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Apêndice B: Indicadores de gerenciamento em APS 

 Este apêndice apresenta uma lista anotada de indicadores selecionados 
para os seguintes serviços gerenciais : 
 Planejamento 
 Gerenciamento de pessoal 
 Treinamento 
 Supervisão 
 Gerenciamento financeiro 
 Gerenciamento logístico 
 Gerenciamento de informações 
 Organização comunitária 
 Os indicadores para cada serviço gerencial de APS foram divididos em 3 
categorias : efeitos, produtos e insumos. Em geral, essas categorias incluem 
indicadores que cobrem um ou mais dos critérios genéricos descritos no texto. 
• Indicadores de efeitos medem se o serviço gerencial atende bem suas 

metas. Por exemplo, indicadores dos efeitos do treinamento e supervisão 
podem medir se as habilidades profissionais foram aumentadas. Os efeitos 
desejados do planejamento podem incluir o alcance dos objetivos de 
cobertura. A monitorização dos efeitos do gerenciamento de pessoal pode 
incluir um número de postos vagos.  

• Indicadores de produtos refletem as atividades que precisam ser executadas 
para alcançar os efeitos desejados. Indicadores de produtos para serviços 
gerenciais incluem medidas de freqüência de atividades, tais como a 
porcentagem dos profissionais visitados por, ou encontrando-se com, seu 
supervisor no último período. Eles também podem monitorizar a qualidade 
da atividade: e.g., a porcentagem de sessões de treinamento que 
permitiram aos participantes colocar em prática os novos conhecimentos e 
habilidades durante o treinamento, usando casos da vida real ou 
dramatização.  

• Indicadores de insumos medem a presença de recursos chave necessários 
para a execução das atividades gerenciais, tais como pessoal, suprimentos e 
procedimentos/diretrizes. 

 Serviços gerenciais podem operar em muitos níveis do sistema, tais como o 
centro de saúde, o distrito, a província/região ou o nível central. Sistemas 
gerenciais podem variar amplamente entre programas, níveis e países; esses 
indicadores, como tais, podem não ser universalmente úteis e podem requerer 
adaptação a seu programa específico.  
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 Notas de rodapé fornecem sugestões de fontes de dados e, onde não for 
óbvio, explicam o que o indicador foi projetado para medir e porque ele é 
importante.  
 O termo "Unidade de saúde" aplica-se a uma unidade que esteja sendo 
monitorizada. Por exemplo, se você é um gerente a nível distrital, as unidades 
de saúde podem ser centros de saúde ou postos de saúde. Se você for um 
gerente regional ou provincial, as unidades de saúde podem ser os distritos. 
Este termo portanto, deve ser interpretado para se adaptar ao sistema de 
saúde de cada programa. Esses indicadores de gerenciamento sugeridos 
foram desenvolvidos partindo-se do princípio que já existam sistemas gerenciais 
nesses serviços. Se não houver nenhum sistema funcionante, você deve se 
referir às listas de verificação gerencial do Módulo 7 como um ponto de início.  
 
PLANEJAMENTO 

 Planejamento é o processo de definição dos problemas de saúde 
comunitários, identificação das necessidades e recursos, estabelecimento dos 
problemas prioritários, e projeção de estratégias e ações administrativas para 
atingir essas metas.  
Indicadores de efeitos 
 Os resultados do planejamento são a implementação das atividades 
planejadas e a conquista dos objetivos do programa. Elas devem se refletir em 
indicadores de cobertura e de KAP para intervenções específicas da oferta de 
serviços (veja Apêndice A para indicadores). 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde com uma definição escrita 

de missão que defina sua população alvo, as atividades do programa e suas 
metas 1 

• número ou porcentagem de unidades de saúde que possuam objetivos 
concretos e mensuráveis para cobertura, qualidade dos serviços, mudanças 
no conhecimento/prática da população 2 

• número ou porcentagem de unidades de saúde cujos planos têm 
orçamento correspondentes  3 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem  de unidades de saúde que possuam áreas de 

abrangência claramente definidas às quais elas servem  4 
• número ou porcentagem  de unidades de saúde com informações sobre as 

populações servidas: tamanho total da população, número de crianças 
com menos de 2 anos, número de nascimentos por ano, número de mulheres 
entre 15-49 anos 5 
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Notas sobre os indicadores de planejamento 
1 As definições da missão são guias importantes para o planejamento do programa. Elas especificam quem o programa 

tenta servir, que necessidades o programa tenta contemplar e como ele planeja contemplá-las. Dados podem ser 
obtidos das listas de verificação de planejamento do Módulo 7 e dos guias de discussão. 

