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Apêndice D: Lista resumo dos indicadores para  
atividade de monitorização em APS 
 
Oferta de serviços em APS 
 
 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
VISITA DOMICILIAR DE APS GERAL      

Indicadores de Produtos       
1.1     número ou porcentagem de domicílios visitados pelo 

ACS nos últimos 3 meses 
X     

1.2     número ou porcentagem de visitas domiciliares dos 
ACS durante os últimos 3 meses onde o profissional de 
saúde discutiu: 

     

- monitorização do crescimento/nutrição (se criança  
  desnutrida) 

X X    

- pré-natal (se mulher grávida) X X    
- planejamento familiar (se mulher em idade fértil)  X X    
- água e saneamento X X    
- imunizações X X    
- terapia de reidratação oral (se caso de diarréia) X X    

1.3     número ou porcentagem da população alvo visitada 
pelo seu ACS nos últimos 3 meses por tipo: 

     

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

Indicadores de insumos       
1.4     número de domicílios por ACS  X    
1.5     população por ACS  X    
1.6     número de profissionais de saúde por tipo:      

- ACS X     
- enfermeira de saúde pública X     
- parteira 
 

X     

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE       
Indicadores de efeitos       
2.1     número ou porcentagem de entrevistados que 

praticam comportamentos para saúde delineados 
nos objetivos da educação para saúde  

X     

2.2     número ou porcentagem da população alvo que se 
lembra das mensagens de educação para saúde dos 
meios de massa (televisão, rádio, out-doors, cartazes, 
etc.) durante os últimos 1-2 semanas 

X   X  
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 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
Indicadores de produtos       
2.3     número ou porcentagem dos entrevistados que 

praticam comportamento de saúde delineado nos 
objetivos de educação para saúde  

X   X  

2.4     número da população alvo que foi visitada em casa, 
recebeu informação para saúde durante os últimos 3 
meses  

X X    

2.5     número ou porcentagem dos profissionais de saúde 
usando uma ou mais técnicas de educação para a 
saúde(dramatização, demonstração, cartazes e 
outras usadas na área) 

X   X  

2.6     número ou porcentagem de clientes recebendo 
informações para saúde numa comunidade ou no 
contexto de um grupo 

X X  X X 

Indicadores de insumos      
2.7     número ou porcentagem de ACS treinados  X   X 
2.8     número de organizações comunitárias que fornecem 

serviços de educação para a saúde                       
 X   X 

2.9     número de ACS comparados com 1000 domicílios ou 
cada vila 

 X   X 

2.10   número ou porcentagem de entrevistados que 
desejam receber informações/tópicos adicionais 
sobre  educação para a saúde 

 

 X   X 

PRÉ-NATAL      

Indicadores de efeitos      
3.1     número ou porcentagem de mulheres grávidas 

identificadas como de  "alto risco" 
X     

3.2     número ou porcentagem de mulheres que receberam 
três ou mais visitas de pré-natal durante  a última 
gestação 

X     

3.3     número ou porcentagem de mulheres que receberam 
2 doses de toxóide tetânico para conferir proteção 
antes do parto  

X     

3.4     número ou porcentagem de mulheres que aderiram à 
suplementado com ferro e folato durante a última 
gestação 

X     

3.5     número ou porcentagem de mulheres que ganharam 
menos de 1kg/mês durante o segundo e terceiro 
trimestres 

   X  
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 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
Indicadores de produtos      
3.6     número ou porcentagem de mulheres que receberam 

ao menos uma visita pré-natal durante   a sua 
gravidez 

X     

3.7     número médio de contatos por  mulheres grávidas  X  X  
3.8     número ou porcentagem de mulheres grávidas vistas 

no pré-natal que foram aconselhadas sobre os sinais 
de alarme indicativos da necessidade de se buscar 
ajuda  

X   X  

3.9     número ou porcentagem de profissionais que de 
maneira regular procuram as gestações de alto risco 

X X    

3.10   número ou porcentagem de mulheres de alto risco 
vistas por um profissional de saúde identificado 

 X  X  

3.11   número ou porcentagem de profissionais de saúde 
fornecendo atenção médica a gestantes de alto 
risco ou providenciando  seu encaminhamento 

 X  X  

Indicadores de insumos      
3.12   número ou porcentagem de unidades de saúde   que 

sofreram faltas no estoque de suplementos de 
ferro/comprimidos de profilaxia para malária 

 X  X X 

3.13   número de dias em que houve falta no estoque da 
clínica de suplementos de ferro/comprimidos para 
profilaxia da malária  

   X  

3.14   número ou porcentagem de mulheres em idade fértil 
pesando menos de 38 kg antes da gestação 

   X  

PARTO SEGURO      

Indicadores de efeitos      
4.1     número ou porcentagem de partos em localizações 

privilegiadas, e.g., hospital, maternidade, clínica de 
saúde ou centro de partos 

X     

4.2     número ou porcentagem de partos atendidos por um 
provedor de saúde treinado, médico, enfermeira, 
parteira, ACS, PT  

X X    

4.3     número ou porcentagem de mães com 
conhecimento sobre os sinais de alarme e onde 
comparecer se surgirem complicações; sinais de 
alarme incluem malária, diabetes, hipertensão, 
doença hepática e outros 

X   X  

4.4     número ou porcentagem de famílias com membros, 
homens, mulheres,  sogras, conscientes dos sinais de 
alarme durante a gestação, o trabalho de parto, o 
parto e o puerpério 

X   X  

4.5     relação entre as complicações obstétricas 
positivamente tratadas e todas as complicações 
durante os últimos 3-6 meses      

 X X X  
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 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
4.6     porcentagem de mulheres com ganho ótimo de 

peso, i.e., não mais que 13 kg e não menos que 6 kg 
desde antes da gestação até o nascimento da 
criança 

  X X  

Indicadores de produtos      
4.7     número ou porcentagem de mulheres grávidas que 

foram treinadas com relação aos sinais de alarme 
durante o parto e instruídas sobre onde comparecer 
em busca de ajuda 

