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Introdução
Objetivo
Este módulo ajudará os gerentes a identificarem as necessidades
de informação, a definirem prioridades, e a determinarem que
módulos do PAG APS serão mais úteis para eles. A planilha A no
final do módulo pode ser destacada e usada para ajudá-lo a
acompanhar suas necessidades de informação.
O que você precisa para completar este módulo
Embora não seja essencial ajudaria conhecer seus objetivos de
programa, os grupos chaves, os dados atuais de cobertura para
seus serviços principais de saúde e os indicadores atualmente
usados pelo seu programa. Você deve também ler a visão geral do
PAG APS primeiro, se você ainda não o fez.
Conteúdo
Este guia apresenta dez perguntas sobre informações
importantes que a maioria dos gerentes de APS necessitam para
planejar e monitorizar seus programas. Se você tiver informações
adequadas você pode não precisar dos módulos. Mas se você tem
falhas importantes ou se você necessita de informações adicionais,
o guia vai ajudá-lo a determinar o que você precisa. Ele também
vai sugerir que módulos na série PAG podem ajudá-lo a coletar e
processar esta informação - com simplicidade e rapidez.
Procedimentos
• Se você quer avançar por este módulo com rapidez, vá para o
Nível 1: Início Rápido e apenas reveja as perguntas e descrições
dos módulos. Isto pode ser tudo de que você precisa para
determinar com que módulo começar. As primeiras 6 perguntas
tratam dos serviços de APS, as 4 seguintes do gerenciamento.
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• Se você preferir seguir este módulo de maneira mais sistemática,
pule para a próxima sessão, Nível 2 : Descrevendo Seu Sistema
de APS. Isto provavelmente consumirá algumas horas,
dependendo da dimensão do seu programa e de sua
familiaridade com o tipo de informação atualmente colhida.
• Nível 3: Perguntas Detalhadas, pede a você que examine várias
necessidades de informação em detalhe e decida que módulos
serão mais úteis para você

Os facilitadores
podem ajudar

Você pode seguir os módulos sozinho. Entretanto, a experiência
tem mostrado que é melhor envolver a sua equipe de
gerenciamento e os representantes comunitários no processo do
PAG. Eles usualmente têm muito a contribuir, e é útil ter
perspectivas diferentes representadas no início. O envolvimento
deles também vai assegurar que eles compreendam e apoiem as
decisões que serão tomadas.
Um facilitador pode ser útil se você quiser desenvolver uma
oficina sobre o módulo 1. O guia do facilitador fornece instruções
para
coordenar
uma
oficina
e
inclui
modelos
de
transparências e folhas a serem distribuídas. Reserve de 4 a 6 horas
para que se complete a visão geral do PAG APS e do módulo 1,
dependendo do tamanho do grupo. Este módulo, como todos os
outros, pode ser adaptado à sua situação e você é encorajado a
fazer isto.
Há também uma versão computadorizada deste módulo no
Hyperpad, a qual está incluída nos disquetes que acompanham o
programa. Você introduz as suas escolhas diretamente nas
planilhas na tela do computador. Ao terminar, você pode imprimir
um resumo de sua auditoria das informações.
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A estrutura do PAG APS
O objetivo do módulo 1 é ajudar os gerentes a identificarem as
necessidades de informação, a definirem prioridades e a
determinarem que módulos do PAG APS têm maior probabilidade
de serem úteis para eles. Os gerentes precisarão conduzir uma
auditoria sobre as informações, que é uma avaliação sistemática
das necessidades de informação comparadas com as informações
atualmente coletadas. A auditoria pode ajudá-lo a identificar
falhas na informação (e os módulos do PAG que podem ajudá-lo a
preenchê-las). E também pode ajudá-lo a identificar as
informações que não são mais necessárias (que você
provavelmente não deve coletar mais)
Estes módulos focalizam a informação essencial que é
necessária no ciclo tradicional de gerenciamento de planejarfazer-avaliar. Como mencionado no panorama, cada módulo é
relacionado a uma ou mais parte daquele ciclo. Esta relação é
mostrada na matriz abaixo.

