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RESUMO 
 
 

ANÁLISE SITUACIONAL DE UMA REGIÃO DE SAÚDE DO SUL DO BRASIL 
 
 

AUTORA: Aliciana Paulo Soleiman 
ORIENTADORA: Profª Drª Liziane Maahs Flores  

COORIENTADORA: Profª Drª Marinel Mor Dall’Agnol 
 
 

Análise situacional identifica, descreve, formula, prioriza problemas em uma determinada 
comunidade para orientar a definição de medidas cabíveis. As regiões de saúde, entendidas 
por agrupamentos de municípios limítrofes têm a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. O Rio Grande do Sul divide-se em 
30 Regiões de Saúde, distribuídas em 19 Coordenadorias Regionais de Saúde. A 4ª 
Coordenadoria Regional de Saúde, sediada em Santa Maria, inclui duas regiões: Região 1 - 
Verdes Campos e Região 2 - Entre Rios. Este estudo objetivou realizar a análise situacional 
de saúde na Região Entre Rios, descrevendo os resultados e avaliando o desempenho dos 
indicadores do COAP em relação às metas pactuadas para cada município nesta região de 
saúde no período 2010-2014. Delineou-se um estudo ecológico descritivo, por meio da 
abordagem temporal e geográfica, utilizando dados secundários de 30 indicadores universais 
do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP) que foram pactuados pelos 11 municípios 
da Região Entre Rios. Estes indicadores estão disponíveis nos Sistemas de Informação do 
Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados foram 
compilados e analisados por meio do programa Microsoft Office Excel®, avaliando-se a 
tendência e o alcance de metas para os indicadores que foram pactuados pelos municípios da 
região. Observou-se que este processo ainda não está incorporado na gestão da saúde, e estes 
instrumentos de gestão são vistos apenas como uma função burocrática. Há diversos sistemas 
de informação em saúde, e estes não trabalham de forma articulada, tornando dificultoso para 
o gestor agregar todas as informações necessárias para monitorar e planejar de acordo com as 
metas a pactuar. O desconhecimento dos atores envolvidos no processo de análise situacional 
de saúde torna de suma importância a realização de capacitações com os mesmos. Assim, 
espera-se que os profissionais de saúde estejam/sejam capacitados e sensibilizados a 
realizarem o registro de suas ações, de forma que os mesmos sintam-se parte do processo de 
gestão, na construção de redes de atenção mais resolutivas que atendam as necessidades da 
população e que possam se enxergar como protagonistas do planejamento em saúde. 
 
Palavras-Chave: Gestão em saúde. Indicadores de saúde. Sistema de informação em saúde. 
Planejamento em saúde. COAP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Decreto n° 7.508 de 2011, ao regulamentar a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) 

no que diz respeito à organização do SUS, ao planejamento da Saúde, à assistência à saúde e à 

articulação interfederativa, aponta novos desafios na gestão desse Sistema (BRASIL, 2014). 

Nestes termos, ele define as regiões de saúde brasileiras e estabelece o Contrato Organizativo 

de Ação Pública (COAP) (BRASIL, 2011).  

As regiões de saúde são entendidas como um espaço geográfico contínuo constituído 

por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado, a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 

ações e serviços de saúde (BRASIL, 2011). O Rio Grande do Sul (RS) está dividido em 30 

Regiões de Saúde, distribuídas em 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), conforme 

Resolução na Comissão Intergestora Bipartite(CIB)/ RS nº 555/2012. A partir desse 

dispositivo jurídico, a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ª CRS-RS), sediada em Santa 

Maria, pactuou com os municípios que a integram, a divisão em duas regiões: Região 1, que 

foi denominada Verdes Campos e Região 2, Entre Rios (RS, 2012). 

O COAP pretende dar concretude aos compromissos de cada ente federado frente a 

objetivos comuns, discutidos e consensuados em cada região de saúde, respeitando a 

diversidade federativa e garantindo a segurança jurídica necessária a todos (BRASIL, 2014). 