X   X  

4.8     número ou porcentagem de casos de complicações 
obstétricas tratadas 

  X   

Indicadores de insumos      
4.9     número ou porcentagem de PTs treinadas em 

planejamento familiar, reconhecimento de 
complicações obstétricas e práticas higiênicas de 
parto, e vinculadas ao sistema formal de oferta de 
serviços de saúde  

 X   X 

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

 X   X 

4.11   número ou porcentagem de instalações e pessoal 
usando protocolos padronizados de encaminha-
mento para tratar das complicações obstétricas 

X   X X 

4.12   número ou porcentagem de equipes de saúde e 
pessoal treinado no atendimento das complicações 
obstétricas, especialmente casos de emergência 

    X 

4.13   número ou porcentagem de comunidades com 
sistemas organizados de transporte funcionando de 
maneira a garantir encaminhamento efetivo 

 X   X 

ATENÇÃO PÓS NATAL      

Indicadores de efeitos      
5.1     número ou porcentagem de mulheres recebendo 

atenção pós natal de profissionais de saúde 
X     

5.2     número ou porcentagem de mulheres no pós-natal 
que retornam para visitas de acompanhamento 

X   X  

5.3     número ou porcentagem de mulheres que deram à 
luz, que sabem quando e onde retornar para uma 
visita de acompanhamento pós-natal 

X   X  

Indicadores de produtos      
5.4     número ou porcentagem de mulheres que deram à 

luz e foram vistas ao menos uma vez durante o 
período pós-natal 

X   X  

5.5     número ou porcentagem de profissionais de saúde 
aconselhando as mães sobre os sinais de alarme do 
período pós-parto que requerem consulta com um 
profissional de saúde  

X   X  
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 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
5.6     número ou porcentagem de profissionais de saúde 

usando materiais estéreis para cortar e fazer o 
curativo do cordão  umbilical, OU número ou 
porcentagem de mães que disseram que o 
profissional de saúde usou materiais limpos para 
cortar e fazer o curativo do cordão umbilical 

   X  

5.7     número ou porcentagem de mães que receberam a 
assistência durante o parto de uma parteira treinada, 
e que receberam aconselhamento sobre os cuidados 
com a criança após o parto  

X   X  

Indicadores de insumos      
5.8     número ou porcentagem de clínicas/profissionais 

locais de saúde que sofreram falta de equipamento 
estéril e suprimentos para cuidados apropriados com 
o cordão umbilical (lâmina, gaze, etc) 

   X  

5.9     número ou porcentagem de instalações com uma ou 
mais pessoas treinadas em atenção pós-natal e 
aconselhamento 

 X   X 

PLANEJAMENTO FAMILIAR       

Indicadores de efeitos       
6.1     número ou porcentagem de mulheres adequadas 

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

X     

6.2     número ou porcentagem de mulheres em idade   fértil 
atualmente em uso de métodos modernos de 
planejamento familiar   

X     

6.3     número ou porcentagem de últimas gestações não 
planejadas  

X     

6.4     tempo médio em que as pessoas que usam métodos 
modernos de contracepção têm usado esses 
métodos  

X     

6.5     número ou porcentagem de nascimentos com menos 
de 24 meses de intervalo, entre mulheres entre 15-29 
anos 

X     

6.6     proporção de mães que dão à luz abaixo dos 19 anos 
ou acima dos 34 anos 

X  X   

Indicadores de produtos       
6.7     número ou porcentagem de mulheres apropriadas 

contactadas pelo pessoal de saúde (para trabalho 
de campo) 

X     

6.8     número ou porcentagem de mulheres recebendo 
métodos do ACS (por método contraceptivo) 

X     

6.9     número de novas pessoas que decidem usar o 
método contraceptivo, por método (particularmente 
métodos de longa duração).  

X     
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 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
6.10   número ou porcentagem de mulheres vistas que 

foram encaminhadas a partir de outros serviços (para 
os serviços com base na clínica)  

   X  

6.11   número ou porcentagem de profissionais de saúde 
que explicam onde e quando comparecer para 
acompanhamento rotineiro dos serviços de 
planejamento familiar  

   X  

6.12   número ou porcentagem de pessoas que usam 
métodos contraceptivos e que são acompanhadas 

X   X  

6.13   número ou porcentagem de mulheres que receberam 
aconselhamento sobre possíveis efeitos colaterais do 
contraceptivo escolhido ou que foram questionadas 
sobre efeitos colaterais durante as visitas de 
acompanhamento 

X   X  

Indicadores de insumos      
6.14   número ou porcentagem de unidades de saúde que 

sofreram faltas no estoque de cada método 
contraceptivo no último mês 

   X X 

6.15   número ou porcentagem de unidades de saúde que 
tiveram menos de dois tipos de contraceptivos em 
estoque em qualquer momento durante o mês 

   X X 

6.16   número ou porcentagem de vilas sem o  suprimento 
regular de contraceptivos  

X   X X 

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS      
Indicadores de efeitos       
7.1     número ou porcentagem de casos de IRA (tosse, 

febre, respiração difícil) tratados pelo pessoal de 
saúde corretamente 

X X  X  

7.2     número ou porcentagem de pacientes com IRA, ou 
seus cuidadores, que conhecem a dose correta e a 
duração do tratamento para IRA 

X   X  

7.3     número médio de sintomas sérios associados com IRA 
reconhecidos pelas mães com crianças < de 5 anos 

X   X  

7.4     número ou porcentagem de mães que conhecem  os 
sinais de alarme de IRA e sabem quando buscar 
auxilio  

X   X  

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

X  X X  

7.6     número de hospitalizações por IRA por ano entre as 
crianças abaixo de 5 anos 

X  X   

Indicadores de produtos      
7.7     número ou porcentagem de mulheres com crianças < 

dos 5 anos que foram informadas sobre os sintomas 
sérios de IRA pelo ACS ou outro provedor de saúde  