Módulo 1 : Necessidades de informação
Módulo 2 : Necessidades comunitárias
Módulo 3 : Planejamento dos trabalhos
Módulo 4 : Vigilância
Módulo 5 : Indicadores de monitorização
Módulo 6 : Qualidade do serviço
Módulo 7 : Qualidade do gerenciamento
Módulo 8 : Análise de custos
Módulo 9 : Sustentabilidade

Necessidade de
Assessoramento
x
x

Planejamento Monitorização Evolução
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

Os módulos não tentam fornecer toda a informação que os
gerentes usam nem constituem um sistema completo de
gerenciamento ou mesmo um sistema de informação completo de
gerenciamento. Eles não ensinam aos gerentes, por exemplo,
como planejar. Planejamento e outras funções básicas de
gerenciamento são cobertos adequadamente em tratados e
manuais amplamente disponíveis. Os módulos do PAG APS são
projetados para ajudar os gerentes locais de APS a colherem e
analisarem informações seletivas que a experiência mostrou que
eles freqüentemente necessitam mas não têm. Assim, em alguns
casos, os módulos complementarão a informação já coletada. Em
outros eles podem ajudar os gerentes a preencher lacunas
importantes.

Módulo 1: Necessidade de Informação, introdução

x
x

4

Use todos ou alguns
dos módulos

A série completa dos módulos pode ser instalada para fortalecer a
monitorização e o planejamento globais. Mas cada módulo pode
também ser usado independentemente para lidar com uma
necessidade particular de informação à medida que ela surja.
Em muitos casos, a informação produzida por um módulo
complementa um outro. Por exemplo, dados sobre a análise de
custos do Módulo 8 podem ser uma informação útil para a análise
de sustentabilidade do Módulo 9. Se os dados da monitorização
(Módulo 5) identificarem um problema nos serviços de APS, então o
Módulo 6 pode ser usado para examinar a qualidade dos serviços
mais cuidadosamente e para localizar o problema de forma a que
ele seja resolvido.
A próxima sessão fornece um breve panorama da
estrutura dos sistemas usados nos módulos PAG APS. É importante
compreender esta estrutura de forma a que você possa determinar
de que módulos você necessita. O panorama é acompanhado
por dez questões resumidas no Nível 1: Início Rápido. O Nível 2 o
ajuda a descrever seu programa em termos de sistemas e o ajuda
a determinar a informação necessária a cada serviço de APS e
gerenciamento. O Nível 3 o ajuda a olhar cada uma das dez
perguntas com mais detalhes, de forma a que possa fazer uma
avaliação mais global. Ao completar este módulo, você deve ter
uma boa idéia de suas necessidades de informação para o
gerenciamento e dos módulos que podem ajudá-lo a satisfazer
essas necessidades.

Estrutura do sistema
A estrutura do PAG APS é baseada num modelo de "sistemas".
Diferentes tipos de informação são coletados através de cada
módulo. Se você não estiver familiarizado com a terminologia de
sistemas, então a sessão seguinte pode ajudá-lo a compreender
como a estrutura do PAG classifica a informação. Se você já
conhecer a terminologia de sistemas, pule para a sessão seguinte.
Nós compreendemos que você pode estar acostumado a
termos ligeiramente diferentes. Algumas pessoas aprenderam que
objetivos são metas a curto prazo. Nós distinguimos entre metas e
objetivos porque tal distinção garante maior precisão no
planejamento. Nesta série o objetivo é definido como um efeito ou
um produto planejados. Uma meta é um impacto planejado.
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Terminologia
Alguns termos-chave que você precisa conhecer
INDICADORES
INSUMOS
PROCESSOS
RESULTADOS

Medidas indiretas de todos os seguintes
Recursos: Pessoal, equipamentos, informações, dinheiro
Atividades, Tarefas
Todas as alterações programáticas, produtos, efeitos e impactos.
Produtos Produtos e serviços fornecidos
Efeitos Mudanças no conhecimento atitudes comportamentos/ prática
Impactos Mudanças na saúde, fertilidade e outros status

