagens específicas de várias fontes de meios de comunicação de 
massa.  

3 Este indicador é para domicílios que foram visitados nos últimos três meses (veja Módulo 2).  
4 Grupos alvo podem incluir mulheres entre 15-49 anos, crianças abaixo dos cinco anos, casos de alto risco (tuberculose, 

malária, DST/HIV) e outros. 
5 O Módulo 2, Avaliando as necessidades de saúde da comunidade e a cobertura, fornece perguntas para medir a 

educação para a saúde entre mulheres em idade fértil, crianças com menos de 24 meses, crianças entre 24-60 meses, 
e outros membros do domicílio.  

6 Os profissionais de saúde incluem ACS, enfermeiras de saúde pública, parteiras, médicos e outros.  
7 A relação entre ACS e domicílios ou número por vila deve ser definido no contexto local, e de acordo com as 

necessidades locais.  
8 Este indicador mede a demanda da população por mais informação.  
 
PRÉ-NATAL 

Indicadores de efeitos  
• número ou porcentagem de mulheres grávidas identificadas como de "alto 

risco” 1 

• número ou porcentagem de mulheres que receberam três ou mais visitas 
pré-natais durante a última gestação 2 

• número ou porcentagem de mulheres que receberam duas doses de 
toxóide tetânico para conferir proteção antes do parto 3 
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• número ou porcentagem de mulheres que aderiram ao regime de 
suplementação com ferro e folato durante a última gestação 4 

• número ou porcentagem de mulheres ganhando menos de 1kg/mês 
durante o segundo e terceiro trimestres 

Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de mulheres que receberam ao menos uma visita 

pré-natal durante a gestação 
• número médio de contatos por mulheres grávidas 5 

• número ou porcentagem de mulheres grávidas vistas no pré-natal que foram 
aconselhadas sobre os sinais de alarme indicando a necessidade de 
buscarem cuidados complementares 

• número ou porcentagem de profissionais que buscaram regularmente as 
gestações de alto risco 6 

• número ou porcentagem de mulheres de alto risco vistas por um profissional 
de saúde e que foram identificadas como tal 7 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde fornecendo atenção mé-
dica a gestantes de alto risco ou providenciando seu encaminhamento 8 

Indicadores de insumos      
• número ou porcentagem de unidades de saúde que sofreram falta de 

estoque de suplementos de ferro/comprimidos para profilaxia da malária 9 

• número de dias em que a clínica não dispôs de suplementos de 
ferro/comprimidos para profilaxia da malária 

• número ou porcentagem de mulheres em idade fértil pesando menos de 38 
Kg. antes da gravidez 10 

Notas sobre os indicadores de pré-natal 
1 Alto risco inclui: idade materna abaixo de 16 ou acima de 35, primeira gestação acima dos 30 anos, 5-8 gestações 

prévias, mais de 10 anos desde a última gestação, cesária prévia, complicações prévias de parto, natimorto prévio, 2 
ou mais abortos espontâneos prévios, óbito neonatal prévio, 3 ou mais abortos provocados, 2 ou mais mortes no 
primeiro ano de vida, bebê com baixo peso ao nascer anteriormente, mãe com estatura menor que o padrão local, 
pelve pequena, mãe com seqüela de pólio, sangramento desde o último período menstrual, clinicamente anêmica, 
febre, pressão arterial maior que 140/90, escarro positivo para BAAR, diabetes, doença cardíaca, pré-eclâmpsia, 
apresentação fetal anormal, anemia falciforme, malária, AIDS, apresentação de nádegas ou situação transversa, 
grande para idade gestacional, suspeita de gemelar.  

2 Informação para estes indicadores pode ser obtida a partir de mini-levantamentos rápidos de mulheres que deram à 
luz nos últimos 12 ou 24 meses, dependendo das preocupações locais. A norma para o número de visitas deve ser 
adaptada à política local.  

3 Este indicador mostra se as mulheres completam adequadamente as injeções necessárias de toxóide tetânico durante 
sua última gestação. O numerador é o número de mulheres que recebem a cobertura completa; o denominador 
consiste em todas as mulheres que já estiveram grávidas alguma vez.  

4 Esta informação pode ser coletada num levantamento perguntando se os comprimidos de ferro foram tomados 
durante a gestação.  

5 Este indicador mostra com que freqüência as mulheres que usam o pré-natal o procuram. O numerador seria o número 
total de visitas pré-natais e o denominador seria o número de mulheres que fazem ao menos uma visita pré-natal.  

6 Alto risco precisará ser definido localmente. Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos 
supervisores.  

7 Este indicador mede se o sistema de alto risco funciona bem. Informação sobre gestação de alto risco pode ser 
compilada a partir dos cartões de gestantes ou outros registros de serviços individuais mantidos na instalação de saúde 
que registra os fatores de alto risco.  

8 Se os profissionais de saúde vão referir ou podem fornecer o aconselhameto sem o encaminhamento, dependerá do 
nível educacional e de treinamento desses profissionais e do grau de sofisticação da instalação de saúde.  
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9   Ambos os indicadores apontam para problemas no sistema de suprimentos, embora o segundo forneça um quadro 
mais detalhado da extensão do problema. Dados podem ser obtidos a partir da lista de verificação dos supervisores 
para o pré-natal (entrevistas com profissionais de saúde ou revisão dos registros ou inventário de estoque).  

10 Esta é uma medida do risco da gravidez. Esta informação pode ser coletada por levantamento ou revisão de 
registros.  

 
PARTO COM SEGURANÇA 

Indicadores de efeitos 1 

• número ou porcentagem de partos em localizações preferenciais (e.g., 
hospital, maternidade, clínica de saúde, centro para partos) 2 

• número ou porcentagem de partos acompanhados por um provedor de 
saúde treinado(médico, enfermeira, parteira, ACS, PT) 3 

• número ou porcentagem de mães com conhecimento dos sinais de perigo e 
onde ir se complicações surgirem (sinais de perigo incluem malária, diabetes, 
hipertensão, doença hepática e outros). 

• número ou porcentagem de famílias com membros (homens, mulheres, 
sogras) cientes dos sinais de alarme da gestação, do trabalho de parto, do 
parto e do puerpério. 

• relação das complicações obstétricas positivamente tratadas e todas as 
complicações durante os últimos 3-6 meses  4 

• porcentagem de mulheres com ótimo ganho de peso (i.e., não mais de 13 
kg e não menos de 6 kg desde antes da gestação até o nascimento da 
criança)  5 

Indicadores de produtos 1 
• número ou porcentagem de gestantes que foram treinadas sobre os sinais 

de alarme do parto, instruídas a respeito de onde ir  6 

• número ou porcentagem de casos de complicações obstétricas tratadas 7 

Indicadores de insumos 8 

• número ou porcentagem de PT treinadas em planejamento familiar, 
reconhecimento de complicações obstétricas e práticas higiênicas de parto, 
e vinculadas ao sistema de partos do serviço de saúde formal  9 

• número ou porcentagem de hospitais distritais equipados e funcionando 
como primeiros centros de referência  10 

• número ou porcentagem de instalações e pessoal que usam protocolos pa-
dronizados de encaminhamento para atuar nas complicações obstétricas 11 

• número ou porcentagem de equipes de saúde e pessoal treinado para 
aten-ção às complicações obstétricas, especialmente casos de emergência  
12 

• número ou porcentagem de comunidades com sistemas de transporte   
organizados e funcionantes para efetuar as referências  13 



 

 
 
Módulo 5: Monitorizando; apêndice A 

 
 

45

Notas sobre os indicadores de parto com segurança 
1   A maioria dos indicadores de efeitos e produtos podem ser obtidos a partir de entrevistas de mulheres que deram à luz 

durante os últimos 12-24 meses. 
2  Este indicador mede a prática das mulheres no uso das instalações preferenciais. O indicador só é relevante se as 

mulheres tiverem razoável acesso. Este indicador pode ser usado para focalizar somente as mães de baixo nível sócio-
econômico. 

3  O indicador só é relevante se a mulher tiver acesso a um provedor treinado. O numerador é o número das que usam 
um provedor treinado; o denominador é o número de mulheres com acesso. 

4  Tratamentos positivos referem-se às complicações que foram tratadas com sucesso versus tratamentos mal sucedidos 
que resultaram em mortalidade materna ou morbidade crônica. Esta informação pode ser coletada a partir de uma 
revisão dos registros das instalações obstétricas. Se a informação for coletada diretamente dos pacientes, uma 
grande amostra de mulheres será necessária para se coletar os dados daquelas com complicações. 