2 O pessoal deve estar a par dos objetivos do programa e deve saber se estão próximos ou não de alcançá-los. O 
processo de planejamento continuado deve incluir revisão regular dos objetivos, para refletir o progresso do programa. 
Dados podem ser obtidos a partir da lista de verificação de planejamento do Módulo 7, usando-se entrevistas, 
discussão informal ou revisões de documentos. 

3 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de planejamento do Módulo 7 ou a partir de revisão dos 
planos.  

4 Planejamento apropriado requer conhecimento da extensão geográfica da área de abrangência, barreiras físicas tais 
como montanhas ou rios, e o número de vilas/vizinhanças. Informação pode ser obtida a partir das listas de 
verificação de planejamento do Módulo 7 ou a partir de observação das unidades de saúde (elas têm mapas da área 
com seus pontos de oferta de serviços demarcados?) E a partir de entrevistas com pessoal de saúde. 

5 Informação sobre o tamanho das populações alvo devem ser regularmente atualizadas. Informações para este 
indicador podem ser obtidas a partir das listas de verificação de planejamento e das diretrizes para discussão do 
Módulo 7. 

 
GERENCIAMENTO DE PESSOAL 

 Gerenciamento de pessoal é projetado para assegurar que a organização 
atraia e retenha pessoas habilitadas e competentes, que as pessoas sejam 
produtivas em seus trabalhos e que elas sejam recompensadas de maneira 
apropriada pela organização em virtude de sua produção.  
Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem  de postos vagos 1 
• duração média num posto para cada tipo de profissional  2 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem  do pessoal cujas descrições dos trabalhos foram 

realizada no último ano para refletir as responsabilidades atuais  3 
• número ou porcentagem de supervisores que desenvolvem planos 

específicos de trabalho com seu pessoal a intervalos regulares (pelas normas 
locais)   4 

• número ou porcentagem  de supervisores que revêem se as designações dos 
trabalhos foram completadas 5 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem  de membros do pessoal com descrições dos 

trabalhos 6 
• número ou porcentagem de instalações que fornecem dados de 

recuperação de custos (despesa/receita) 
• número ou porcentagem  de escritórios locais que submetem as estimativas 

de orçamento a tempo 
• número ou porcentagem de instalações com diretrizes para o 

desenvolvimento de planos de trabalho 
Notas sobre indicadores para gerenciamento de pessoal 
1 Este indicador reflete as taxas de retenção de emprego e a habilidade em contratar substitutos. Informação pode ser 

compilada a partir dos registros de pessoal. 
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2 Este indicador reflete por quanto tempo os membros do pessoal permanecem no emprego. Se a taxa de atrito 
(desgaste) for alta, isso significa que o salário e benefícios podem não ser adequados para reter o pessoal. Informação 
pode ser compilada a partir de registros de pessoal. 

3 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação da gerência de pessoal, Módulo 7, através de entrevistas 
com profissionais e supervisores, e através da revisão das descrições das atividades.  

4 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação da gerência de pessoal e diretrizes para discussão do 
Módulo 7. 

5 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação da gerência de pessoal e das diretrizes para discussão do 
Módulo 7. 

6 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do Módulo 7 e dos registros de pessoal. 
 
TREINAMENTO 

 Treinamento serve para melhorar continuamente o conhecimento, as 
habilidades e a competência dos profissionais de saúde de forma que a oferta 
de serviços ou as atividades gerenciais possam ser executadas corretamente. 
Indicadores de  efeitos 
• número ou porcentagem dos participantes do treinamento que mostraram 

melhora entre o pré e o pós-teste 1 
 Outros indicadores de resultados seriam melhoras no desempenho do 
profissional no campo. Muitos indicadores de produção de ofertas de serviços 
para intervenções específicas podem ser usados para este objetivo (veja 
Apêndice A). 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que receberam 

treinamento ou atualização no último período para qualquer intervenção ou 
para intervenções específicas 2 

• número ou porcentagem  de sessões de treinamento que permitiram que os 
participantes colocassem em prática novos conhecimentos e habilidades 
durante o treinamento, usando casos da vida real ou dramatizações  3 

• número ou porcentagem  de sessões de treinamento em que o conteúdo 
técnico foi completo e preciso 4 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem  de unidades de saúde usando informações 

específicas do programa (a partir do Sistema de informações gerenciais ou 
supervisão) sobre a qualidade do serviço, para planejar ou focalizar sessões 
de treinamento dadas no último período 5 