X   X  

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

   X  
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2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
Indicadores de insumos      
7.9      número ou porcentagem de unidades de saúde que 

sofreram falta no estoque de antibióticos no último mês  
   X  

7.10    número ou porcentagem de unidades de saúde/ 
profissionais de saúde que não dispuseram de relógio 
com ponteiro de segundos funcionando (para contar as 
respirações) 

   X  

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

    X 

7.12    número ou porcentagem de instalações de saúde que 
tem um cartaz sobre o tratamento da IRA na parede  

   X X 

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

   X X 

ALEITAMENTO MATERNO        
Indicadores de efeitos       
8.1      número ou porcentagem de mães amamentando 

bebês até 12 (18) meses de idade 
X     

8.2      número ou porcentagem de mães que iniciaram o 
aleitamento dentro das primeiras 24 horas de vida  

X     

8.3      número ou porcentagem de mães que ofereceram ao 
bebê o colostro (ou a palavra local) 

X     

8.4      número ou porcentagem de mães que sabem porque é 
importante oferecer o colostro 

X     

8.5      número ou porcentagem de mães que amamentaram e 
não ofereceram suplementos alimentares durante os  
primeiros 4 meses  

X     

8.6      número ou porcentagem de mães iniciando alimentos 
suplementares (água, outros líquidos, alimentos sólidos) 
aos lactentes entre os 4 e 6 meses de idade  

X     

8.7      proporção dos lactentes entre 6-9 meses de idade que 
receberam tanto leite de peito quanto alimentos 
complementares  

X     

8.8      número ou porcentagem de mães que continuaram a 
amamentar durante o último episódio de diarréia  

X   X  

8.9      número ou porcentagem de mulheres com crianças 
abaixo de 2 anos que sabem por quanto tempo 
continuar a amamentação  

X   X  

8.10    número ou porcentagem de mulheres que atualmente 
amamentam e que sabem como posicionar a criança e 
como cuidar de suas mamas 

X   X  

8.11    número ou porcentagem de mulheres que atualmente 
amamentam e que sabem o que comer durante o 
período de lactação 

X   X  
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2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
Indicadores de produtos       
8.12   número ou porcentagem de mulheres que foram 

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

X   X  

8.13   número ou porcentagem de mulheres no pós-natal 
com crianças abaixo de 2 anos que receberam 
livretos, panfletos ou outros materiais educacionais 
sobre aleitamento materno 

X   X  

8.14   número ou porcentagem de mães que receberam 
informações sobre o aleitamento durante o período 
neonatal (28 dias após o nascimento) 

X   X  

Indicadores de insumos  X    
8.15   número de profissionais que foram treinados em 

educação para o aleitamento 
    X 

8.16   número de ACS ou outros provedores de saúde com 
conhecimento correto sobre os benefícios do 
aleitamento materno e quando iniciá-lo 

   X  

8.17   número de unidades de saúde com materiais 
educacionais para pré e pós-natal para mulheres 
grávidas/no pós-natal, que explicam o aleitamento 
materno (tanto os benefícios quanto os 
procedimentos) 

 

   X X 

CONTROLE DE DOENÇAS DIARRÉICAS/TERAPIA DE  
REIDRATAÇÃO ORAL     

     

Indicadores de efeitos       
9.1     número ou porcentagem de mães que ouviram falar 

em TRO, sais para  reidratação oral ou qualquer 
outro nome local  

X     

9.2     número ou porcentagem de mães que podem 
repetir três regras para o tratamento caseiro da 
diarréia (líquidos, alimentação, busca de auxílio) 

X   X  

9.3     número ou porcentagem de mães que sabem como 
preparar a solução para TRO 

X   X  

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

X   X  

9.5     número ou porcentagem de mães que usaram a 
TRO ou um líquido caseiro recomendado (volume 
total aumentado) e continuaram a alimentação 
durante o último episódio de diarréia de seu  filho 
(no último mês)  

X     

9.6     número ou porcentagem de mulheres amamentan-
do que sabem que se deve continuar o aleitamen-
to materno durante o episódio de diarréia  

X   X  

9.7     número ou porcentagem de mães que sabem com 
que freqüência alimentar uma criança com diarréia 
(ao menos a cada  3-4 horas)  

X   X  
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2 
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3 
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4 
MOD 

6 
MOD 
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Indicadores de produtos       
9.8     número ou porcentagem de profissionais de saúde 

que aconselham as mães sobre preparação e 
administração da solução para TRO   

   X  

9.9     número ou porcentagem de profissionais de saúde 
que mostraram corretamente à  mãe como 
preparar e administrar a solução para TRO 

   X  

Indicadores de insumos           
9.10   número ou porcentagem de unidades de saúde que 

sofreram falta de sais para TRO em seu estoque no 
último mês 

 X  X X 

9.11   número ou porcentagem de mães que vivem a uma 
distância razoável, conforme definido pelas normas 
locais e expressa em termos de tempo, de uma 
instalaçãode saúde ou de um provedor com um 
suprimento regular de sais para TRO e antibióticos  e 
que pratique o tratamento correto  

 

 X  X X 

INCAPACIDADES NA INFÂNCIA          
Indicadores de efeitos       
10.1   número ou porcentagem de crianças incapacitadas 

matriculadas em escolas especiais ou programas 
comunitários  

X     

10.2   número ou porcentagem de crianças incapaci-
tadas cobertas por serviços apropriados de saúde  

X     

10.3   número ou porcentagem de clientes/mães com 
conhecimento sobre escolas especiais, programas 
comunitários e ONGs envolvidas com crianças 
incapazes 

X     

10.4   número ou porcentagem de mães que conhecem 
os cuidados apropriados para uma criança 
incapacitada  