OBJETIVOS

Produtos planejados e/ou efeitos

METAS

Impactos planejados

Veja o Glossário para definições mais detalhadas

Algumas pessoas aprenderam que produtos e resultados são a
mesma coisa. Nós usamos resultados para incluir qualquer resultado
programático. Assim nós distinguimos entre três tipos de resultados:
produtos (os produtos imediatos e serviços produzidos pelo
programa), efeitos (as modificações no conhecimento, atitude, e
comportamento/prática que resultam dos resultados) e impactos
(alterações no status de saúde ou de fertilidade em virtude desses
efeitos). Novamente, nós fazemos tais distinções porque elas nos
permitem ser mais precisos na seleção dos indicadores para
planejamento e avaliação.
Qualquer programa, incluindo os programas de APS, pode ser
visto como consistindo de estímulos, processos e resultados, como
mostrado na Figura 1. Na série PAG APS, estes termos e outros
termos relacionados tem significados e relações específicos.
Insumos são recursos (pessoal, dinheiro, suprimento, caminhões,
etc.) que são investidos num programa e processados de
Figura 1: O sistema para terapia de reidratação oral
INSUMOS
(recursos)

PROCESSOS
(atividades)

RESULTADOS

Exemplos:
agente de saúde
pacotes de sais
para reidratação oral

diagnostica diarréia
prescreve TRO

saúde melhorada

Módulo 1: Necessidade de Informação, introdução

6

várias maneiras (aconselhamento, diagnóstico, referência, etc.)
para produzir resultados (os resultados do programa sobre o
conhecimento, o comportamento, a saúde, etc.).
Este modelo simples pode ser aumentado, como mostra a Figura
2, para distinguir entres diferentes tipos de resultados. Os resultados
imediatos são chamados produtos. Estes são os produtos e serviços
produzidos pelo programa. Exemplos são os cartões de
crescimento distribuídos (o produto), crianças pesadas e mulheres
grávidas contactadas (ambos serviços).
Espera-se que estes produtos tenham efeitos sobre o conhecimento, as atitudes e as habilidades da clientela e especial-mente
sobre seu comportamento. Espera-se que uma mãe por exemplo
obtenha conhecimento sobre o valor da utilização da TRO, adquira
as habilidades para preparar a solução apropriada-mente, torne-se
motivada a usar a solução quando seu filho tiver diarréia, e então
realmente a use no momento apropriado.
Figura 2: Um diagrama de sistemas para terapia de reidratação oral
PRODUTOS
(produtos &
serviços)

EFEITOS
(Conhecimento,
Atitude,
Comportamento)

IMPACTOS
(Morbidade,
Mortalidade,
Fertilidade)

INSUMOS
(recursos)

PROCESSOS
(Atividades)

Exemplo:
agente de saúde
Pacotes com
sais para
reidratação oral

diagnostica diarréia o pacote de sais usa os pacotes de evita desidratação
e prescreve TRO
para reidratação
sais para
e morte
oral é fornecido
reidratação oral

Finalmente, isto deve ter um impacto sobre a saúde, a
fertilidade, o status sócio-econômico ou outro status qualquer da
população alvo. As crianças que recebem TRO, por exemplo, não
devem se tornar desidratadas e devem se recuperar normalmente
de sua diarréia.
Há uma relação lógica nesta cadeia de eventos que é um
ingrediente chave tanto no planejamento quanto na avaliação.
Obviamente, se os insumos não forem adequados, os produtos não
poderão ser produzidos. E se os produtos não forem produzidos, nós
não podemos esperar qualquer efeito. E sem efeitos nós não
podemos esperar qualquer impacto sobre a saúde. Este vínculo
lógico é chamado a relação “SE-ENTÃO”
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•
•
•
•
•