5  Este indicador pode ser medido usando-se registros e levantamentos hospitalares. 
6  Esta informação pode ser coletada a partir de um levantamento dos clientes ou a partir dos registros rotineiros dos 

serviços de instalações de cuidados maternos infantis ou dos provedores desses cuidados.  
7  Este indicador requer uma revisão dos registros das instalações obstétricas. 
8  Informação sobre indicadores de insumos pode ser obtida a partir dos provedores e/ou de uma revisão do registro dos 

serviços.   
9 Este indicador só é apropriado onde as PT fornecem uma grande proporção dos partos e sua capacidade é uma 

preocupação importante. 
10 Registros periódicos dos serviços das instalações de saúde usualmente fornecem informação sobre os tipos de serviços 

oferecidos, i.e., serviços de referência obstétrica e equipamento disponível, i.e., para tratar complicações obstétricas. 
11 Para medir este indicador, primeiro determine se existem protocolos padronizados para referência e em que 

consistem. A seguir, provedores e clientes podem ser averiguados para determinar se os protocolos são conhecidos 
dos provedores e se são seguidos.  

12 Para coletar esta informação, determine os tipos de complicações encontrados pelos vários tipos de pessoal de 
saúde. Então levante as equipes de saúde e pessoal para determinar se eles foram treinados (seu conhecimento 
também pode ser medido). Resultados deste indicador permitem uma avaliação da capacidade de manuseio das 
complicações obstétricas dos vários tipos de pessoal e instalações de saúde. 

13 Este indicador mede o acesso dos clientes aos serviços obstétricos de emergência e é obtido pelo levantamento dos 
provedores ou instalações obstétricas.  

 
ATENÇÃO PÓS-NATAL 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de mulheres que recebem atenção pós-natal de 

profissionais de saúde 
• número ou porcentagem de mulheres no pós-natal que retornam para visitas 

de acompanhamento 
• número ou porcentagem de mulheres que deram à luz e sabem quando e 

onde retornar para uma visita de acompanhamento pós-natal 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de mulheres que deram à luz e foram vistas ao 

menos uma vez durante o período pós-natal  1 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde que aconselharam as 
mães sobre os sinais potenciais de alarme no pós-parto requerendo consulta 
com o profissional de saúde 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde usando material estéril 
para cortar e fazer o curativo do cordão umbilical, ou o número OU 
porcentagem de mães que disseram que o profissional de saúde usou 
material limpo para cortar e fazer o curativo do cordão umbilical  2 
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• número ou porcentagem de mães cujo parto foi acompanhado por uma 
parteira tradicional e que receberam aconselhamento sobre o serviço de 
puericultura após o parto 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de clínicas/profissionais de saúde locais que 

experimentaram falta de equipamento estéril e suprimentos para a atenção 
apropriada com o cordão umbilical (lâmina, gazes, etc) 

• número ou porcentagem de instalações com uma ou mais pessoas treinadas 
em cuidados e aconselhamento pós-natal 3 

Notas sobre os indicadores de cuidados pós-natais 
1 Este indicador mede se as mulheres estão recebendo acompanhamento no pós-natal. Essa informação pode ser 

obtida a partir de mini levantamentos rápidos. 
2 Quando materiais estéreis ou limpos são usados, a incidência de infecções pós-natais é reduzida. Informação para o  

1º indicador pode ser obtida a partir das listas de verificação dos supervisores para os partos ou a partir de entrevistas 
de saída com as mães. Embora as últimas possam ser menos confiáveis, as dificuldades em se observar a prática do 
parto em muitos contextos pode torná-las a única fonte de dados disponível. 

3 O tipo de pessoa classificada como uma "parteira tradicional treinada” dependerá das normas do programa local. 
Pode se tratar de uma parteira tradicional re-treinada, uma enfermeira de saúde pública ou uma parteira * .  

 

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Indicadores de efeitos 1 
• número ou porcentagem de mulheres em idade apropriada que conhecem 

ao menos um método moderno de planejamento familiar e sabem onde 
obtê-lo 2 

• número ou porcentagem de mulheres em idade fértil em uso atual de 
métodos modernos de planejamento familiar  3 

• número ou porcentagem de gestações não desejadas  4 

• tempo médio em que as pessoas que atualmente usam os métodos 
modernos de contracepção tem usado o método  5 

• número ou porcentagem de partos, com menos de 24 meses de intervalo, 
entre mulheres de 15-29 anos 6 

• relação de partos para mulheres abaixo de 19 ou acima de 34 anos 7 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de mulheres em idade apropriada contactadas 

por profissional de saúde, em trabalho de campo  8 

• número de mulheres que recebem métodos do ACS por método 
contraceptivo 

• número de novas pessoas que aceitam um método, particularmente 
métodos de longa duração  9 

                                                           
* Parteira (em Inglês "midwife") refere-se a uma pessoa que recebeu treinamento formal a nível médio ou superior.  
Parteira tradicional (em Inglês " traditional birth attendant") refere-se a uma pessoa sem educação formal (que pode 
ou não ter sido treinada). (N.T.) 
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• número ou porcentagem de mulheres vistas que foram encaminhadas a 
partir de outros provedores para serviços com base clínica  10 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde que explicam quando e 
onde ir para acompanhamento de rotina pelos serviços de planejamento 
familiar  11 

• número ou porcentagem de pessoas que aceitam o acompanhamento 12 
• número ou porcentagem de mulheres que receberam aconselhamento 

sobre possíveis efeitos colaterais do contraceptivo escolhido ou que foram 
questionadas sobre efeitos colaterais em visitas de acompanhamento 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde que sofreram falta de 

método contraceptivo em seus estoques no último mês  13 

• número ou porcentagem de unidades de saúde que tiveram menos de 2 
tipos de contraceptivo em estoque em qualquer momento durante o mês. 14 

• número ou porcentagem de vilas sem um suprimento regular de 
contraceptivos 15 

Notas sobre os indicadores de planejamento familiar 
1  Os indicadores de efeitos e produtos podem ser medidos pelo levantamento de mulheres ou casais em idade 

adequada. A mulher deve viver numa relação marital e ainda ter risco de engravidar. 
2  Métodos modernos incluem contraceptivos orais, injetáveis, DIUs, implantes, esterilização e condoms. 
3   Este indicador mede a cobertura de uso de contraceptivo entre mulheres em idade fértil, usualmente 15-49 anos.  
4  Este indicador mede as gestações desejadas que resultam em partos ou abortos não desejados. Ele fornece uma 

medida de necessidade não atendida de serviço de planejamento familiar. O numerador são as últimas gestações 
não desejadas; o denominador  é o número de mulheres que relatam 1 ou mais gestações. 

5 Esta medida é obtida para cada método contraceptivo e indica a continuidade de uso efetivo. Um indicador 
alternativo é determinar se o método atual foi usado continuamente nos últimos 6 ou 12 meses. O numerador é o 
número de pessoas em uso contínuo atual; o denominador consiste em todos os usuários atuais (por método). 

6  Este indicador mede o espaçamento de filhos entre as mulheres jovens para melhorar tanto a saúde da mãe quanto a 
do bebê. Informação pode ser coletada a partir de um levantamento das mães. 

7  Mulheres entre 15-19 e com mais de 34 anos devem ter níveis de fertilidade substancialmente mais baixos. À medida 
que as mulheres atrasam o casamento e as mulheres mais velhas limitam as gestações adicionais, a fertilidade deve 
ser concentrada nas idades de 20-34 anos. Este indicador é apropriado para programas que enfocam mulheres 
jovens ou para retardar o casamento ou para espaçar os nascimentos, e mulheres mais velhas a usarem métodos 
contraceptivos permanentes ou de longo prazo. 

8  Este indicador mede o nível de contato que o serviço de planejamento familiar tem com sua população alvo. Esta 
informação pode ser obtida a partir de mini levantamentos rápidos.  

9   DIU, esterilização, e implante. 
10 Este indicador mede se as mulheres que usam outros serviços de saúde estão sendo bem encorajadas a usar 

planejamento familiar também. Ele é uma medida da integração dos serviços. Esta informação pode ser obtida 
modificando-se os registros dos serviços(para mostrar se as mulheres foram encaminhadas e por quem ) ou através de 
entrevistas de saída com  clientes.  