X     

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

X     

Indicadores de produtos       
10.6   número ou porcentagem de clientes com 

incapacidades encaminhados para diagnóstico ou 
tratamento  

X   X  

10.7   número ou porcentagem de profissionais de saúde 
que fornecem atualmente aconselhamento/ 
tratamento para incapacidades  

X   X  
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Indicadores de insumos           
10.8    número ou porcentagem de profissionais de saúde que 

podem identificar sinais e sintomas associados com 
incapacidades  

   X  

10.9    número ou porcentagem de profissionais de saúde que 
sabem como as incapacidades da infância podem ser 
prevenidas  

   X  

10.10  número ou porcentagem de profissionais de saúde 
com conhecimento correto sobre as diretrizes 
nacionais de tratamento/encaminhamento/ 
aconselhamento nas incapacidades  

   X  

10.11  número ou porcentagem de centros de saúde sem 
instalações para tratamento/ aconselhamento de 
clientes com incapacidades 

   X  

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

 

   X  

IMUNIZAÇÃO INFANTIL           
Indicadores de efeitos       
11.1    número ou porcentagem de crianças com idades 

entre 12-23 meses completamente imunizadas com as 
vacinas BCG, DPT, anti-sarampo e anti-pólio 

X  X   

11.2    número ou porcentagem de crianças com idades 
entre 12-23 meses que  nunca foram imunizadas com 
as vacinas BCG, DPT, anti-sarampo e anti-pólio  

X  X   

11.3    número ou porcentagem de mães que conhecem a 
idade de imunização das crianças contra o sarampo 
(9-12 meses) 

X   X  

11.4    número ou porcentagem de mães cujos filhos não 
estão completamente  imunizados e que sabem 
quando retornar para próxima imunização  

X   X  

11.5    número ou porcentagem de crianças com idades 
entre 12-23 meses cujas mães podem apresentar um 
cartão completamente preenchido (pelos padrões 
locais, face à idade da criança) 

X   X  

Indicadores de produtos       
11.6    número ou porcentagem de profissionais de saúde 

usando seringas e agulhas estéreis para cada injeção  
   X  

11.7    para programas de campo, número ou porcentagem 
de sessões de imunização organizadas (por área)  

 X   X 

11.8    número ou porcentagem de profissionais de saúde 
aconselhando as mães sobre possíveis efeitos 
colaterais das vacinas 

   X  
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Indicadores de insumos           
11.9   número ou porcentagem de unidades de saúde ou 

número ou porcentagem de sessões de imunização, 
que sofreram falta de vacinas, agulhas, seringas e/ou 
cartões de imunização  

   X  

11.10 número ou porcentagem de unidades de  saúde cujo 
refrigerador não esteve numa temperatura entre 0ºC 
e 8ºC em todos os momentos durante o período 
prévio  

 

   X  

MONITORIZAÇÃO DO CRESCIMENTO/ 
EDUCAÇÃO NUTRICIONAL  

     

Indicadores de efeitos       
12.1   número ou porcentagem de crianças abaixo dos dois 

anos de idade na área alvo pesadas ao menos uma 
vez durante o  último trimestre 

X   X  

12.2   número ou porcentagem de mães amamentando 
bebês até 12 (18) meses de idade 

X     

12.3   número ou porcentagem de mães iniciando 
alimentos suplementares aos lactentes entre quatro  e 
seis meses de idade                    

X     

12.4   número ou porcentagem de crianças cujo peso para 
idade está abaixo da faixa normal ou cujo 
crescimento está claudicante (pelas normas locais) 

X   X  

12.5   número ou porcentagem de mães com crianças 
abaixo dos dois anos que interpretam as informações 
no cartão de crescimento 

X   X  

Indicadores de produtos       
12.6   número ou porcentagem de crianças abaixo de dois 

anos matriculadas num programa de monitorização 
do crescimento  

X X    

12.7   número ou porcentagem de mães com crianças 
abaixo de dois anos que receberam explicação 
sobre o cartão do crescimento, pelo ACS, durante os 
últimos  3-6 meses 

X   X  

12.8   para programas de campo, número de sessões de 
monitorização do crescimento organizadas (por área)  

 X  X  

12.9   número ou porcentagem de agentes de saúde que 
buscaram crianças desnutridas 

 X  X  

12.10 número ou porcentagem de crianças de alto risco 
(desnutridas) acompanhadas    

X   X  

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

X   X  

12.12 número ou porcentagem de mães com filhos cujo 
crescimento é claudicante e que receberam 
aconselhamento sobre a alimentação apropriada  

   X  
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Indicadores de insumos       
12.13 número ou porcentagem de profissionais de 

saúde/unidades de saúde que não possuem uma 
balança funcionando (com precisão de até 100g.) 

   X X 

12.14 número ou porcentagem de unidades de  saúde   (ou 
sessões de monitorização do crescimento) que 
sofreram falta de cartões de crescimento no último 
mês 

 X  X X 

SUPRIMENTO DE ÁGUA, HIGIENE E SANEAMENTO      
Indicadores de efeitos       
13.1   número ou porcentagem de domicílios recebendo 

água potável de uma fonte limpa, torneira, cano, 
poço coberto ou outra fonte segura, num raio de 15 
minutos de caminhada 

X   X  

13.2   número ou porcentagem de domicílios usando uma 
instalação limpa, latrina com selo d'água, fossa ou 
WC 

X   X  

13.3   número ou porcentagem de mães que conhecem a 
importância da lavagem das mãos   

X   X  

13.4   número ou porcentagem de mães com crianças 
abaixo de dois anos que utilizam um troninho 

 
 

X  X   

Indicadores de produtos      
13.5   número ou porcentagem de profissionais de saúde 

inspecionando latrina (pelos padrões locais) 
 X  X X 

13.6   número ou porcentagem de profissionais de saúde 
inspecionando o gerenciamento comunitário das 
fontes locais de água (pelos padrões locais) 