• número ou porcentagem  de treinadores que receberam instrução sobre 
métodos de treinamento 6 

• número ou porcentagem  de instalações de saúde que promoveram sessões 
de treinamento em APS  

Notas sobre indicadores para treinamento 
1 Informação pode ser obtida a partir de relatórios de treinamento. Se os relatórios das sessões de treinamento não 

incluírem tal informação, então ela pode ser acrescentada como um pré-requisito. Este indicador deve ser formulado 
com a melhora percentual média entre os resultados do pré e do pós-teste ou pode ser formulada como a 
porcentagem dos participantes cujos resultados dos pós-testes foram melhores que os resultados do pré-teste e que 
alcançaram um nível desejado no pós teste. 

2 Informação pode ser obtida a partir de registros de pessoal, entrevistas com profissionais ou relatos de treinamento. 
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3 Informação sobre métodos de treinamento pode ser obtida a partir das listas de verificação de treinamento do Módulo 
7 e usando-se observação, revisão dos relatórios de treinamento, ou entrevistando as pessoas em treinamento.  

4 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do Módulo 7, através de revisão de materiais usados na 
apresentação e distribuídos, revisão dos relatórios de currículos de treinamento e observação estruturada das sessões 
de treinamento. 

5  Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de treinamento do Módulo 7 e das diretrizes para 
discussão, através de revisão dos currículos de treinamento ou entrevistas com os treinadores.  

6  Informação pode ser obtida a partir de registros de pessoal ou através de entrevistas com treinadores.  
 
SUPERVISÃO 

 Supervisão é o processo pelo qual se assegura que o pessoal execute suas 
obrigações com eficiência, através de apoio, orientação, treinamento 
continuado e auxílio na identificação e solução de problemas.  
Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que sentem estar 

recebendo apoio adequado de seus supervisores  1 
 Outros indicadores de resultados para supervisão incluem medidas de 
desempenho melhorado do profissional. Elas podem ser avaliadas usando-se 
muitos dos indicadores de produção de ofertas de serviços para intervenções 
específicas (veja Apêndice A) e comparando-os no decorrer do tempo. 
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de pessoas sendo supervisionadas, visitadas por ou 

encontrando-se com seus supervisores durante o último período (por normas 
locais)  2 

• número ou porcentagem de profissionais de saúde cujo supervisor os 
observou durante a oferta dos serviços (ou através de dramatização/ 
simulação) durante a última visita de supervisão  3 

• número ou porcentagem de visitas de supervisão que incluíram problemas 
identificados e ações tomadas   4 

• número ou porcentagem de visitas de supervisão que incluíram revisão ou 
acompanhamento de problemas das visitas prévias de supervisão   5 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de supervisores de campo que foram treinados 

para orientação e avaliação de qualidade 
• número ou porcentagem de unidades de saúde que possuem diretrizes 

escritas ou protocolos para supervisão 6 
Notas sobre os indicadores de supervisão 
1 Um aspecto importante da supervisão é fornecer apoio moral e técnico aos profissionais. Este indicador mede os 

efeitos da supervisão a  partir da perspectiva dos profissionais. Informação pode ser obtida através de entrevistas 
individuais ou focalizar discussões de grupo com as pessoas recebendo supervisão.  

2 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de supervisão do Módulo 7, entrevistas com as pessoas 
sob supervisão e a partir de relatos de supervisão. Para unidades de saúde onde a pessoa sendo supervisionada e o 
supervisor trabalham no mesmo local, este indicador pode medir o número de encontros de supervisão. 

3 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação e diretrizes para discussão do Módulo 7, usando 
observação, entrevistas com as pessoas sendo supervisionadas e supervisores ou revisão dos relatórios de supervisão. 
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4 Este indicador mede se os supervisores coletam as informações que vão dizer a eles se existem problemas, analisam 
esta informação e usam-na para apoiar a ação corretiva. Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação 
de supervisão do Módulo 7. Relatórios de supervisão podem ser modificados para fornecer tais informações, 
requerendo o registro de problemas e ações.  

5 Este indicador mede se os supervisores estão usando as informações coletadas em visitas de supervisão anteriores para 
ajudar a estruturar as visitas atuais de supervisão e para monitorizar o progresso. Informação pode ser obtida a partir 
das listas de verificação do Módulo 7, usando-se observação ou entrevistas com supervisores e pessoas sendo 
supervisionadas.  