11 Informação pode ser obtida a partir de listas de verificação dos supervisores usando observações dos encontros entre 
a paciente e o profissional de saúde. 

12 Este indicador fornece informação mais detalhada sobre se os clientes de planejamento familiar estão sendo bem 
acompanhados, para assegurar continuidade. Informação pode ser obtida pela compilação de informações de 
serviços individuais, para se verificar se os pacientes estão retornando ou outras ações  estão sendo tomadas para 
assegurar seu retorno. 

13 Este indicador pode indicar problemas no sistema de suprimentos. Dados de cada método podem ser obtidos a partir 
das listas de verificação dos supervisores para planejamento familiar; entrevistas com profissionais de saúde ou revisão 
dos registros e inventários de estoque. Se níveis mensais de estoque foram estabelecidos para cada método, um outro 
indicador pode ser desenvolvido para medir baixos estoques e o risco de faltas.  

14 Alguns programas podem desejar usar este indicador que aborda o item de contracepção nos programas de 
planejamento familiar. Esta informação pode ser obtida a partir de listas de verificação de supervisão. Para 
instalações que tenham uma gama maior de métodos (5-6) um número mínimo pode ser elevado para , por exemplo, 
3 métodos. 
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15 Informação para este indicador pressupõe conhecimento das vilas na área de abrangência e sua localização. 
Informação sobre disponibilidade específica pode vir de mini levantamentos rápidos ou de relatos logísticos e 
mapeamento da área. 

 
INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de casos de IRA (tosse, febre, respiração 

dificultada) tratados pelo profissional de saúde corretamente  1 
• número ou porcentagem de pacientes com IRA ou seus responsáveis que 

sabem a dose correta e a duração do tratamento para IRA 
• número médio de sintomas sérios associados com IRA, reconhecidos pelas 

mães de crianças abaixo dos 5 anos  2 

• número ou porcentagem de mães que conhecem os sinais de alarme de IRA 
e quando procurar ajuda  3 

• número ou porcentagem de casos de pneumonia recebendo tratamento 
padrão nas instalações de saúde  4 

• número de hospitalizações por IRA por ano, entre crianças com menos de 5 
anos 

Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de mulheres com filhos abaixo de 5 anos que 

foram informadas sobre os sintomas sérios de IRA pelo ACS ou outro provedor 
de saúde 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde usando antibióticos 
somente em casos de pneumonia, faringite estreptocócica e otite (por 
política local) 5 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde que sofreram falta de 

antibióticos em seus estoques no último mês  6 

• número ou porcentagem de unidades de saúde/profissionais de saúde sem 
relógio provido de ponteiros de segundos (para contar a freqüência 
respiratória) 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde ou instalações com 
profissionais de saúde treinados no tratamento de casos de IRA 

• número ou porcentagem de instalações de saúde que têm um cartaz para 
tratamento de IRA pregado na parede 

• número ou porcentagem de instalações de saúde com diretrizes nacionais 
de tratamento 

Notas sobre os indicadores de tratamento de infecções respiratórias agudas 
1 Este indicador mede o nível de cobertura para os tratamentos de IRA por profissionais de saúde. Informação para este 

indicador somente pode ser obtida a partir de levantamentos rápidos. Deve-se tomar algum cuidado ao interpretar 
este indicador uma vez que o denominador seria IRA auto diagnosticada com base numa história de tosse, febre, 
respiração difícil. Os critérios exatos a serem usados para determinar o que é considerado um caso de IRA precisam ser 
definidos localmente.  

2 Sintomas de IRA incluem febre alta, tosse com secreção, respiração rápida, respiração difícil determinada por tiragem 
ou retração torácica, incapacidade de beber, dor ou corrimento pelos ouvidos, convulsões, fraqueza ou letargia. 

3 As mães devem procurar ajuda antes que os sintomas se tornem sérios. Sintomas de IRA moderada incluem; uma tosse 
úmida (muitas vezes freqüente) e respiração rápida ou difícil, às vezes acompanhada por sibilâncias ou outros sons. IRA 
moderada é freqüentemente acompanhada por febre e fraqueza (letargia) mas esses sintomas estão associados com 
uma variedade de doenças e não apenas IRA. 
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4 Este indicador mede a população que tem acesso a um tratamento padrão de IRA, através de um profissional de 
saúde numa instalação treinado para um tratamento padrão de IRA com uma fonte de antibióticos gratuitos ou de 
custo acessível. Uma vez que o tratamento de um caso de IRA requer a administração de antibióticos, a ênfase 
permanece no acesso aos provedores dentro do sistema de saúde.  

5 O denominador neste indicador é o número de profissionais de saúde que prescrevem antibióticos e o numerador é o 
número daqueles profissionais de saúde que prescrevem antibióticos para pneumonia, faringite estreptocócica ou 
otite.  

6 Este indicador pode apontar problemas no sistema de suprimento. Um indicador mais detalhado poderia ser "a 
porcentagem das unidades de saúde com deficiências no estoque por um dia ou mais durante o último período". 
Dados para ambos os indicadores podem ser obtidos a partir das listas de supervisão para IRA; entrevistas com os 
profissionais de saúde ou revisão dos registros e inventários de estoque. 

 
ALEITAMENTO MATERNO 

Indicadores de efeitos  
• número ou porcentagem de mães amamentado bebês até 12(18) meses de 

idade 
• número ou porcentagem de mães que iniciaram o aleitamento materno nas 

primeiras 24 horas após o nascimento 1 
• número ou porcentagem de mães que ofereceram colostro ao bebê (ou a 

palavra local) 
• número ou porcentagem de mães que sabem porque é importante oferecer 

o colostro  2 
• número ou porcentagem de mães que amamentaram e não ofereceram 

suplementos alimentares durante os primeiros 4 meses  3 
• número ou porcentagem de mães que iniciam alimentos suplementares 

(água, outros líquidos, comidas sólidas) a crianças entre 4-6 meses de idade  4 
• proporção de crianças entre 6-9 meses de idade que receberam tanto leite 

materno quanto alimentos complementares 
• número ou porcentagem de mães que continuaram a amamentar durante 

o último caso de diarréia  5 
• número ou porcentagem de mães com crianças abaixo dos 2 anos que 

sabem por quanto tempo continuar o aleitamento materno 
• número ou porcentagem de mulheres atualmente amamentando que 

sabem como posicionar a criança e como ter cuidados com as mamas   6 
• número ou porcentagem de mulheres atualmente amamentando que 

sabem o que comer durante o período de lactação 7 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de mulheres que foram informadas durante a sua 

gestação por um provedor de saúde sobre o valor do aleitamento materno 
e sobre quando iniciá-lo 

• número ou porcentagem de mulheres no pós-natal com crianças abaixo dos 
2 anos de idade que receberam livretos, panfletos ou outros materiais 
educacionais sobre aleitamento materno 
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• número ou porcentagem de mães que recebera informação sobre o 
aleitamento materno durante o período neonatal: 28 dias após o nascimento 

Indicadores de insumos 
• número de profissionais que foram treinados em educação para o 

aleitamento materno 
• número de ACSs ou outros provedores de saúde com conhecimento correto 

sobre os benefícios do aleitamento materno e quando iniciá-lo   8 
• número de unidades de saúde que dispõem de materiais educacionais para 

o pré e pós-natal para mulheres grávidas/no pós-natal, os quais explicam o 
aleitamento materno (tanto os benefícios quanto os procedimentos) 

Notas sobre os indicadores de aleitamento materno 
1 Este indicador mostra o conhecimento correto das mães sobre quando iniciar o aleitamento materno.  
2 O numerador é o número de mulheres que respondem corretamente; o denominador corresponde a todas as 

mulheres. O grupo alvo pode ser limitado às mulheres com filhos abaixo das idades de 2-3 anos de forma a fornecer 
informação mais precisa. 

3 As mães devem amamentar sem suplementos durante os primeiros 4 meses de vida.  
4 As mães devem iniciar a introdução de alimentos suplementares na idade de 4-6 meses. 
5 As mães devem continuar a amamentação durante os episódios de diarréia. O numerador corresponde às mães que 

amamentam; o denominador corresponde às mães que relataram um caso de diarréia. 
6 A cabeça do bebê deve ficar ligeiramente elevada durante a amamentação. A mama deve ser lavada com água e 

sabão (antes e depois)  e então enxugada. 
7 A dieta recomendada para mulheres em aleitamento inclui proteínas, vegetais (vegetais locais particularmente ricos 

em vitamina A) e cálcio (do leite, outros laticínios, ossos ou suplementos). 
8 Desenvolva uma lista de benefícios; então solicite ao provedor que identifique os benefícios para a saúde da criança. 