Se os insumos são fornecidos como planejado ENTÃO
processos podem ser alcançados.
Se os processos forem conduzidos como planejado, ENTÃO
produtos serão alcançados.
Se os produtos forem produzidos como planejado, ENTÃO
efeitos serão alcançados.
Se os efeitos forem alcançados como planejado, ENTÃO
impactos serão alcançados.
Se os impactos forem alcançados como planejado, ENTÃO
necessidades de saúde serão atendidas.

os
os
os
os
as

Figura 3: A estrutura de sistemas e o ciclo planejamento e avaliação
INSUMOS
(recursos)

PROCESSOS
(atividades)

Planejamento
PRODUTOS
(Prod/serv)

EFEITOS
(CAP)

IMPLEMENTAÇÃO

INSUMOS

IMPACTOS
(status sanitário)
NECESSIDADES

PROCESSOS

PRODUTOS

EFEITOS

IMPACTOS

Monitorização/avaliação

Este vínculo lógico entre o que entra no serviço de APS no início
e o que sai no seu final é um conceito gerencial extremamente
importante. Muitos gerentes somente avaliam o que entra no
programa. Alguns também examinam alguns poucos indicadores
do que sai. Se alguma coisa dá errado eles não sabem por quê. O
PAG APS ajuda os gerentes a obterem informações em pontoschave desse processo lógico de forma a que eles possam
identificar onde alguma coisa dá errado, e então tomar a atitude
correta. Esta lógica também funciona de trás para adiante.
• Se essas necessidades devem ser atendidas, ENTÃO esses
impactos terão que ser alcançados.
• Se esses impactos devem ser alcançados, ENTÃO esses efeitos
terão que ser alcançados.
• Se esses efeitos devem ser alcançados, ENTÃO esses produtos
terão que ser alcançados.
• Se esses produtos devem ser alcançados, ENTÃO esses processos
terão que ser alcançados.
• Se esses processos devem ser alcançados, ENTÃO esses insumos
serão necessários.
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Assim, as relações dos sistemas podem ser usadas de duas
maneiras. Primeiro, no planejamento, trabalhando de trás para
diante, a partir das necessidades de saúde, para identificar os
impactos, os efeitos, os produtos, os processos e, finalmente, os
insumos necessários. Em segundo lugar, na monitorização e
avaliação, trabalhando para frente, para se assegurar que o que
foi planejado foi efetivamente executado, que os insumos foram
processados como planejado para produzir os produtos, que
levaram aos efeitos, então aos impactos, e que esses atenderam às
necessidades de saúde.
Figura 4: Um diagrama de sistemas das relações entre
o gerenciamento e um serviço
Serviços de gerenciamento
INSUMOS
treinadores
e pacotes
com sais para
reidratação oral