6 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de supervisão do Módulo 7.  
 
GERENCIAMENTO FINANCEIRO 

 O gerenciamento financeiro procura gerenciar as finanças, os orçamentos, a 
recuperação de custos e o levantamento de fundos do programa.  
Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde que foram pagos a 

tempo no último período  1 
• número ou porcentagem de unidades de saúde que conseguiram a recu-

peração de custos e alcançaram suas metas planejadas para os serviços 2 

• porcentagem média de custos recuperados a partir das receitas 3 
 Outros indicadores possíveis para os resultados do gerenciamento financeiro 
podem ser atividades planejadas que puderam acontecer porque havia 
suficiência de recursos ou um orçamento que refletisse tanto os objetivos do 
programa quanto as despesas reais.  
Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde cujos registros contábeis 

estão atualizados e cujo balanço é feito mensalmente 4 
• número ou porcentagem de unidades de saúde com sistemas de 

verificações e balanços para manusear o dinheiro (incluindo vales, 
pagamento com cheque, verificação de contas) 5 

• número ou porcentagem de unidades de saúde cujos relatórios financeiros 
são avaliados fazendo-se comparações entre o desempenho financeiro do 
"orçamento" e o desempenho financeiro "real"  6 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de profissionais de saúde treinados em 

gerenciamento financeiro  7 
• número ou porcentagem de pessoal de gerenciamento financeiro com 

treinamento em administração financeira 
Notas sobre indicadores de gerenciamento financeiro 
1 Informação pode ser obtida a partir de livros de contabilidade ou em entrevistas com os profissionais. 
2 A meta do gerenciamento do planejamento e financeiro é ter recursos suficientes para executar as atividades 

desejadas. É possível ter livros equilibrados sem se alcançar as metas. Assim, este indicador considera ambas em 
conjunto. Informação pode ser obtida a partir de livros de contabilidade e resultados de cobertura (veja indicadores 
no Apêndice A). 

3 Para programas que geram recursos através de taxas pagas pelos usuários ou outros mecanismos locais, este indicador 
busca o progresso através da sustentabilidade e da auto suficiência. Informação pode ser obtida a partir de livros de 
contabilidade. 
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4 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do gerenciamento financeiro do Módulo 7, através de 
registros contábeis e entrevistas com administradores/supervisores.  

5 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do gerenciamento financeiro do Módulo 7, baseadas em 
entrevistas com o pessoal e revisão dos registros contábeis. 

6 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do gerenciamento financeiro do Módulo 7, através de 
entrevistas com administradores.  

7 Informação pode ser obtida através de registros de pessoal e entrevistas com profissionais responsáveis pelo 
gerenciamento financeiro. 

 
GERENCIAMENTO LOGÍSTICO 

 Sistemas logísticos lidam com a licitação, compra, armazenamento e 
acompanhamento dos suprimentos, a fim de assegurar que drogas, materiais, 
equipamentos e transporte para a oferta dos serviços e para os serviços de 
apoio estejam disponíveis.  
Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde recebendo as quantidades 

de materiais que eles solicitaram  1 
• número ou porcentagem de atividades de saúde ou de apoio canceladas 

em virtude da falta de transporte 2 
 Outros indicadores de resultados para um gerenciamento logístico podem 
ser derivados dos indicadores de insumos para intervenções específicas de 
ofer-ta de serviços, tais como falta de deficiência nos estoques (veja Apêndice 
A). 
Indicadores de produtos 
• intervalo médio entre uma requisição ser feita pela unidade de saúde e o 

recebimento dos suprimentos requisitados 3 
• número ou porcentagem de unidades de saúde usando inventários de 

estoque e padrões de consumo como base na preparação de suas 
solicitações 4 

• número ou porcentagem de unidades de saúde que executam um 
inventário físico para verificar níveis teóricos de estoque com contagens reais 
físicas  5 

• número ou porcentagem de unidades de saúde que tem que cancelar 
visitas de campo e outras atividades planejadas fora da sede por falta de 
suprimento adequado de combustível  6 

Indicadores de insumos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde com listas de verificação 

estabelecidas com procedimentos de busca  
• número ou porcentagem de unidades de saúde com calendários ou livros 

de agendamento para uso do veículo da unidade 7 
Notas sobre indicadores de gerenciamento logístico 
1 Informação pode ser obtida a partir de registros de estoque, formulários de requisição e entrevistas com profissionais de 

saúde.  
2 Informação pode ser obtida em entrevistas com profissionais de saúde e a partir de planos de atividades  e relatórios. 
3 Informação pode ser obtida a partir de formulários de requisição e registros de inventários de estoques e a partir de 

entrevistas com profissionais de saúde. 
4 Informação pode ser obtida a partir de registros e entrevistas de inventários. 
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5 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação logística do Módulo 7, através de entrevistas, revisão dos 
registros de estoque e observação.  
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6 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do Módulo 7, entrevistas com profissionais de saúde e 
revisões dos planos de atividade. 