O COAP traduz os acordos de colaboração entre os entes federativos para a organização da 

rede interfederativa de atenção à saúde, em cada região de saúde, apresentando-se como um 

instrumento da gestão estratégica, compromissada com a transparência e a ética da gestão 

pública (BRASIL, 2014). O planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deve 

ser desenvolvido de forma contínua, articulada e solidária entre as três esferas de governo, em 

um processo ascendente e integrado, contemplando, no seu escopo, aspectos relativos ao 

monitoramento e avaliação (MS, 2012). O ‘Plano de Saúde’, operacionalizado por meio de 

suas ‘Programações Anuais de Saúde’, a ‘Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde’ 

e o ‘Relatório de Gestão’ são os instrumentos de gestão e planejamento do SUS. Compete aos 

gestores do SUS formular, gerenciar, implementar e avaliar o planejamento da saúde, 

orientado por problemas e necessidades de saúde, constituindo nesse processo as diretrizes, os 

objetivos e metas voltadas para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde 

(MS, 2012). 

Neste sentido, para o bom desempenho das atividades de gestão e planejamento das 
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regiões, existe a necessidade de recursos de informação. A atualização de bancos de dados e 

equipamentos de informática é imprescindível para efetivação do planejamento e refletem a 

organização do sistema de informação (BERRETTA, 2011). Entre os sistemas de informação 

disponíveis no SUS estão o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS); o Sistema de Informação Ambulatorial (SIASUS); o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB); o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). A informação em saúde é uma das prioridades 

do MS, especialmente com a introdução dos processos de pactuação dos indicadores de saúde 

(BRASIL, 2006).  

O COAP é um compromisso firmado entre os entes federativos com indicadores de 

saúde para organizar e integrar as ações e serviços de saúde em rede regionalizada e 

hierarquizada. Os indicadores são essenciais nos processos de monitoramento e avaliação, 

pois permitem acompanhar o alcance das metas e servem para embasar a análise crítica dos 

resultados obtidos e auxiliar no processo de tomada de decisão, contribuindo para a melhoria 

contínua dos processos organizacionais, comparando desempenho (BRASIL, 2013). Esta 

estratégia metodológica estimula o conhecimento dos dados e as análises de situação de 

saúde, valorizando os sistemas de informações e ampliando o seu uso. Starfield (2004) 

descreve que a utilização de processos avaliativos contribui para que gestores e profissionais 

adquiram conhecimentos necessários à tomada de decisão voltada ao atendimento das 

demandas e necessidades de saúde para ampliar a resolubilidade do sistema.  

Com base nos sistemas de informação disponíveis, o Estado do RS avaliou o 

desempenho dos 67 indicadores nacionais propostos no COAP (33 universais e 34 

específicos), pactuando 51 indicadores que se aplicavam a realidade social e sanitária de suas 

regiões de saúde, conforme Resolução CIB/RS nº 457/2013 (RS, 2013). A autora desta 

dissertação, na qualidade de residente multiprofissional na área de concentração de Vigilância 

em Saúde, acompanhou a dificuldade dos gestores na pactuação desses indicadores.  

O Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Sistema Público de Saúde 

da Universidade Federal de Santa Maria (PRMISP-UFSM) tem como um dos campos de 

prática a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (4ª CRS-RS), motivo 

pelo qual a mestranda demonstrou interesse em aprimorar conhecimentos sobre a gestão e o 

planejamento na assistência à saúde dos serviços públicos na região e, consequentemente, no 

país. Em contrapartida, a 4ª CRS-RS também demonstrou interesse em realizar uma análise 

situacional da Região de Saúde Entre Rios, por esta apresentar municípios com uma 

capacidade instalada de serviços de saúde de média e alta complexidade insuficiente. Desse 
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modo, este trabalho se justifica pela necessidade de identificar a realidade epidemiológica da 

Região Entre Rios, por meio dos indicadores do pacto regional para a efetivação do COAP. 