 X  X X 

13.7   número de latrinas construídas durante o último ano   X   X 
13.8   número de poços ou outras fontes de água 

construídos durante o último ano 
 X   X 

Indicadores de insumos           
13.9   número ou porcentagem de poços ou outras fontes 

de água construídos por 1.000 da população  
    X 

13.10 número ou porcentagem de latrinas construídas por 
1.000 da população 

    X 

13.11 número ou porcentagem de comunidades com 
acesso ao pessoal de saúde ou a técnicos com 
recursos, informações, fundos, suprimentos, para 
construir latrinas e sistemas seguros para suprimento 
de água  

    X 
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ACIDENTES E LESÕES       
Indicadores de efeitos       
14.1   número ou porcentagem de entrevistados com 

conhecimento sobre como cuidar dos acidentes e 
lesões 

X     

14.2   número ou porcentagem de entrevistados com 
conhecimento a respeito de uma instalação para 
atendimento de emergência  

X     

14.3   número ou porcentagem de entrevistados que usam 
precauções e equipamentos de segurança diariamente   

X     

Indicadores de produtos      
14.4   número de entrevistados tratados em virtude de uma 

lesão (por tipo)  
X   X  

14.5   num local de trabalho ou outro ambiente de alto risco, 
número de regulamentos de segurança implementados 
e tornados obrigatórios  

   X X 

14.6   número ou porcentagem de profissionais de saúde, ACS, 
equipes de fábricas, etc., treinados para atender lesões  

X X  X X 

14.7   número ou porcentagem de profissionais de saúde que 
receberam treinamento formal na identificação e na 
intervenção quanto aos agentes agressores 

 X  X X 

Indicadores de insumos           
14.8    número ou porcentagem de instalações de saúde que 

não dispõem de serviço de emergência de 24 horas  
 X  X X 

14.9   número ou porcentagem de instalações de saúde que 
não possuem procedimentos  para o tratamento e o 
encaminhamento de pacientes com lesões  

 

 X  X X 

DOENÇAS CRÔNICAS, NÃO TRANSMISSÍVEIS      
Hipertensão      

Indicadores de efeitos       
15.1    número ou porcentagem de pacientes com  

hipertensão  
X X X   

15.2    número ou porcentagem de pacientes que 
desenvolveram outras complicações da hipertensão  

X X X X  

15.3    número ou porcentagem de pacientes, diagnosticados 
com hipertensão crônica, que seguem um programa 
terapêutico anti-hipertensivo sistemático 

X X  X  

15.4    número ou porcentagem de pacientes com hipertensão 
moderada que seguem uma dieta  prescrita 
diariamente  

X   X  

15.5    número ou porcentagem de pacientes que tomam 
medicações conforme o precrito 

X   X  
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15.6   número ou porcentagem de pacientes que utilizam 

uma dieta apropriada diariamente  
X   X  

15.7   número ou porcentagem de pacientes que 
receberam uma folha especial com orientações 
sobre medicamentos e dietas 

X   X  

Indicadores de produtos      
15.8   número de clientes diagnosticados com  hipertensão  X X  X  
15.9   número de pacientes com hipertensão que  foram 

tratados  
X X  X  

15.10 número de pacientes que mudaram de um remédio 
prescrito para dieta  

 X  X  

15.11 número de profissionais de saúde com conhecimento 
clínico para prover dieta  e medicamentos a 
pacientes com hipertensão  

   X  

15.12 número de visitas sistemáticas de pacientes com 
hipertensão  

 X  X  

15.13 número ou porcentagem de pacientes que foram 
avaliados quanto à função renal  

 X  X  

15.14 número de pacientes com hipertensão que 
receberam instrução a respeito do uso de 
medicamentos e dieta  

X X  X  

Indicadores de insumos           
15.15 número de profissionais de saúde que podem 

fornecer informações sobre dietas e medicamentos a 
pacientes com hipertensão  

   X  

15.16 número de centros de saúde primários com 
disponibilidade diária/semanal de um médico de 
família treinado  

   X  

15.17 número de centros de saúde com 
esfigmomanônetros.   

   X  

15.18 número de centros de saúde primários com 
equipamento laboratorial funcionando e 
medicamentos para hipertensão  

   X  

Diabetes       
Indicadores de efeitos       
15.19 número ou porcentagem de pacientes diabéticos 

com avaliação anual da função renal  
X X  X  

15.20 número ou porcentagem de pacientes diabéticos 
com medida semestral da hemoglobina glicosilada  

X X  X  

15.21 número ou porcentagem de pacientes diabéticos 
com monitorização caseira documentada da glicose  

X X  X  

15.22 número ou porcentagem de pacientes diabéticos 
com discrepância entre os resultados da 
monitorização caseira e os resultados na clínica  

   X  

15.23 número ou porcentagem de pacientes diabéticos 
com membros na família que sabem como agir numa  
emergência diabética  

X     



 

 
 
Módulo 5: Monitorizando; apêndice D 

 
 

93

 
 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
Indicadores de produtos      
15.24 número ou porcentagem de pessoas diagnosticadas 

com diabetes mellitus 
 X X  X 

15.25 número ou porcentagem de pessoas tratados de 
diabetes mellitus por  um médico  

 X  X  

15.26 número ou porcentagem de pacientes  tratados em 
virtude de seto acidose diabética  

 X  X  

15.27 número ou porcentagem de pacientes tratados em 
virtude de pé diabético 

  X  X 

Indicadores de insumos           
15.28 número de generalistas ou médicos de  família por 

1.000 domicílios  
X    X 

15.29 presença de equipamento e outros materiais nas 
outras unidades de saúde; monitorização da glicose, 
pressão arterial protocolo para monitorização caseira 
da glicose e esquema de insulina  

X   X X 

Anemia       
Indicadores de efeitos       
15.30 número ou porcentagem de pacientes anêmicos 

com avaliação semestral e acompanhamento da 
hemoglobina e do hematócrito  

X   X  

15.31 número ou porcentagem de pacientes anêmicos 
com melhora documentada da anemia   

X   X  

15.32 número ou porcentagem de mulheres anêmicas que 
conhecem o tratamento da anemia  

X   X  

Indicadores de produtos      
15.33 número ou porcentagem de pessoas diagnosticadas 

com anemia  
X  X   

15.34 número ou porcentagem de pacientes tratados de 
anemia  

X  X   

15.35 número ou porcentagem de pacientes tratados em 
função de sintomas que lembram anemia (palidez, 
fraqueza, etc.) 