Os benefícios do aleitamento materno incluem melhor nutrição, resistência aumentada a doenças, segurança 
psicológica da criança e outros. O aleitamento materno deve-se iniciar dentro das primeiras 24 horas de vida e inclui a 
introdução do colostro. 

 
CONTROLE DAS DOENÇAS DIARRÉICAS/TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de mães que ouviram falar em TRO, ou outro nome 

local 
• número ou porcentagem de mães que podem repetir 3 regras para o 

tratamento caseiro da diarréia (líquidos, alimentação, procura de ajuda) 
• número ou porcentagem de mães que sabem como preparar a solução 

para TRO 
• número ou porcentagem de mães que sabem como administrar a solução 

para TRO ou tratamento local  1 
• número ou porcentagem de mães que usaram a TRO como fluido caseiro 

recomendado (volume total aumentado) e continuaram a alimentação 
durante o último episódio diarréico de seu filho (último mês)  2 

• número ou porcentagem de mulheres amamentando que sabem que se 
deve continuar o aleitamento durante o episódio diarréico 

• número ou porcentagem de mães que sabem com que freqüência uma 
criança com diarréia deve ser alimentada (ao menos a cada 3-4 horas) 
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Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que aconselham as mães 

sobre preparação e administração da solução para TRO   3 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que mostraram 

corretamente à mãe como preparar e administrar a solução para TRO 4 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde que sofreram falta de sais 

para TRO em seu estoque no último mês 5 
• número ou porcentagem de mães que vivem a uma distância razoável, 

definida por normas locais e expressa em termos de tempo, de uma 
instalação de saúde ou de um provedor com um suprimento regular de sais 
para TRO e antibióticos, e que praticam o tratamento correto nos casos de 
diarréia  6 

Notas sobre os indicadores de controle de doenças diarréicas/terapia de reidratação oral 
1 Solução para TRO ou um tratamento local devem ser administrados até que a diarréia ceda.  
2 Este indicador pode ser usado para refletir o tratamento na unidade de saúde, o tratamento do agente comunitário 

de saúde ou o tratamento caseiro, ou todos os três combinados. A decisão sobre o que incluir dependerá dos 
objetivos e normas do programa. 

3 Dados de alguns países têm mostrado que os profissionais de saúde freqüentemente discutem como preparar a 
solução para TRO com as mães, mas poucos dão informações sobre como administrar a solução. Este indicador requer 
informação sobre mais de um profissional de saúde e requer que os supervisores julguem os profissionais de saúde 
sobre se ambas as tarefas foram executadas. 

4 Este indicador examina se os profissionais de saúde efetivamente demonstram a preparação e a administração à mãe. 
Se os profissionais de saúde não estiverem administrando a solução de TRO nas clínicas, as mães terão pouca chance 
de ver o que envolve a preparação e a administração da solução para TRO. Esta informação pode ser obtida através 
das listas de verificação dos supervisores, para TRO.  

5 Informação pode ser obtida através de listas de verificação dos supervisores, entrevistas com profissionais de saúde ou 
revisão dos registros de estoque. O segundo mais preciso indicador, número de dias em que a TRO esteve fora do 
estoque na clínica ou vila, requer revisão de registros e inventários de estoque. Um outro indicador que poderia ser útil 
em programas que promovem a distribuição caseira de sais para TRO seria o "número ou porcentagem de vilas sem 
uma fonte regular de sais para TRO."  Informação pode ser compilada de relatos, mapas e registros de estoque do 
programa. Se o programa distribui sais para  TRO através de um agente baseado na comunidade durante visitas 
domiciliares, o indicador seria o "número de dias em que o ACS teve falta de sais para TRO em seu estoque", 
informação poderia ser obtida através dos registros, inventários ou listas de verificação dos supervisores. 

6 Informação pode ser obtida por 1) revisão dos estoques das instalações de saúde e/ou dos provedores, e 2) 
determinação da população alvo com acesso às instalações. O numerador é a população alvo com acesso às 
instalações com estoques; o denominador é a população alvo total. 

 
INCAPACIDADES NA INFÂNCIA 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de crianças com incapacidades matriculadas em 

escolas especiais ou programas comunitários 1 
• número ou porcentagem de crianças com incapacidades cobertas por 

serviços de saúde apropriados 
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• número ou porcentagem de clientes/mães que conhecem escolas 
especiais, programas comunitários e ONGs envolvidas com crianças com 
incapacidades 

• número ou porcentagem de mães que conhecem atenção apropriada 
para crianças incapacitadas 

• número ou porcentagem de mães com crianças incapacitadas que sabem 
como prevenir uma incapacidade semelhante  2 

Indicadores de produtos 3 
• número ou porcentagem de clientes com incapacidades encaminhados 

para diagnóstico ou tratamento 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que atualmente 

fornecem aconselhamento/tratamento para incapacidades 
Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que podem identificar 

sinais e sintomas associados a incapacidades  4 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que sabem como as 

incapacidades infantis podem ser prevenidas   5 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde com conhecimento 

correto sobre as diretrizes nacionais para tratamento/ encaminhamento/ 
aconselhamento para as incapacidades 

• número ou porcentagem de centros de saúde sem instalações para 
tratamento/aconselhamento de clientes com incapacidade 

• número ou porcentagem de centros de saúde sem diretrizes estabelecidas 
de tratamento, encaminhamento e aconselhamento 

Notas sobre os indicadores de incapacidades na infância 
1 Esses indicadores de cobertura podem ser modificados para refletir diferentes sub-grupos de incapacidades, e.g., 

incapacidade física, pacientes mentalmente incapacitados, etc. Numeradores podem ser derivados de informação 
confiável sobre a matrícula ou a participação do cliente em programas e atividades relacionadas à incapacidade. 
Denominadores podem ser derivados de um inventário ou levantamento dos serviços relacionados à incapacidade na 
área de trabalho.  

2 O comprometimento das incapacidades inclui o movimento, deformidade, audição, cegueira, fala, comportamento e 
outros.  

3 Informação para estes indicadores pode ser obtida a partir de listas de verificação dos supervisores a respeito dos 
provedores de serviços relacionados à incapacidade. 

4 Informação para estes indicadores pode ser obtida a partir das listas de verificação dos supervisores sobre os 
provedores dos serviços relacionados à incapacidade.  

5 Para obter esta informação, liste as incapacidades na infância que preocupam, como ocorrem e o que pode ser feito 
para preveni-las. Para cada tipo de incapacidade, desenvolva duas ou mais medidas preventivas. Pede-se aos 
entrevistados que identifiquem medidas preventivas para cada incapacidade. Os entrevistados são então pontuados 
pelo número de respostas corretas. 

 
IMUNIZAÇÃO NA INFÂNCIA 

Indicadores de Efeito 
• número ou porcentagem de crianças entre 12-23 meses completamente 

imunizadas com BCG, DPT, vacina contra o sarampo e vacina contra pólio 1 
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• número ou porcentagem de crianças com idade entre 12-23 meses que 
nunca foram imunizadas com BCG, DPT, vacina contra o sarampo e vacina 
contra pólio 2 

• número ou porcentagem de mães que conhecem a idade em que seus 
filhos devem ser imunizados contra o sarampo (9-12 meses de idade) 

• número ou porcentagem de mães cujos filhos não estão completamente 
imunizados mas que sabem quando retornar para a próxima imunização 

• número ou porcentagem de crianças com idade entre 12-23 meses cujas 
mães podem apresentar um cartão de imunização totalmente preenchido 
(de acordo com os padrões locais) face à idade da criança 

Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que usam seringas e 

agulhas estéreis para cada injeção  
• para programas de campo, número ou porcentagem de sessões de 

imunização que aconteceram (por área) 3 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que aconselham as mães 

sobre possíveis efeitos colaterais das vacinas 
Indicadores de insumos      
• número ou porcentagem de unidades de saúde [ou número ou 

porcentagem de sessões de imunização] que sofreram faltas de vacinas, 
agulhas, seringas e/ou cartões de imunização 4 

• número ou porcentagem de unidades de saúde cujo refrigerador não 
esteve numa temperatura entre 0ºC e 8ºC todo o tempo durante o último 
período 5 