7 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação do Módulo 7, através de entrevistas.  

  
GERENCIAMENTO PARA INFORMAÇÃO 

 Os sistemas de informação gerencial são projetados para fornecer aos 
profissionais, gerentes, financiadores e membros da comunidade as 
informações que eles necessitam para planejar, implementar e monitorizar a 
oferta dos serviços e as atividades de apoio.  
Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem de unidades de saúde que utilizam informações 

monitorizadas para identificar problemas localizados e problemas distritais 
assim como pontos fortes e ações a serem tomadas 1 

• número ou porcentagem de unidades de saúde locais que recebem retorno 
dos gerentes a nível distrital sobre os resultados da monitorização distrital  2 

Indicadores de produtos 
• número ou porcentagem de distritos que compilam as informações de 

monitorização a partir do nível unidade de saúde 3 
Indicadores de insumos  
• número ou porcentagem de unidades de saúde que têm indicadores 

rotineiramente monitorizados 4 

• número ou porcentagem de unidades de saúde que mantêm registros dos 
casos de alto risco  

Notas sobre os indicadores para o gerenciamento de informação 
1 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos sistemas de informações gerenciais do Módulo 7, 

através de entrevistas e revisão dos relatórios de monitorização. 
2 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos sistemas de informações gerenciais do Módulo 7, 

através de entrevistas com os gerentes das unidades de saúde.  
3 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos sistemas de informações gerenciais do Módulo 7, 

através de entrevistas com  os gerentes das unidades de saúde. 
4 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação dos sistemas de informações gerenciais do Módulo 7, 

através de entrevistas com os profissionais de saúde e revisão de documentos.  
 
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA  

 Organização comunitária é projetada para envolver a comunidade nas 
atividades de saúde de forma a assegurar que os serviços do programa 
reflitam as necessidades e desejos comunitários. As atividades de organização 
comunitária também podem fornecer à comunidade as habilidades 
organizacionais e de planejamento que elas podem aplicar a outras áreas do 
desenvolvimento. Este é um serviço gerencial que vai variar bastante de um 
programa para outro e de uma comunidade para outra.  
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Indicadores de efeitos 
• número ou porcentagem dos membros da comunidade que definem que 

serviços de APS são acessíveis e convenientes 1 
• número ou porcentagem dos membros da comunidade que definem que 

serviços de APS são aceitáveis e relevantes às suas necessidades 1  
 Outros resultados podem ser medidos através de taxas de cobertura para 
intervenções específicas da oferta de serviços, uma vez que a satisfação deve 
ser manifestada quanto à utilização do serviço (veja Apêndice A para os 
indicadores de cobertura). 
Indicadores de produtos  
• número ou porcentagem de comitês comunitários que se encontraram ao 

menos uma vez por mês (pelas normas locais) durante o último trimestre 2 
• (usando uma área relevante para seu programa) número ou porcentagem 

de comunidades que participam em cada uma das seguintes atividades: 
e.g., saúde, religião, planejamento familiar, juventude, esportes, geração de 
rendas, etc. 3 

• número ou porcentagem de comitês comunitários que participam na análise 
dos problemas e na solução dos problemas 4 

• nível de contribuição comunitária voltada para os serviços de APS 5 
• número ou porcentagem de membros comunitários participando das 

atividades de saúde 6  
Indicadores de insumos  
• número ou porcentagem de unidades de saúde que possuem um comitê de 

saúde afiliado ou uma organização comunitária 7  
• número de organizadores comunitários treinados   
• disponibilidade de recursos, trabalho, fundos, prédios, apoio político, 

atividades e materiais de massa, para auxiliar na organização das 
comunidades 

Notas sobre os indicadores de organização comunitária  
1 Informação pode ser obtida a partir das discussões focalizadas de grupo ou entrevistas mais formais com os membros 

da comunidade (veja Módulo 2). 
2 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de organização comunitária do Módulo 7, através de 

revisão das minutas ou relatórios dos encontros dos comitês, ou através de entrevistas com pessoal de saúde e os 
membros dos comitês.  