X  X X  

15.36 número ou porcentagem de pacientes que 
receberam educação sobre saúde nutricional 

X   X  

Indicadores de insumos           
15.37 número de generalistas ou médicos de  família por 

1.000 domicílios com conhecimento ou compreensão 
de anemia 

 

 X  X X 

MALÁRIA      
Indicadores de efeitos       
16.1 número ou porcentagem das pessoas que sabem 

como a malária é transmitida  
X   X  
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16.2    número ou porcentagem da população que se protege 

contra a malária   
X     

16.3    número ou porcentagem de casos de malária (febre) 
tratados com drogas anti-maláricas, em casa, pela mãe 
que conhece a dose correta  

X     

16.4    número ou porcentagem de pacientes que receberam 
prescrição de anti-maláricos e que conhecem a 
dosagem, freqüência e duração do tratamento  

X X  X  

Indicadores de produtos      
16.5    número ou porcentagem de casos de malária (febre) 

tratados na unidade de saúde   
X  X X  

16.6    em áreas onde a confirmação é a norma, número ou 
porcentagem de profissionais de saúde que 
executam/requisitam uma lâmina de sangue dos casos 
de malária/febre 

X X X X  

16.7    número ou porcentagem dos profissionais de saúde que 
triam os pacientes com febre em busca de 
sinais/sintomas de outras doenças sérias (meningite, 
pneumonia, etc)  

  X X  

Indicadores de insumos           
16.8    número ou porcentagem de unidades de saúde que 

sofreram faltas de anti-maláricos em seus estoques 
durante o último mês 

   X X 

16.9    número ou porcentagem de unidades de saúde que 
não dispõe de equipamento funcionando de laboratório 

 

   X X 

TRATAMENTO DE PROBLEMAS SECUNDÁRIOS        
Indicadores de efeitos       
17.1    número ou porcentagem de episódios de doença 

tratados na unidade de saúde  
X X    

17.2    número ou porcentagem  de pacientes que 
conseguiram obter toda medicação prescrita na 
unidade de saúde  

X X    

17.3    número de pacientes recebendo serviços laboratoriais 
na mesma unidade, pelo número de pacientes 
requerendo serviços laboratoriais  

X     

17.4    número ou porcentagem de pacientes (ou as pessoas 
que cuidam deles) que compreendem o tratamento 
prescrito; quanto, por quanto tempo e  com que 
freqüência  

   X  

Indicadores de produtos      
17.5    número de tratamentos fornecidos durante o último 

período por condição  
 X    

17.6    número ou porcentagem de profissionais de saúde 
perguntando ao menos cinco perguntas na anamnese e 
executando ao menos uma manobra de exame físico 

   X  
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Indicadores de insumos           
17.7   número ou porcentagem de profissionais de saúde 

que conhecem os critérios explícitos para o 
encaminhamento de pacientes para um nível mais 
complexo (por política local) 

   X X 

17.8   número ou porcentagem de unidades de saúde que 
não dispõem de: (funcionando) 

     

- estetoscópio  X  X  
- termômetro  X  X  
- balança  X  X  
- esfigmomanômetro  X  X  
- relógio com ponteiro de segundos  X  X  
- microscópio e lâminas  X  X  

17.9   número ou porcentagem de casos que receberam 
prescrição de medicamentos disponíveis na unidade 
de saúde no momento da consulta, comparado com 
todos o casos que receberam prescrição de 
medicamentos  

X   X  

17.10 disponibilidade de drogas para condições de alta 
demanda 

 X  X X 

17.11 disponibilidade dos testes laboratoriais usados mais 
freqüentemente  

 

 X  X X 

TUBERCULOSE      
Indicadores de efeitos       
18.1   número ou porcentagem de crianças vacinadas com 

BCG                   
X     

18.2   número ou porcentagem da população alvo que 
sabe como a TB é transmitida e como prevenir a 
infecção  

X     

18.3   número ou porcentagem de casos detectados de 
tuberculose acompanhados até a cura   

X  X   

18.4   número de casos ativos de tuberculose X  X   
18.5   número ou porcentagem de pacientes tuberculosos 

que sabem porque é importante completar o 
tratamento  

X     

18.6   número ou porcentagem de pacientes tuberculosos 
que conhecem a dosagem e duração corretas do 
tratamento da tuberculose  

X   X  

18.7   número ou porcentagem da população com tosse 
persistente durando mais de duas semanas que 
buscou o tratamento para TB 

X   X  
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Indicadores de produtos      
18.8   número ou porcentagem de casos suspeitos de 

tuberculose vistos em busca de confirmação  
 X  X  

18.9   número ou porcentagem de profissionais de saúde 
que dispõem de um sistema de acompanhamento 
dos casos suspeitos e confirmados de tuberculose   

   X  

18.10 número ou porcentagem de casos suspeitos e 
confirmados de tuberculose acompanhados  

 X  X  

Indicadores de implementos       
18.11 número ou porcentagem de unidades de saúde que 

não dispõem de equipamento adequado para 
diagnosticar tuberculose  

 X  X X 

18.12 se a unidade de saúde é um centro para tratamento 
de tuberculose, número de dias em que as drogas 
anti-tuberculosas não estiveram disponíveis no 
estoque  

 

 X  X X 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS      
Indicadores de efeitos       
19.1   número ou porcentagem de grupos alvo nos últimos 

três meses (ou período mais curto se necessário) para 
HIV/DST        

X  X   

19.2   número ou porcentagem de grupos alvo triados com 
uma DST durante os últimos 12 meses   