Notas sobre os indicadores de imunização infantil  
1 Este é um formato padrão para avaliar a cobertura vacinal. Entretanto, se seu programa está funcionando bem de 

acordo com este indicador, você pode desejar modificá-lo para enfocar as crianças menores, e.g., crianças abaixo 
de um ano de idade. Esta informação mais específica pode ser obtida a partir de levantamentos domiciliares, 
modificando-se ligeiramente a informação coletada com os mini-levantamento rápidos do Módulo 2. A razão para 
enfatizar as crianças menores é que o risco de morrer é muito mais alto numa faixa etária menor. Além disso, muitas 
crianças mais velhas podem já ter contraído a doença, clínica ou sub-clínica, antes de serem vacinadas. Dados para 
qualquer versão deste indicador podem ser coletados usando-se os mini-levantamentos ou levantamentos rápidos do 
Módulo 2. Os dados também podem ser compilados de registros com base na clínica se estes forem organizados por 
crianças e se existir uma estimativa da população alvo total. Se não existirem registros com base na clínica e os 
levantamentos não forem práticos, informação sobre o número de crianças completamente imunizadas até os 23 
meses de idade pode ser obtida à medida que as crianças comparecem para imunização. Seus cartões podem ser 
marcados de forma a mostrar que elas já foram computadas. Fazer isso durante um período de um ano fornece uma 
medida do número de crianças completamente imunizadas a uma certa idade, usando-se uma estimativa do número 
de crianças naquela faixa etária na área alvo como denominador.  

2 Este indicador auxilia os gerentes a identificarem que grupos podem estar sendo completamente negligenciados pelas 
atividades de imunização. Ele só pode ser coletado através dos levantamentos domiciliares, porque esta é a única 
maneira de coletar informação sobre aqueles que não recebem imunização através do programa. Além, disso um 
levantamento domiciliar também identificará crianças não imunizadas e esta informação pode ser usada para 
planejar as estratégias do serviço. 

3 O padrão mínimo para este indicador seria o de sessões de imunização trimestrais. Mapeamento da área pode ser 
necessário para assegurar que as sessões de campo sejam planejadas de modo a garantir acesso a toda a 
população. Acesso deve ser definido localmente, ou em termos de distância ou em termos de tempo de 
deslocamento. Informação sobre o número e localização das sessões de imunização pode ser obtida através de 
planos de trabalho ou relatórios de imunização. 
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4 Uma porcentagem elevada aponta para problemas no sistema de suprimento. Dados podem ser obtidos através de 
listas de verificação de supervisores para imunizações e/ou entrevistas com profissionais de saúde ou revisão dos 
registros e inventários de estoque.  

5 Esta informação pode ser obtida através de listas de verificações de supervisores quando os supervisores inspecionam 
as tabelas de temperatura. Uma alternativa seria dividir o numerador em três grupos: aqueles sem registros de 
temperatura, aqueles cujos registros de temperatura mostram temperatura constante entre 0ºC e 8ºC e aqueles cujos 
registros de temperatura indicam variações inaceitáveis de temperatura.  

 
MONITORIZAÇÃO DO CRESCIMENTO/EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de crianças abaixo dos dois anos na área alvo 

pesadas ao menos uma vez durante o último trimestre 1 
• número ou porcentagem de mães amamentando bebês até 12 (18) meses 

de idade 
• número ou porcentagem de mães iniciando alimentos suplementares a 

crianças entre 4 e 6 meses de idade 
• número ou porcentagem de crianças cujo peso para a idade está abaixo 

da faixa normal ou cujo crescimento está claudicante (de acordo com as 
normas locais) 2 

• número ou porcentagem de mães com filhos abaixo dos dois anos de idade 
que interpretam as informações do cartão de crescimento 3 

Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de crianças abaixo dos dois anos matriculadas 

num programa de monitorização do crescimento  
• número ou porcentagem de mães com crianças abaixo de dois anos às 

quais o cartão de monitorização do crescimento foi explicado pelo ACS 3-6 
meses 

• (para programas de campo) número de sessões de monitorização de 
crescimento (por área) 4 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde que procuram crianças 
desnutridas 5 

• número ou porcentagem de crianças de alto risco (desnutridas) 
acompanhadas 6 

• número ou porcentagem de mães que foram informadas sobre o status 
nutricional de seu filho 7  

• número ou porcentagem de mães com crianças com crescimento 
claudicante que receberam aconselhamento sobre alimentação 
apropriada 

Indicadores de insumos  
• número ou porcentagem de profissionais de saúde/unidade de saúde que 

não possuem uma balança funcionando (precisão até 100 gramas) 
• número ou porcentagem de unidades de saúde (ou sessões de 

monitorização do crescimento) que sofreram falta de cartões de 
crescimento no último mês 8 

Notas sobre os indicadores de monitorização do crescimento/educação nutricional  
 Para os indicadores que refletem a população alvo, o denominador deve ser adaptado aos objetivos do programa 

local: crianças abaixo dos dois anos, crianças abaixo dos cinco anos, etc. 
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1 Este padrão para a freqüência das tomadas de peso deve seguir as diretrizes do programa e o ideal é que seja 
vinculado ao número de sessões organizadas. Alguns programas podem concentrar suas medidas de cobertura 
naquelas faixas etárias de maior risco, e.g., 18-36 meses ou naquelas que podem requerer tomadas mais freqüentes de 
peso. O intervalo entre as compilações/análises devem ser suficientemente longos para que as diferenças na 
freqüência da tomada de peso apareçam. Por exemplo, se o indicador é de tomada trimestral de peso, os dados não 
devem ser coletados mais de uma vez, ou no máximo duas vezes ao ano. Se o número de crianças na área alvo for 
conhecido e existirem registros com base na clínica, informação também pode ser compilada a partir dos registros dos 
serviços. 

2 A redação deste indicador deve refletir os objetivos atuais do programa. Informação pode ser obtida a partir de 
levantamentos rápidos (se os pesos forem tomados) 

3 Este indicador mede a habilidade das mães para interpretar corretamente os cartões de crescimento. Informação 
pode ser coletada num levantamento de mães com crianças abaixo de cinco anos. O entrevistador usa um cartão 
projetado para o levantamento para determinar se a mães podem identificar uma criança de baixo peso. O 
numerador consiste no número de mães capazes de interpretar o cartão de crescimento; o denominador consiste em 
todas as mulheres que participam na monitorização do crescimento. 

4 O padrão mínimo para este indicador seria o de sessões trimestrais de monitorização de crescimento (requeridas para 
assegurar coberturas com tomadas trimestrais de peso). O mapeamento da área pode ser necessário para assegurar 
que as sessões de campo sejam planejadas de modo a garantir acesso a toda população. Acesso deve ser definido 
localmente, ou em termos de distância ou em termos de tempo de deslocamento. Informação sobre o número e 
localização das sessões de monitorização do crescimento pode ser obtida a partir dos planos de trabalho ou relatórios 
de monitorização do crescimento. 

5 "Alto risco" precisará ser definido localmente, e.g., desnutrição de 2º e 3º graus, falta de crescimento nos últimos              
3 meses. Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos supervisores.  

6 Se existir um sistema de alto risco este indicador medirá se ele funciona bem. Informação sobre crianças de alto risco 
pode ser compilada a partir dos cartões de crescimento ou outros registros individuais de serviço mantidos na unidade 
de saúde.  

7 Este indicador pode medir o aconselhamento nas sessões de monitorização do crescimento ou durante as sessões 
curativas de rotina onde a criança é pesada. 

8 Uma porcentagem elevada pode significar problemas no sistema de suprimento. Dados podem ser obtidos a partir das 
listas de verificação dos supervisores para monitorização do crescimento (entrevistas com profissionais de saúde ou 
revisão dos registros e inventários de estoque). 

 
SUPRIMENTO DE ÁGUA, HIGIENE E SANEAMENTO 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de domicílios recebendo água potável de uma 

fonte limpa, torneira, cano, poço protegido ou outra fonte segura, num raio 
de 15 minutos a pé 1 

• número ou porcentagem de domicílios usando uma instalação limpa (latrina 
com selo de água, latrina de poço ou WC) 

• número ou porcentagem de mães que conhecem a importância da 
lavagem de mãos 2 

• número ou porcentagem de mães com crianças abaixo dos dois anos de 
idade que usam troninho. 

 Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de profissionais de saúde inspecionando as latrinas 

(pelos padrões locais) 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde inspecionando o 

gerenciamento comunitários das fontes comunitárias de água (pelos 
padrões locais) 3 

• número de latrinas construídas no último ano 4 
• número de poços ou outras fontes de água construídos no último ano 5 
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Indicadores de insumos  
• número de poços ou outras fontes de água construídos por 1.000 pessoas da 

população 6 
• número de latrinas construídas por população de 1.000 pessoas 1 
• número ou porcentagem de comunidades com acesso ao pessoal de saúde 

ou a técnicos com recursos (informação, fundos, suprimentos) para 
construção de sistemas seguros de suprimentos de água e latrinas 7 

Notas sobre os indicadores de suprimentos de água, higiene e saneamento 
1 Este indicador mede o acesso da população à água, um fator importante no uso suficiente da água. Informação 

pode ser obtida usando-se levantamento rápidos.  
2 Informação sobre o conhecimento das mães pode ser obtido a partir das listas de verificações dos supervisores, para 

água e saneamento, o que sugere entrevistas de saída com as mães ou o acréscimo de uma pergunta aos formulários 
de levantamento rápido.  

3 Este indicador mede o desempenho dos profissionais de saúde que inspecionam as fontes de água eles mesmos (se isto 
for parte de suas tarefas) ou que discutem a manutenção das fontes locais de água com a comunidade. Esta 
informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos supervisores (observações ou entrevistas com 
profissionais de saúde) ou discussões com membros da comunidade sobre as atividades dos profissionais de saúde. O 
indicador deve ser adaptado as descrições das funções e tarefas relacionadas com água e saneamento. 

4 Informação pode ser obtida a partir dos relatórios de atividade.  
5 Informação pode ser obtida a partir dos relatórios de atividade. 
6 Este indicador mede somente o acesso às instalações de água e saneamento, não o uso dessas facilidades. Ele 

também indica acesso aos insumos na área local. 
7 Este indicador mede o acesso da comunidade aos insumos típicos. 
 
ACIDENTES E LESÕES 

Indicadores de efeitos  
• número ou porcentagem de entrevistados com conhecimento a respeito de 

como cuidar de acidentes e lesões 1 
• número ou porcentagem de entrevistados com conhecimento sobre uma 

instalação de emergência 2 

• número de entrevistados que usam precauções e equipamentos seguros 
numa base diária 3 

Indicadores de produtos  
• número de entrevistados tratados em virtude de uma lesão (por tipo) 4 
• (no local de trabalho ou outro ambiente de alto risco) número de 

regulamentos de segurança implementados e reforçados 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde (ACS, equipe de fábricas, 

etc.) treinados para atender lesões.  
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que receberam 

treinamento formal quanto à identificação e intervenção nas ameaças à 
saúde  

Indicadores de insumos   
• número ou porcentagem de instalações de saúde sem serviços de 

emergência de 24 horas  
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• número ou porcentagem de instalações de saúde sem procedimentos para 
tratamento e referência de clientes com lesões  

Notas sobre os indicadores de acidentes e lesões  
1 Este indicador é mais útil num contexto onde o risco de acidente e lesão é relativamente elevado, tal como uma 

fábrica, uma fazenda ou outro local de trabalho. Inicie determinando o perfil dos acidentes e lesões comuns; então 
determine o tratamento de primeiro socorro apropriado. Pergunte aos entrevistados como eles tratariam acidentes e 
lesões chave e compare com o padrão. Os entrevistados são a população alvo para todos os esforços de prevenção 
e tratamento dos acidentes/lesões.  

2 Isto inclui o número de telefone, endereço ou instruções sobre como chegar a uma instalação. 
3 Este indicador requer uma revisão das precauções e equipamentos de segurança prescrito num contexto particular tal 

como uma fábrica, uma fazenda, um hospital, uma instalação clínica. Os entrevistados são questionados sobre as 
precauções de segurança seguidas e o equipamento disponível. 

4 Os entrevistados podem ser abordados com um levantamento rápido (veja o Módulo 2). 
 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Hipertensão¹ 
Indicadores de efeitos  
• número ou porcentagem de pacientes com hipertensão  
• número ou porcentagem de pacientes que desenvolveram outras 

complicações da hipertensão  
• número ou porcentagem de pacientes, diagnosticados com hipertensão 

crônica, que estão num programa de terapia sistemática anti-hipertensiva 
• número ou porcentagem de pacientes com hipertensão moderada² que 

seguem uma dieta prescrita numa base diária 
• número ou porcentagem de pacientes que tomam medicação conforme 

prescrito 
• número ou porcentagem de pacientes que praticam a dieta apropriada 

numa base diária 
• número ou porcentagem de pacientes que receberam uma folha com 

esquema especial para uso da medicação e dieta 
Indicadores de produtos  
• número de clientes diagnosticados com hipertensão  
• número de pacientes com hipertensão que foram tratados  
• número de pacientes que mudaram do remédio prescrito para dieta  
• número de profissionais de saúde que tem conhecimento clínico sobre a 

prescrição de regimes dietéticos e medicamentosos para pacientes com 
hipertensão  

• número de visitas sistemáticas por paciente com hipertensão  
• número ou porcentagem de pacientes que foram avaliados quanto à 

função renal 
• número de pacientes com hipertensão que receberam instruções para o uso 

da medicação e dieta  
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Indicadores de insumos   
• número de profissionais de saúde que podem fornecer informações sobre 

dieta e medicamentos a pacientes com hipertensão 
• número de centros de saúde primários com disponibilidade diária/semanal 

de um médico de família treinado 
• número de centros de saúde com esfigmomanômetros 
• número de centros de saúde primários com equipamento laboratorial 

funcionante e medicamentos para hipertensão 3 
Notas sobre os indicadores de hipertensão 
1 Desenvolvido por Walid Abubaker, MD, Senior Scientist, University Research Corporation 
2  Pressão diastólica entre 90 e 115, ou definição local 
3  Conforme determinado pelos padrões locais 

                          
Diabetes¹ 

Indicadores de efeito 
• número ou porcentagem de pacientes diabéticos com avaliação anual da 

função renal 
• número ou porcentagem de pacientes diabéticos com medida semestral da 

hemoglobina glicosilada 
• número ou porcentagem de pacientes diabéticos com monitorização 

domiciliar documentada de glicose 
• número ou porcentagem de pacientes diabéticos com discrepâncias entre 

os resultados do monitorização em casa e da monitorização na clínica 2 
• número ou porcentagem de pacientes diabéticos com membros da família 

que sabem como manusear uma emergência diabética 3 

Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de pessoas diagnosticadas com diabetes mellitus 
• número ou porcentagem de pacientes tratados de diabetes mellitus por um 

médico 
• número ou porcentagem de pacientes tratados de cetoacidose diabética 
• número ou porcentagem de pacientes tratados de pé diabético 
Indicadores de insumos 
• número de generalistas ou médicos de família por 1.000 domicílios 
• presença de equipamento e outros materiais nas unidades de saúde 

(monitorização da glicose, pressão arterial, protocolo para a monitorização 
caseira da glicose, e esquema de insulina) 

Notas sobre os indicadores de diabetes 
1 Desenvolvido por Walid Abubaker, MD, Senior Scientist, University Research Corporation 
2 Esses dados requerem uma comparação dos registros clínicos e dos resultados da monitorização em casa. O indicador 

mede a habilidade do cliente em monitorizar a diabetes 
3  Esta informação é coletada através da entrevista de membros do domicílio (veja módulo 2). 
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Anemia 
Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de pacientes anêmicos com avaliação semestral e 

acompanhamento de hemoglobina e hematócrito 
• número ou porcentagem de pacientes anêmicos com melhora 

documentada em sua condição 
• número ou porcentagem de mulheres anêmicas que conhecem o 

tratamento da anemia 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de pessoas diagnosticadas com anemia 
• número ou porcentagem de pacientes tratados de anemia 
• número ou porcentagem de pacientes tratados em função de sintomas de 

anemia (palidez, fraqueza, etc) 
• número ou porcentagem de pacientes que receberam educação para 

saúde nutricional 
Indicadores de insumos 
• número de generalistas ou médicos de família por 1000 domicílios, com 

conhecimento ou compreensão de anemia 
• número de provedores/centros primários com pessoal, equipamento e outros 

materiais para monitorização da hemoglobina, do hematócrito, da 
leucometria e do hemograma completo. 