3 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de organização comunitária do Módulo 7, utilizando-se 
entrevistas com os profissionais de saúde os membros da comunidade. Dados podem ser coletados para cada tipo de 
organização comunitária. As comunidades também podem ser pontuadas pelo número de organizações comunitárias 
ativas.  

4 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de organização comunitária do Módulo 7, através de 
entrevistas com o pessoal de saúde e membros do comitê, e através de revisão dos relatórios dos encontros.  

5 Este indicador mede o grau de recursos locais, trabalho, prédios, dinheiro, equipamento, determinação política e 
atividades de massa, usados para apoiar os serviços de APS.  

6 Isto pode ser calculado para diferentes grupos etários e/ou populações alvo (lactentes, crianças, jovens, mulheres 
casadas, homens adultos, idosos, etc.). Informação pode ser coletada  a partir de um levantamento ou exame dos 
registros de organização comunitária. 

7 Informação pode ser obtida a partir das listas de verificação de organização comunitária do Módulo 7. 
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Apêndice C: Indicadores de impacto para monitorização 
de mortalidade, morbidade, incapacidade 
e fertilidade 
 Este apêndice fornece uma lista anotada dos indicadores de impacto que 
podem ser usados para medir os níveis de mortalidade, morbidade, 
incapacidade, e fertilidade de uma população.  
 Os indicadores de impacto podem ser usados para: 

• avaliar os impactos dos serviços de APS sobre a ocorrência de mortes e 
doenças, 

• estabelecer prioridades entre as doenças, 
• identificar grupos populacionais de alto risco de forma a que os recursos de 

APS possam ser usados eficazmente,  
• observar as tendências de doenças e os padrões de doenças e mortes, e  
• identificar, investigar e controlar surtos ou epidemias. 1 

 Medidas de impacto podem ser expressas como números, taxas e relações. 2 
 Informação de impacto pode ser coletada através de levantamentos,  
sistemas de notificação de rotina ou sentinelas, atividades de casos/surtos, 
estudos especiais e registros vitais.³ O Módulo 4, "Vigilância de morbidade e 
mortalidade", descreve como projetar e implementar o sistema de 
monitorização de vigilância para seguir os impactos dos serviços de APS. 
 Os indicadores de impacto para mortalidade, morbidade, incapacidade e 
fertilidade são agrupados pelas populações alvo dos programas de APS.  
Notas  
1 World Health Organization, Expanded programme on immunization, Disease surveillance: Training for mid-level 

managers. WHO/EPI/MLM/91.4, p.1, Geneva.  
2 Numa taxa, o numerador é parte do denominador, e o tempo é essencial. Uma taxa mede a velocidade com que o 

denominador se torna uma parte do numerador.  
3 Em notificações sentinelas, somente um pequeno número das unidades que notificam são selecionadas e essas 

unidades freqüentemente coletam informações adicionais comparadas com os relatos de rotina.  

 
MORTALIDADE ¹ 

Mortalidade no primeiro ano de vida  
• taxa de mortalidade perinatal: número de mortes fetais tardias + número de 

mortes nos primeiros 7 dias de vida por 1.000 nascidos vivos 
• taxa de mortalidade neonatal: número de mortes nos primeiros 28 dias de 

vida por 1.000 nascidos vivos 
• taxa de mortalidade infantil (TMI): número de mortes no primeiro ano de vida 

por 1.000 nascidos vivos 
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Mortalidade infantil ² 
• taxa de mortalidade infantil, 12/23 meses: número de mortes entre 12-23 

meses, por 1.000 da população com idades entre 12-23 meses 
• taxa de mortalidade infantil, 1/4 anos: número de mortes entre as idades de 

1-4 anos, por 1.000 da população com idades entre 1-4 anos 
• taxa de mortalidade infantil dos menores de 5 anos: número de mortes entre 

as idades de 0-4 anos, por 1.000 da população com idades entre 0-4 anos   
Mortalidade materna ³ 
• número de mortes maternas: número de mulheres que morrem em função 

da procriação; na gestação, durante o trabalho de parto ou nos 42 dias que 
se seguem ao parto 4 

• razão da mortalidade materna: número de mulheres que morrem em função 
da reprodução: na gestação, no trabalho de parto, ou dentro de 42 dias do 
parto por 100.000 nascidos vivos por ano 5 