X  X   

19.3   número ou porcentagem da população alvo com 
conhecimento correto sobre os meios de transmissão 
de HIV/DST 

X   X  

19.4   número ou porcentagem da população alvo que 
sabem que os condoms fornecem proteção contra a 
infecção por HIV/DST 

X     

19.5   número ou porcentagem da população alvo que 
relata sexo com uso de condoms 

X   X  

19.6   número ou porcentagem de gestações que ocorrem 
entre as mulheres infectadas com HIV   

X  X   

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

X     

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

X     

Indicadores de produtos      
19.9   número ou porcentagem de injeções aplicadas com 

agulhas estéreis  
 X  X X 
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19.10 número ou porcentagem de agentes de saúde que 

descartam de maneira correta os materiais 
contaminados  

 X  X X 

19.11 número ou porcentagem de clientes encaminhados 
pelos profissionais de  saúde para diagnóstico, 
tratamento ou testes   

 X  X  

19.12 número ou porcentagem de clientes recebendo 
antibióticos em virtude de DST       

X X  X  

19.13 número de condoms distribuídos à população alvo   X  X  
19.14 número de materiais de IEC distribuídos à população 

alvo  
X   X  

19.15 número de atividades de grupo de prevenção de 
HIV/DST organizadas durante os últimos 1-3 meses; 
encontros, apresentações, programas de TV/rádio, 
eventos da mídia, etc.  

 X  X  

Indicadores de insumos           
19.16 número ou porcentagem da população alvo com 

acesso aos serviços relacionados às DST 
 X   X 

19.17 número ou porcentagem de centros de distribuição 
apropriados com suprimento ininterrupto de condoms 
durante os últimos 12 meses  

 X  X X 

19.18 número ou porcentagem de centros de saúde 
fornecendo serviços relacionados às DST com 
suprimento ininterrupto de antibióticos apropriados 
durante os últimos 12 meses  

   X  

19.19 número ou porcentagem de centros de saúde que 
não dispõem de equipamento apropriado nem de 
instalações laboratoriais  

   X  

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

   X  

19.21 número ou porcentagem de instalações de 
tratamento que não dispõem de atividades de 
aconselhamento  

   X X 

19.22 número ou porcentagem de profissionais de saúde 
treinados no tratamento/ aconselhamento de 
pacientes com HIV/DST 

   X X 

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

   X  

19.24 número ou porcentagem de profissionais de saúde 
que conhecem as diretrizes corretas para 
diagnóstico, tratamento, encaminhamento ou 
aconselhamento para HIV/DST 

   X  
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PLANEJAMENTO       
Indicadores de efeitos       
Os resultados do planejamento são a implementação das 
atividades planejadas e a conquista dos objetivos do 
programa. Eles devem ser refletidos em indicadores de 
cobertura e de KAP para intervenções específicas na oferta 
dos serviços (veja Apêndice A para indicadores) 

X     

Indicadores de produtos       
1.1     número ou porcentagem de unidades de saúde com 

uma definição escrita de sua missão que define sua 
população alvo, as atividades do programa e suas 
metas  

    X 

1.2     número ou porcentagem das unidades de saúde que 
possuem objetivos mensuráveis concretos de 
cobertura, qualidade dos serviços, modificações no 
conhecimento/prática da população 

    X 

1.3     número ou porcentagem de unidades de saúde cujos 
planos têm orçamentos correspondentes 

    X 

Indicadores de insumos          
1.4     número ou porcentagem de unidades de saúde que 

possuem áreas de abrangências claramente 
definidas a que devem servir 

 X   X 

1.5     número ou porcentagem de unidades de saúde que 
possuem informações sobre a população servida: 
número total, número de crianças abaixo de 2 anos, 
número de nascimentos no ano, número de mulheres 
entre 15-49 anos  

 

 X   X 

GERENCIAMENTO DE PESSOAL       
Indicadores de efeitos       
2.1     número ou porcentagem de postos vagos     X 
2.2     duração média num posto para cada tipo de 

profissional  
    X 

Indicadores de produtos       
2.3     número ou porcentagem do pessoal cujas descrições 

das atividades foram atualizadas no último ano para 
refletir as responsabilidades atuais 

    X 

2.4     número ou porcentagem de supervisores que 
desenvolvem planos específicos de  trabalho com o 
seu pessoal a intervalos regulares (pelas normas 
locais) 

    X 

2.5     número ou porcentagem de supervisores que revêem 
se as designações das atividades foram completadas  

    X 
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Indicadores de insumos           
2.6     número ou porcentagem de membros do pessoal 

com descrições das atividades 
    X 

2.7     número ou porcentagem de instalações que 
fornecem dados sobre a recuperação de custos 
(despesas/receitas) 

    X 

2.8     número ou porcentagem de escritórios locais que 
submetem estimativas orçamentárias a tempo 

    X 

2.9     número ou porcentagem de instalações que dispõem 
de diretrizes para o desenvolvimento de planos de 
trabalho  

 

    X 

TREINAMENTO        
Indicadores de efeitos       
3.1     número ou porcentagem de participantes no 

treinamento que mostraram uma melhora entre o pré 
e o pós-teste  

    X 

Indicadores de produtos       
3.2     número ou porcentagem de profissionais de saúde 

que receberam treinamento ou reciclagem no último 
período para qualquer intervenção ou para 
intervenções específicas 

   X X 

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

   X X 

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

   X X 

Indicadores de insumos           
3.5     número ou porcentagem de unidades de saúde 

usando informações específicas para o programa (do 
Sistema de informações gerenciais ou da supervisão) 
sobre a qualidade dos serviços para planejar ou 
enfocar sessões de treinamento dadas no último 
período  

 X  X X 

3.6     número ou porcentagem de treinadores que 
receberam instruções sobre métodos de treinamento  

    X 

3.7      número ou porcentagem de instalações de saúde 
que desenvolvem sessões de treinamento em APS 