 
MALÁRIA 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem das pessoas que sabem como a malária é 

transmitida 1 
• número ou porcentagem da população que se protege contra a malária 2 
• número ou porcentagem  de casos de malária (febre) tratados com anti-

maláricos em casa (pela mãe que conhece a dose correta) 3 
• número ou porcentagem de pacientes que receberam drogas anti-

maláricas e que conhecem a dose, a freqüência e a duração do 
tratamento 4 

Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de casos de malária (febre) tratados na unidade 

de saúde 5 

• [em áreas onde a confirmação é a norma] número ou porcentagem de 
profissionais de saúde que são submetidos/requerem um esfregaço de 
sangue periférico dos casos de malária/febre 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde que triam os pacientes 
com febre em busca de sinais/sintomas de outras doenças sérias (meningite, 
pneumonia, etc.) 
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Indicadores de insumos  
• número ou porcentagem de unidades de saúde que sofreram falta de 

drogas anti-maláricas em seus estoques no último mês 6 
• número ou porcentagem de unidades de saúde sem equipamento 

funcionante de laboratório  
Notas sobre os indicadores de malária  
1 O indicador mede o conhecimento sobre os modos de transmissão. 
2 Os seguintes podem ser usados para proteção contra malária: mosquiteiros, borrifamento de inseticida no domicílio, 

eliminação de águas paradas, utilização de drogas anti-maláricas e outros meios localmente apropriados. 
3 Este indicador mede a cobertura do tratamento domiciliar da malária em programas que promovem tal enfoque. 

Informação para este indicador só pode ser obtida a partir de levantamentos rápidos. Uma deficiência deste 
indicador é que o denominador se baseia em febre ou malária auto-diagnosticadas. Haverá necessidade de se 
desenvolverem definições locais de malária para determinar que sintomas constituem um diagnóstico de malária.  

4 O numerador é o número de clientes que conhecem o tratamento correto dividido por todos os pacientes que 
receberam prescrição de drogas anti-maláricas. Os dados são obtidos por um levantamento dos indivíduos 
diagnosticados com malária que receberam drogas de um ACS ou de uma instalação de saúde. 

5 Este indicador mede o tratamento de malária proporcionado pelo profissional de saúde. Como o indicador acima, 
informação pode ser obtida a partir de levantamentos rápidos e ela, também, ser baseia no auto-diagnóstico de 
febre ou malária. 

6 Ambos os indicadores podem apontar problemas no sistema de suprimento. Um indicador mais detalhado, número de 
dias em que as drogas anti-maláricas faltaram no estoque durante o último período, pode medir a extensão do 
problema. Dados podem ser obtidos a partir das listas de verificação dos supervisores para malária (entrevistas com 
profissionais de saúde ou revisão dos registros e inventários de estoque). 

 
TRATAMENTO DE PROBLEMAS SECUNDÁRIOS 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de episódios de doenças tratados na unidade de 

saúde 1 
• número ou porcentagem de pacientes que conseguiram obter todas as 

medicações prescritas na unidade de saúde  
• número de pacientes recebendo serviços de laboratório na mesma unidade 

de saúde pelo número requerendo serviços de laboratório  
• número ou porcentagem de pacientes ou das pessoas que os acompanham 

que compreendem o tratamento prescrito - quanto, por quanto tempo, com 
que freqüência 2 

Indicadores de produtos  
• número de tratamento dados no último período por doença 3 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que perguntam pelo 

menos cinco questões sobre a história e aplicam pelo menos um exame  
físico 4 

Indicadores de insumos   
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que conhecem os 

critérios explícitos para encaminhar os pacientes a um nível mais elevado 
(por política local) 5  

• número ou porcentagem de unidades de saúde em que os seguintes 
aparelhos não funcionam: 6  

- estetoscópio 
- balança 

- termômetro 
- esfigmomanômetro 

- relógio com ponteiro de segundos 
- microscópio e lâminas 
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• número ou porcentagem de casos onde os remédios prescritos estavam 
disponíveis na unidade de saúde no momento da consulta, comparados 
com todos os casos que receberam prescrição de medicamentos 7 

• disponibilidade de drogas para condições muito freqüentes 
• disponibilidade de testes laboratoriais usados com maior freqüência  
Notas sobre o tratamento dos indicadores de  problemas secundários 
1 Este indicador é uma medida grosseira da cobertura dos serviços curativos. Ele deve ser interpretado com cuidado, 

uma vez que alguns episódios de doenças podem não requerer serviços de atenção à saúde. Os tipos de episódios de 
doenças a serem contados no denominador precisarão ser decididos localmente. Um tal indicador pode sugerir 
problemas tais como aceitabilidade ou acessibilidade financeira. Interpretação pode ser auxiliada pelo uso deste 
indicador para comparar "cobertura" durante o tempo ou com outras unidades de saúde.  

2 Para aplicar este indicador desenvolva uma lista de problemas secundários a serem monitorizados. Para cada 
problema determine o protocolo de tratamento - quanto, por quanto tempo e com que freqüência. Este indicador 
mede o conhecimento dos pacientes, cuidadores (efeito), e também pode ser modificado para avaliar o 
conhecimento dos provedores de saúde (insumos).  

3 Este indicador, assinalado com o tempo e comparado entre as unidades de saúde, pode ajudar os gerentes a 
buscarem tendências e eficiência. Variações podem ser devidas a padrões epidemiológicos sazonais ou recursos 
financeiros da população. Alterações podem também refletir problemas ou pontos fortes na aceitação do serviço. 
Eficiência pode ser avaliada comparando-se o número de tratamentos entre as unidades de saúde para ver se a 
alocação de pessoal reflete as taxas de uso.  

4 Os números de questões de anamnese e manobras de exame físico podem ser adaptados para refletir a política local. 
Entretanto, um número mínimo é necessário para assegurar que os profissionais estejam fazendo mais que 
simplesmente aceitar um diagnóstico do paciente e que eles tenham condições de identificar múltiplos problemas 
potenciais de saúde. Informação pode ser obtida a partir de listas de verificação dos supervisores de cuidados 
curativos as quais usam a observação. Em alguns casos, o supervisor precisa usar algum julgamento sobre se o 
profissional fez a anamnese e o exame físico apropriados.  

5 Este indicador mede o conhecimento dos provedores de saúde e sua habilidade em tratar problemas secundários. 
Desenvolva uma lista dos problemas secundários que mais preocupam seu programa e os critérios de 
encaminhamento. Então peça ao entrevistado para recordar os critérios de encaminhamento específicos para o 
problema.  

6 O equipamento a ser incluído neste indicador precisará ser adaptado à política local e ao nível do profissional de 
saúde sendo avaliado.  

7 Este indicador tenta avaliar a disponibilidade das drogas essenciais. O indicador pode ser revisto se a política local 
determinar que as drogas não sejam distribuídas na unidade de saúde, e.g., as drogas são distribuídas num dispensário 
próximo ou clínica/hospital. Dados podem ser coletados verificando-se as drogas prescritas em relação aos estoques 
de drogas.  

 
TUBERCULOSE 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de crianças vacinadas com BCG 1  
• número ou porcentagem do grupo alvo que sabe como a TB se transmite e 

como prevenir a infecção 2 
• número ou porcentagem de casos de tuberculose detectados, 

acompanhados até a cura 3 
• número de casos ativos de tuberculose 4  
• número ou porcentagem de pacientes de tuberculose que sabem porque é 

importante completar o tratamento  
• número ou porcentagem de pacientes de tuberculose que conhecem a 

dose e a duração corretas do tratamento da tuberculose  
• número ou porcentagem da população com tosse persistente durando mais 

de duas semanas que buscaram tratamento para tuberculose  
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Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de casos suspeitos de tuberculose enviados para 

confirmação 5 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que possuem um sistema 

para acompanhar casos suspeitos e confirmados de tuberculose 6  
• número ou porcentagem de casos suspeitos e confirmados de tuberculose 

acompanhados 7 
Indicadores de insumos      
• número ou porcentagem de unidades de saúde sem equipamentos 

adequados para diagnosticar tuberculose 8 

• se a unidade de saúde é um centro de tratamento de tuberculose, número 
de dias em que as drogas anti-tuberculosas estiveram fora de estoque  

Notas sobre os indicadores de tuberculose  
1 Isto mede a cobertura do programa de imunização e a eficácia dos esforços preventivos de TB. 
2 Esta informação pode ser coletada a partir de um levantamento. Perguntas de sondagem ajudam (veja Módulo 2) 
3 Informação para este indicador, o qual é uma medida parcial de cobertura, pode ser obtida compilando-se 

informações dos registros dos serviços de tuberculose. O denominador para este indicador seria o número de casos de 
tuberculose (detectados pelos serviços de saúde) que devem ter completado o tratamento durante o período de 
avaliação.  
Uma medida mais verdadeira de cobertura pode ser construída se se puder coletar informação confiável sobre o 
número de casos de tuberculose na comunidade. O levantamento rápido de eventos vitais contém informações sobre 
a prevalência pontual da tuberculose, mas o valor desta informação depende da habilidade da população e do 
entrevistador em classificar os casos de tuberculose a partir dos dados de levantamento. Se esta informação é 
considerada suficientemente confiável, o indicador pode ser modificado alterando-se o denominador para todos os 
casos de tuberculose na comunidade, no lugar daqueles detectados pelos serviços de saúde.  