INSUMOS
agentes
comunitários
desidratação
treinados e
pacotes com
sais para TRO

PROCESSOS
treinamento e
aulas práticas
em TRO

PROCESSOS

PRODUTOS
agente
comunitário
treinado em

EFEITOS
habilidades dos
agentes
comunitários

TRO

em TRO

PRODUTOS

EFEITOS

agentes
comunitários

pacote com
sais para

diagnosticam
e prescrevem
TRO

reidratação
oral é
fornecido

IMPACTOS
evita-se a

as mães
usam
TRO

e a morte
da criança

Serviços de APS

Vista desta maneira, a estrutura de sistemas é simplesmente uma
variação do ciclo tradicional de planejamento e avaliação. Mas
sua vantagem é que ela pode ser usada para identificar vínculos
lógicos entre o que é necessário e o que deve ser investido num
programa; e entre o que é investido e o que é efetivamente
alcançado. Como vemos, isto fornece uma estrutura para a
seleção dos indicadores de planejamento e monitorização/
avaliação.
Serviços gerenciais apoiam os serviços de APS. Cada atividade
de gerenciamento (treinamento, supervisão, etc.) pode ser vista
como um subsistema que é projetado para melhorar o sistema de
serviços de APS. Isto é, há insumos para o treinamento (treinadores,
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materiais de treinamento, salas de aula, etc.), que são processados
para produzir produtos (aulas dadas, materiais distribuídos, pessoas
treinadas, etc.). Supõe-se que esses tenham efeitos sobre as
pessoas em treinamento. Elas também devem aumentar o seu
conhecimento, habilidades e/ou motivação.
Todos esses serviços gerenciais são projetados como sistemas,
da mesma maneira como os serviços de APS o são. Mas o impacto
do gerenciamento é indireto. Os resultados do gerenciamento
são insumos para os sistemas de serviços. O produto final de
um programa de treinamentos para agentes comunitários deve
ser um agente comunitário mais bem qualificado, que então
ofereça um melhor serviço à população alvo. A Figura 4 ilustra este
relacionamento.

Resultados
Gerenciais

Relação entre as estruturas e os módulos
A estrutura do PAG APS divide toda a informação de APS em 5
categorias: insumos, processos, produtos, efeitos, impactos, essas
categorias ajudam a identificar as necessidades de informação. A
Figura 5 mostra que módulos produzem que tipos de dados.
Figura 5: Categorias de informações produzidas pelos módulos PAG
INSUMOS
(recursos)
3 Planejamento dos
trabalhos
5 Monitorização
6 Qualidade do
Serviço
7 Qualidade do
gerenciamento
8 Análise de custos
9 Sustentabilidade

PROCESSOS
(atividades)

PRODUTOS
(produtos/ serviços)

3 Planejamento dos
trabalhos
5 Monitorização
6 Qualidade do
Serviço
7 Qualidade do
gerenciamento
8 Análise de custos
9 Sustentabilidade

3 Planejamento dos
trabalhos
5 Monitorização
6 Qualidade do
Serviço
7 Qualidade do
gerenciamento
9 Sustentabilidade

EFEITOS
(CAP)
2 Necessidades
comunitárias
3 Planejamento dos
trabalhos

IMPACTOS (Status
sanitário)
2 Necessidades
comunitárias
4 Vigilância

9 Sustentabilidade

As letras em negrito indicam o tipo básico de dados coletados para cada módulo

Os módulos do PAG podem ajudá-lo a identificar e coletar as
informações de que você precisa. Isto deve ajudá-lo a fazer um
trabalho melhor de planejamento porque você saberá quais as
necessidades dos serviços de saúde. Eles devem ajudá-lo a
monitorizar o progresso melhor, porque se alguma coisa acontecer
de errado, você terá uma idéia de onde aconteceu no sistema e
terá condições de obter informação adicional sobre a causa, de
forma a corrigir o programa.
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O Módulo 2 é especialmente útil em ajudá-lo a coletar dados
sobre efeito e impacto. Esses dados informam sobre os níveis de
cobertura e o status sanitário. Esta informação pode ajudá-lo de
duas maneiras. Primeiro, ela define a necessidade para o cuidado
à saúde, o que vai ajudá-lo a fazer um trabalho melhor na
definição de metas e objetivos. Segundo, ela informa sobre o grau
de eficácia que seu programa tem tido em alcançar a cobertura e
em melhorar o status sanitário, o que vai ajudá-lo a fazer um
trabalho melhor na avaliação dos efeitos e impactos do seu
programa.
Planejando e
Monitorizando