 

    X 

SUPERVISÃO       
Indicadores de efeitos       
4.1     número ou porcentagem de profissionais de saúde 

que sentem que estão recebendo apoio adequado 
de seus supervisores  

    X 
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2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
Indicadores de produtos       
4.2      número ou porcentagem de pessoas sendo 

supervisionadas, visitadas por ou encontrando-se com 
seus supervisores durante o último período (pelas 
normas locais) 

    X 

4.3     número ou porcentagem de profissionais de saúde 
cujo supervisor os observou durante  a prestação do 
serviço ou através de dramatização/simulação, 
durante a última visita de supervisão  

    X 

4.4     número ou porcentagem de visitas de supervisão que 
incluíram os problemas identificados e as ações 
tomadas  

    X 

4.5     número ou porcentagem de visitas de supervisão que 
incluíram revisão ou acompanhamento de problemas 
levantados em visitas prévias de supervisão  

    X 

Indicadores de insumos       
4.6     número ou porcentagem de supervisores de campo 

que foram treinados na orientação e avaliação de 
qualidade  

    X 

4.7     número ou porcentagem de unidade de saúde que 
dispõem de protocolos ou diretrizes escritos para 
supervisão  

 

    X 

GERENCIAMENTO FINANCEIRO       
Indicadores de efeitos       
5.1      número ou porcentagem de profissionais de saúde 

que receberam seus pagamentos a tempo no último 
período   

    X 

5.2     número ou porcentagem de unidades de saúde que 
alcançaram recuperação de custos e suas metas 
planejadas para os serviços             

    X 

5.3     porcentagem média de custos recuperados a partir 
das receitas 

    X 

Indicadores de produtos       
5.4     número ou porcentagem de unidades de saúde cujos 

registros contábeis são atualizados e submetidos a um 
balanço mensal   

    X 

5.5     número ou porcentagem de unidades de saúde com 
sistemas de verificação e balanço para manusear o 
dinheiro, incluindo empenhos, pagamentos por meio 
de cheques, verificação de contas     

    X 

5.6     número ou porcentagem de unidades de saúde cujos 
relatórios financeiros são avaliados comparando-se o 
desempenho "orçamentário" com o desempenho 
"real" 

    X 

Indicadores de insumos       
5.7     número ou porcentagem de profissionais de saúde 

treinados em gerenciamento financeiro  
    X 



 

 
 
Módulo 5: Monitorizando; apêndice D 

 
 

101

 
 MOD 

2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
5.8      número ou porcentagem de pessoal de gerenciamento 

financeiro com treinamento em administração 
financeira 

 

    X 

GERENCIAMENTO LOGÍSTICO       
Indicadores de efeitos       
6.1      número ou porcentagem de unidades de saúde 

recebendo as quantidades de material que eles 
requisitaram  

    X 

6.2      número ou porcentagem de atividades de saúde ou de 
apoio canceladas por falta de meio de transporte 

    X 

Indicadores de produtos      
6.3      intervalo médio entre a requisiçao feita para unidade de 

saúde e a recepção dos programas requisitados  
    X 

6.4      número ou porcentagem de unidades de saúde usando 
inventários de estoque e padrões de consumo como 
base na preparação de suas requisições  

    X 

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

    X 

6.6      número ou porcentagem de unidades de saúde que 
precisam cancelar visitas planejadas de campo e outras 
atividades fora da sede por falta de suprimentos 
adequados de combustível  

    X 

Indicadores de insumos       
6.7      número ou porcentagem de unidades de saúde com 

listas de verificação ou procedimentos estabelecidos 
para  licitação e compra 

    X 

6.8      número ou porcentagem de unidades de saúde com 
calendários ou livros de registros para o uso da viatura 
da unidade de saúde   

 

    X 

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES        
Indicadores de efeitos       
7.1      número ou porcentagem de unidades de saúde que 

utilizam informações de monitorização para identificar 
problemas localizados e distritais, e os pontos fracos e as 
ações a serem tomadas  

    X 

7.2      número ou porcentagem de unidades de saúde que 
recebem retroalimentação dos gerentes distritais sobre 
os resultados da monitorização distrital  

    X 

Indicadores de produtos                    
7.3      número ou porcentagem de distritos que compilam as 

informações de monitorização a partir do nível unidade 
de saúde  

    X 

Indicadores de insumos           
7.4      número ou porcentagem de unidades de saúde que 

possuem indicadores rotineiramente monitorizados  
    X 
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2 
MOD 

3 
MOD 

4 
MOD 

6 
MOD 

7 
7.5     número ou porcentagem de unidades de saúde que 

mantêm registros dos casos de  alto risco  
 

    X 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA       

Indicadores de efeitos       
8.1     número ou porcentagem dos membros da 

comunidade que declaram que os serviços de APS 
são acessíveis e convenientes  

    X 

8.2     número ou porcentagem de membros da 
comunidade que declaram que os serviços de APS 
são aceitáveis e relevantes para suas necessidades  

    X 

Indicadores de produtos                    
8.3     número ou porcentagem de comitês comunitários 

que se encontraram ao menos mensalmente (pelas 
normas locais) durante o último trimestre   

    X 

8.4     usando uma área relevante para seu programa, 
número ou porcentagem de comunidades que 
participam de cada uma das seguintes atividades, 
e.g., saúde, religião, planejamento familiar, juventude, 
esportes, geração de rendas, etc.  

    X 

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

    X 

8.6     nível de contribuição comunitária voltada para os 
serviços de APS  

    X 

8.7     número ou porcentagem da comunidade 
participando das atividades de saúde  

    X 

Indicadores de insumos      
8.8     número ou porcentagem de unidades de saúde que 

possuem um comitê de saúde ou uma organização 
comunitária afiliados 

    X 

8.9     número de organizadores comunitários treinados      X 
8.10   disponibilidade de recursos, trabalho, fundos, prédios,  

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

    X 

 