• taxa de mortalidade materna: número de mulheres que morrem em função 
da procriação por 100.000 mulheres em idade reprodutiva por ano 6 

• risco de morte durante o período de vida: risco cumulativo de morte em 
função da maternidade 7 

Taxa de letalidade  
• número de mortes em virtude de uma doença particular entre membros de 

uma população que têm a doença durante um dado período de tempo 8  
Notas sobre os indicadores de mortalidade 
1 Uma medida da freqüência de mortes numa população definida durante um dado período de tempo, usualmente um 

ano. Uma taxa de mortalidade é expressa como o número de mortes por 1.000, 10.000 ou 100.000 da população.  
2 A mortalidade no primeiro ano de vida e a mortalidade infantil podem ser medidas para causas específicas de morte, 

tais como diarréia, infecções respiratórias, tétano, desnutrição, além de outros surtos.  
3 Mortes que ocorrem durante a gestação, durante o parto ou nos 42 dias que seguem o final da gestação.  
4 Este indicador mede a magnitude do problema num contexto particular. Fontes de informação incluem levantamento, 

registros hospitalares, registros clínicos e de parteiras, e registros vitais.  
5 A relação representa o risco obstétrico por nascimento. Veja Huque, A. A. and Koblinsky, M. Maternal mortality: levels, 

trends and determinants. John Snow International Working Paper: 10, Nov 91:24. Informação pode ser obtida através 
de um levantamento, registros das instalações de saúde e registros vitais. Pelo fato da mortalidade materna ser um 
evento raro, uma grande amostra é necessária para um levantamento.  

6 Intervenções que afetam a fertilidade e o resultado obstétrico afetam a taxa. (Huque and Koblinsky, 91:24) 
7 O risco está associado com a gestação e com o número de vezes que uma mulher engravida. (Huque and Koblinsky, 

91:24) 
8 Uma taxa de letalidade é expressa como o número de mortes por 100 casos, tal como 10/100, como uma 

porcentagem (tal como 10 %) ou como um decimal (tal como 0,1). 
 
MORBIDADE ¹ 

Crianças entre 0-11 meses ² 
• taxa de morbidade neonatal: número de crianças com tipos específicos de 

morbidade³ pelo número de crianças sobreviventes  
• taxa de morbidade no primeiro ano de vida: número de crianças com tipos 

específicos de morbidade² pelo número de crianças sobreviventes 
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Crianças entre 112-23 meses  
• número de doenças preveníveis por imunização, e.g., DPT, pólio, sarampo e 

BCG, entre crianças de 12-23 meses por 100 crianças com idade entre 12-23 
meses 

• número de casos de sarampo ou outras doenças que podem ser prevenidas 
com uma vacina, entre as crianças imunizadas de 12-23 meses 4 

Crianças com menos de 3 ou menos de 5 anos  
• número de casos de desnutrição de terceiro grau entre crianças com menos 

de 3 anos/número total de crianças com menos de 3 anos  
• número de crianças abaixo de 5 anos com diarréia durante as últimas 

semanas por 100 crianças com menos de 5 anos  
Morbidade materna  
• taxa de morbidade materna antes do trabalho de parto: complicações da 

gestação ou aborto ou morbidades agudas antes do trabalho do parto 
• taxa de complicações do trabalho de parto: número de mulheres com 

complicações durante o trabalho de parto por 1.000 mulheres que passam 
pelo trabalho de parto 5 

Morbidade populacional total 
• número de casos de morbidade (selecione os tipos de morbidade a serem 

monitorizadas) num tempo específico comparado com a população total 6 
Notas sobre os indicadores de morbidade 
1 Medidas de morbidade refletem a incidência ou prevalência de uma doença. Incidência refere-se ao número de 

novos casos de uma doença durante um dado período, usualmente um ano. Prevalência é o número de todos os 
casos de uma doença existentes numa população definida num ponto específico do tempo ou durante um dado 
período do tempo.  

2 Os indicadores de morbidade infantil podem ser usados para medir doenças específicas. Os indicadores de morbidade 
infantil são agrupados em vários grupos etários uma vez que os perfis de morbidade usualmente variam de acordo 
com a idade da criança. Além disso, os serviços de APS tem como alvo diferentes grupos etários. 

3 Segue-se uma lista de problemas de saúde típicos da infância: diarréia/disenteria, anemia, escabiose, difteria, 
coqueluche, tétano, sarampo, pólio, tuberculose, IRA, febre, malária e outros. Esta lista precisa ser atualizada para 
refletir a morbidade infantil do local. 