O Módulo 3 vai ajudá-lo a obter informação específica sobre os
produtos para determinar quem está e quem não está recebendo
os serviços e os produtos necessários de APS. Isto vai ajudá-lo a
definir as prioridades dos serviços entre sua população alvo e a
monitorizar o desempenho dos agentes de saúde no fornecimento
desses serviços. O módulo também produz dados sobre insumos,
processos e efeitos que vão ajudá-lo a melhorar o planejamento
do trabalho e as avaliações do desempenho.
O Módulo 4 vai ajudá-lo a obter dados específicos sobre o
impacto na incidência, nas tendências e nos surtos de doenças
específicas de forma a que você possa tomar atitudes
rapidamente para lidar com essas ameaças ao status sanitário. O
módulo também vai ajudá-lo a identificar causas de doenças e
morte de forma que você possa adaptar suas intervenções de APS
de acordo.
O Módulo 5 vai ajudá-lo a identificar e selecionar alguns
indicadores simples de insumos, produtos e efeitos para cada um
dos seus serviços de APS e gerenciamento. Isto será especialmente
útil para monitorizar seu programa numa base regular periódica ou
a curto prazo.
Os Módulos 6 e 7 enfatizam os dados sobre os processos, que
vão permitir que seus supervisores avaliem a qualidade do serviço.
O Módulo 6 trata dos serviços de APS e o Módulo 7 trata dos
serviços de gerenciamento. Além dos dados sobre os processos,
esses módulos também vão ajudá-lo a coletar informação seletiva
sobre insumos e produtos chaves para seus serviços.
Os Módulos 8 e 9 enfatizam os insumos resumidos como custos e
rendas. Ambos vão ajudá-lo a examinar e explicar como os
recursos são usados para fornecer e apoiar os serviços. O Módulo 8
vai ajudá-lo a analisar ganhos e gastos recentes. O Módulo 9 vai
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ajudá-lo a olhar as opções futuras para a continuidade de seu
programa.

Definindo seu sistema de saúde
Estabelecendo limites
Os programas de APS são somente uma parte do sistema maior
de saúde. Os produtos e serviços de saúde são tipicamente
fornecidos pelo governo e organizações não governamentais,
fornecedores privados, farmácias, escolas e outros. Antes de
começar, você deve definir o seu sistema de APS. Por exemplo, se
a sua organização colabora com o Ministro ou Ministério da Saúde
(MS) para fornecer serviços de imunização, o seu sistema deve
incluir os serviços do MS?
A maioria dos gerentes delineiam intuitivamente "limites" em
torno das partes do sistema que eles controlam ou aquelas sobre
as quais eles têm responsabilidades. É assim que eles definem suas
necessidades de informações. Eles necessitam informação sobre os
serviços de outras atividades que caiam dentro desses limites.
Em alguns casos, entretanto, eles podem precisar de
informações sobre algumas das atividades de outras agências que
afetam seus programas. Exemplos seriam vacinas fornecidas pelo
MS, o resultado de referências a um hospital vizinho e a distribuição
de Vitamina A por uma Organização não Governamental na sua
área de influência. Se o seu programa cai nessa categoria, então
você deve delinear seus limites de forma que eles incluam as
partes desses outros sistemas das quais você depende. Você
poderá querer coletar alguma informação sobre essas atividades.
Mas não colete em excesso. Uma importante regra é: colete
somente a informação que você necessita para seu próprio
planejamento e monitorização.
Figura 6: Estabelecendo limites para as necessidades de informação
MS