4 Este indicador permite que os gerentes acompanhem as mudanças na detecção de casos de tuberculose com o 
tempo ou entre as unidades de saúde. Informação pode ser compilada a partir de registros de tuberculose.  

5 Confirmação pode ser definida como exame laboratorial do escarro ou raios X, dependendo da política local. Esta 
informação pode ser obtida  a partir de listas de verificação dos supervisores para tuberculose ou, se a informação 
estiver disponível, a partir de compilações das consultas curativas ou dos registros de tuberculose. 

6 Informação pode ser obtida a partir de listas de verificação dos supervisores. 
7 Se existir um sistema de acompanhamento, este indicador medirá se ele funciona bem. Informação sobre casos 

suspeitos e confirmados pode ser compilada a partir de registros de tuberculoses mantidos na unidade de saúde para 
determinar a porcentagem de casos ativos que se apresentaram voluntariamente para suas consultas ou foram 
visitados/contactados pelos serviços de saúde se estiveram ausentes de seu tratamento.  

8 Equipamento inclui termômetro, estetoscópio, teste para tuberculose, etc. por política local. 
 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HIV/AIDS 

Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de grupos alvo triados nos últimos 3 meses (ou 

período menor se necessário) para HIV/DST 1 
• número ou porcentagem de grupos alvo triados com uma DST durante os 

últimos 12 meses 
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• número ou porcentagem da população alvo com conhecimento correto 
sobre os modos de transmissão de HIV/DST 2 

• número ou porcentagem da população alvo que sabe que os condoms 
fornecem proteção contra infecção com HIV/DST 3 

• número ou porcentagem de população alvo que relata sexo com uso de 
condom 4 

• número ou porcentagem de gestações que ocorrem entre mulheres 
infectadas com HIV 5 

• número ou porcentagem de mulheres em idade fértil infectadas pelo HIV 
que usam um método contraceptivo de barreira (condom masculino ou 
feminino)  

• número ou porcentagem da população alvo que relata ter tido ao menos 
um parceiro sexual além de seu parceiro regular nos últimos seis meses 

Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de injeções dadas com agulhas estéreis  
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que se desfazem dos 

materiais contaminados de maneira correta  
• número ou porcentagem de clientes encaminhados pelos profissionais de 

saúde para diagnóstico, tratamento ou testes  
• número ou porcentagem de clientes recebendo antibióticos para DST 
• número de condoms distribuídos à população alvo 
• número de materiais de IEC distribuídos à população alvo  
• número de atividades de grupo para prevenção de HIV/DST organizadas 

durante os últimos 1-3 meses; encontros, apresentações, programas de 
TV/rádio, eventos de mídia, etc. 6 

Indicadores de insumos 7  
• número ou porcentagem da população alvo com acesso a serviços 

relacionados às DST 8  
• número ou porcentagem de centros de distribuição apropriados com 

suprimentos ininterruptos de condoms durante os últimos 12 meses 9 
• número ou porcentagem de centros de saúde fornecendo serviços 

relacionados às DST com suprimento ininterrupto de antibióticos apropriados 
durante os últimos 12 meses 

• número ou porcentagem de centros de saúde sem equipamentos 
apropriados 10 ou instalações de laboratório 

• número ou porcentagem de unidades de saúde com diretrizes de 
identificação, tratamento, encaminhamento e acompanhamento 

• número ou porcentagem de instalações de tratamento sem atividades de 
aconselhamento 11  



 

 

 
 

Módulo 5: Monitorizando; apêndice A 

 

64 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde que são treinados em 
atenção/aconselhamento de pacientes com HIV/DST  

• número ou porcentagem de profissionais de saúde com conhecimento 
correto sobre os modos de transmissão de HIV/DST 12 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde que conhecem as 
diretrizes para diagnóstico correto, tratamento, encaminhamento ou 
aconselhamento em HIV/DST 13  

Notas sobre os indicadores de doenças sexualmente transmissíveis 
1  Este indicador de efeito mede o comportamento do grupo alvo a receber triagem. Quando calculado como 

porcentagem, a cobertura do serviços de triagem é obtida. Se a triagem é amplamente compulsória para as 
populações de alto risco, então o indicador está medindo o produto do programa HIV/DST. 

2  Este indicador mede o conhecimento sobre a transmissão de HIV/DST. Para cada tipo de HIV/DST, desenvolva uma 
lista de maneiras pelas quais a doença pode e não pode ser contraída. Peça a população alvo para identificar os 
modos corretos de transmissão. Pontue o número de respostas corretas e incorretas.  

3  Este tipo de indicador trata do conhecimento dos clientes sobre prevenção de transmissão sexual através do uso de 
condoms. Informação pode ser obtida a partir de levantamentos de conhecimento, atitudes e prática (KAP) ou pelas 
avaliações rápidas do Módulo 2 para HIV/DST. 

4  Este indicador pode ser substituído por outro relativo à abstinência antes do casamento, sexo com somente um 
parceiro ou fidelidade dentro do casamento ou outros comportamentos sexuais que podem prevenir a transmissão.  

5  Este indicador e o próximo tratam da prevenção da transmissão da mãe para o feto/filho. Informação para este 
indicador pode ser derivada dos levantamentos KAP e/ou avaliações rápidas do Módulo 2 sobre atenção materno-
infantil que incluem um componente HIV/DST.  

6  A informação pode ser obtida a partir de provedores ou da população alvo para determinar a cobertura dos esforços 
de prevenção. Desenvolva uma lista de atividades de prevenção; então levante todas as organizações, (e.g., numa 
cidade) envolvidas na prevenção de HIV/DST. A lista de organizações inclui serviços de saúde público/privados, 
escolas, organizações religiosas, estações de rádio e TV, grupos de propaganda, etc.  

7  Indicadores de insumos incluem acesso aos serviços (tanto preventivos quanto curativos), treinamento de profissionais 
de saúde, e seu conhecimento sobre transmissão, tratamento e aconselhamento. 

8  Este indicador é medido como o número de unidades de saúde com instalações para IEC e triagem por 10.000 da 
população alvo.  

9  "Centros apropriados de distribuição" podem incluir qualquer instalação ou serviço de saúde que distribua condoms e 
que vá ser monitorizada pelo programa. Este termo é de: Heymann D, Biritwum R, Paget W. J. Evaluation of AIDS 
programmes. The handbook for AIDS prevention in Africa. Family Health International, 1990:234. 

10 "Equipamento apropriado" pode incluir uma mesa de exame, luvas, espéculo, equipamento para esterilização, etc. 
Informações para este indicador pode ser obtidas a partir de listas de inventários, ordens de compra, registros de 
suprimentos, etc.  

11 Se diretrizes de aconselhamento forem estabelecidas, reveja-as para determinar os componentes chave (informar o 
cliente sobre transmissão, prognóstico, tratamento continuado, etc.). Use uma lista de verificação e peça ao 
provedor ou aconselhador para identificar ou explicar os componentes do aconselhamento. Pontue aqueles que 
forem corretamente identificados.  

12 Uma lista de modos de transmissão corretos e incorretos é desenvolvida para cada tipo de doença. Então, pede-se 
ao entrevistado que identifique os modos corretos de transmissão. Informação para este indicador e o próximo pode 
ser obtida a partir das listas de verificação dos supervisores sobre a oferta de serviços de HIV/DST ou entrevistas com os 
provedores/ aconselhadores de saúde. 

13 Determine as diretrizes para diagnóstico, tratamento, encaminhamento e aconselhamento (onde for necessário).       
A seguir, teste o conhecimento dos provedores de saúde face a estas diretrizes. Os dados podem ser verificados, 
perguntando-se aos clientes, na saída, se as diretrizes foram seguidas.  

 