4 Para medir a eficácia de uma vacina em prevenir uma doença, compare o número de casos em crianças imunizadas 
com o número de casos em crianças não imunizadas. A eficácia de uma vacina de 80-90 por cento significa que a 
vacina não é tão efetiva quanto deveria ser. A eficácia de uma vacina de menos de 80 por  cento significa que há 
um problema com a vacina, e.g., cadeia de frio, técnica, idade da criança.  

5 Complicações incluem distócia, hemorragia e choque, eclâmpsia, infecção, sofrimento materno, sofrimento fetal, 
apresentação anormal do feto. Isto pode ser usado para medir o impacto do parto seguro, O indicador também pode 
ser calculado como uma relação entre as mulheres que dão à luz sem complicações e aquelas com complicações.  

6 Uma revisão dos indicadores dos serviços de APS no Apêndice A ajudará a determinar que tipos de morbidade 
preocupam mais e devem ser monitorizadas. Por exemplo, o número de casos de IRA por 1.000 da população pode 
ser monitorizado. Este indicador também pode ser usado para populações específicas quanto à idade, nível sócio-
econômico, distribuição na área, força de trabalho, etnicidade, etc.  

 
INCAPACIDADE  

Incapacidades infantis ¹ 
• número de incapacidades infantis: número de incapacidades que ocorrem 

em crianças entre 5-10 anos durante um período de tempo específico (e.g., 
um ano) 
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• prevalência das incapacidades infantis: número de crianças com idades 
entre 5-10 anos com incapacidades comparado com todas as crianças com 
idades entre 5-10 anos 

• incidência de incapacidades infantis: número de incapacidades ocorrendo 
com idades entre 5-10 durante o último ano por 100.000 crianças com idades 
entre 5-10 anos 

Incapacidades do adulto ² 
• número de incapacidades no adulto: o número de incapacidades que 

ocorrem com o adulto (determine a faixa etária desejada) durante um 
período de tempo específico (e.g., um ano) 

• prevalência de incapacidades no adulto: número de adultos (determine a 
faixa etária desejada) comparado com todos os adultos na mesma faixa 
etária  

• incidência da taxa de incapacidades nos adultos: número de 
incapacidades ocorrendo com adultos (determine a faixa etária desejada) 
durante o último ano por 100.000 adultos na mesma faixa etária 

Notas sobre os indicadores de incapacidade 
1 Os seguintes indicadores podem ser usados para medir incapacidades: para comprometimentos específicos, 

movimento, deformidade, audição, cegueira, fala, comportamento e outros, e entre sub-populações específicas, e.g., 
crianças, idosos, trabalhadores da indústrias, com diferentes riscos.  

2 Os indicadores são semelhantes àqueles para incapacidades infantis e podem ser medidos em termos de prevalência 
ou incidência.  

 
FERTILIDADE - MULHERES ENTRE 15-49 ANOS 

• número de nascimentos: número de nascidos vivos numa população num 
período específico de tempo  

• taxa de fertilidade específica para idade: número de nascidos vivos durante 
um período de 12 meses por 1.000 casais apropriados (mulheres vivendo uma 
relação conjugal) por grupos de 5 anos de idade (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 
35-39, 40-44, 45-49) 

• taxa total de fertilidade: o número médio de crianças que nasceriam de 
uma mulher durante sua vida reprodutiva sob as idades atuais de fertilidade ¹ 

• taxa bruta de nascimento: número de nascidos vivos numa população 
durante um período de referência de 12 meses pelo total da população 

• idade média de matrimônio: idade média das mulheres que se casam ² 
• taxa de aborto induzido: número de gestações que são interrompidas por 

abortos induzidos por 1.000 gestações  
Notas sobre indicadores de fertilidade  
1 A taxa total de fertilidade pode ser medida usando-se várias técnicas. O último método do último nascido vivo mede a 

proporção de mulheres adequadas, em grupos com intervalos de cinco anos que tiveram um nascido vivo durante os 
últimos 12 meses. A proporção de mulheres com um nascimento no último ano é fornecida pelas taxas de fertilidade 
específica para idade. 

2 Este indicador mede um determinante primário de fertilidade: idade mais alta de matrimônio reduzirá a taxa de 
fertilidade reduzindo a exposição ao risco de gravidez. Um indicador semelhante é a proporção das casadas 
específica para idade, o qual é a porcentagem de mulheres casadas por  grupos de 5 anos de idade entre 15-49 
anos. 

 