ONG
Projeto
de APS
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Nível 1: Início Rápido
Você tem informação suficiente para o planejamento e
monitorização de seus serviços de APS e seus serviços de
gerenciamento? Responda às perguntas nos blocos seguintes e
leia as descrições dos módulos. Isto pode ser tudo de que você
precisa para decidir quais os módulos mais úteis para você.
MÓDULO 1 PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO: SERVIÇOS DE APS
Você tem informação suficiente sobre o status sanitário de seus grupos-alvos?
Você tem informação suficiente sobre a cobertura dos grupos-alvos pelo
serviço de APS apropriado?
Se você precisar de maiores informações vá para o Módulo 2.
Módulo 2. Avaliando as necessidades comunitárias de saúde e cobertura .
Este módulo fornece aos gerentes de APS ferramentas simples para coletar
dados necessários sobre as necessidades comunitárias de saúde, para
estratégias de programas de planejamento e uso de recursos. Os gerentes
podem usar os mesmos instrumentos mais tarde para avaliar os efeitos dos
programas sobre o conhecimento, o comportamento e a cobertura de
saúde assim como o impacto dos programas sobre a morbidade e a
mortalidade.
Você tem informação suficiente sobre onde seus grupos-alvos vivem, quem
necessita de mais atenção e a eficácia de seus agentes de saúde em
alcançar essas pessoas?
Se não, use o Módulo 3.
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Módulo 3. Planejando e avaliando as atividades do agente de saúde.
Um módulo que os supervisores e outros gerentes podem usar para auxiliar
os agentes que trabalham no campo e o pessoal clínico a planejar melhor
o seu trabalho. Ele mostra como identificar os indivíduos que necessitam do
serviços, definir alvos realistas, avaliar o desempenho individual e tomar
ação corretiva, se necessário.
Você tem informação suficiente sobre a incidência das doenças?
Você tem informação suficiente sobre as causas dos surtos de doenças e as
mortes?
Se não, use o Módulo 4.
Módulo 4. Vigilância da morbidade e mortalidade.
O módulo descreve os indicadores básicos de morbidade e mortalidade a
serem incluídos num sistema de vigilância de APS. Ele discute como montar
um sistema de vigilância, monitorizar a incidência e outras taxas de
doenças, como identificar causas de mortalidade e morbidade, e como
usar essa informação para melhorar o planejamento e a implementação
dos programas.
Você tem os indicadores de atividade e resultados apropriados para
monitorizar seus serviços de saúde?
Se não, use a primeira parte do Módulo 5.
Módulo 5. Monitorizando e avaliando os programas. A primeira parte deste
módulo contém listas de indicadores e diretrizes que os gerentes podem
usar para monitorizar os serviços de APS por curtos períodos. Os gerentes
podem também usá-los para construir mini-sistemas de informação
gerencial específicos para o seu projeto.
Você conhece o suficiente sobre a qualidade de seus serviços de saúde?
Se não, veja o Módulo 6.
Módulo 6. Avaliando a qualidade do serviço. Listas e guias de discussão
simples, mas abrangentes, a respeito dos processos e recursos dos serviços
essenciais. Os supervisores podem usá-los para avaliar a qualidade do
cuidado fornecido, e para definir prioridades na melhora do serviço.
Os Módulos 1-6 (acima) vão ajudá-lo a avaliar as necessidades de informação
para o planejamento e a monitorização dos serviços de APS. Os Módulos 5, 7, 8
e 9 tratam da informação necessária para planejar e monitorizar os serviços de
gerenciamento.
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MÓDULO 1 PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM APS
Você tem os indicadores apropriados para monitorizar seus serviços de
gerenciamento?
Se não, verifique a segunda parte do Módulo 5.
Módulo 5. Monitorizando e avaliando os programas.
A segunda parte deste módulo consiste em listas de indicadores e diretrizes
que os gerentes podem usar para monitorizar os serviços de
gerenciamento em APS. Eles podem também ser usados como parte de
um mini-sistema de informações gerenciais específico para os projetos.
Você conhece o suficiente sobre a qualidade de seus serviços de
gerenciamento?
Se não, use o Módulo 7.
Módulo 7. Avaliando a qualidade do gerenciamento. Guias para discussão
e listas para avaliar os serviços de gerenciamento em APS (planejamento,
treinamento, supervisão, etc.).
Você tem informação suficiente sobre o custo de seus programas e seus
serviços?
Se você precisa de mais informação, verifique o Módulo 8.
Módulo 8. Análise de custos. Este módulo ajudará os gerentes de APS a
montarem sistemas simples para eles mesmos monitorizarem os custos. Eles
também podem fazer projeções sobre as rendas e gastos futuros.
Você tem informação adequada para determinar como sustentar seu
programa de APS no futuro?
Se não, use o Módulo 9.
Módulo 9. Análise de sustentabilidade. Diretrizes e ferramentas que os
gerentes podem usar para desenvolver e analisar estratégias alternativas
para sustentar a melhora da saúde e a cobertura dos serviços assim como
os recursos, a organização, e os serviços de APS necessários para tal.
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