Conhecer a realidade dos serviços de saúde é pertinente para a definição das 

necessidades e a partir disto, para ampliar o fornecimento de atendimento integral às 

demandas de saúde desta região. Além disso, o estudo pode servir como projeto piloto a ser 

trabalhado em outras Regiões de Saúde, para que a partir da assinatura do COAP, os gestores 

tenham subsídios na construção de redes de atenção mais resolutivas e que atendam às 

necessidades da população. O objetivo proposto foi realizar a análise situacional de saúde na 

Região Entre Rios, descrevendo os resultados e avaliando o desempenho dos indicadores do 

COAP em relação às metas pactuadas para cada município nesta região de saúde no período 

2010-2014. 

O formato deste volume segue o modelo indicado pelo Programa de Pós Graduação 

em Ciências da Saúde - Mestrado Profissional, correspondendo às exigências descritas no 

Manual de Monografias, Dissertações e Teses (MDT) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM, 2015). A pesquisa está registrada no SIE (Sistema de Informações 

Educacionais), sob o número 038052. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUS 
 

Após 25 anos do processo de constituição do SUS, nos quais houve a edição de uma 

série importante de leis e normas com vistas ao fortalecimento e consolidação de uma saúde 

pública de acesso universal, pode-se apontar, entre os avanços alcançados, o processo de 

descentralização da gestão e os novos paradigmas sobre sua organização e funcionamento 

(COSEMS, 2011). Relembrando o que salienta Carvalho et al. (2006), que o Sistema Único 

de Saúde, implica em coordenar, articular, negociar, planejar, acompanhar, controlar, avaliar e 

auditar o sistema de saúde em nível municipal, estadual e federal.  

O atendimento aos usuários deve estar pautado nos princípios e diretrizes do SUS, ou 

seja, na universalidade, integralidade, equidade, participação social, hierarquização, ações 

intersetoriais e descentralização, estabelecidos pelas Leis Orgânicas de Saúde (LOS) 8.080 e 

8.142 (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b; BRASIL, 2002). Desde a promulgação destas LOS, 

na década de 90, o planejamento em saúde já estava presente, sendo atribuído à direção 

nacional do SUS a responsabilidade de elaborar o planejamento estratégico nacional no 

âmbito do SUS em cooperação com estados, municípios e o Distrito Federal (ROCHA, 2011). 

No artigo primeiro do capítulo III da Lei 8080/90 é estabelecido que o planejamento e 

orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos 

deliberativos, compatibilizando-se às necessidades da política de saúde com a disponibilidade 

de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados e do Distrito Federal e da União 

(BRASIL, 1990a).  

No que concerne a operacionalização da atenção à saúde, ocorre a adesão às Políticas 

Públicas de Saúde e o estabelecimento de ações pela gestão municipal, cujo objetivo é 

adequar à realidade local. Desta forma surgem: política municipal de saúde da criança, 

política municipal do adolescente, política municipal de alimentação e nutrição, política 

municipal de hipertensão arterial e diabetes mellitus, política municipal HIV/AIDS, política 

municipal de imunizações, política municipal de epidemiologia e política municipal saúde da 

mulher (BRASIL, 2006). A avaliação destas políticas e programas é essencial em saúde 

pública, sendo uma das fases do planejamento (ROCHA, 2011) e contribuindo para os 

esforços em busca de uma sociedade mais saudável, prevenindo o desperdício de recursos 

com a implementação de programas ineficazes (ESCOREL et al., 2007). 
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No processo de planejamento do SUS, os instrumentos básicos são: o Plano Municipal 

de Saúde (PMS), as Programações Anuais de Saúde (PAS) e os Relatórios Anuais de Gestão 

(RAG), e todos estão relacionados diretamente com o exercício da função gestora em cada 

esfera de governo. No acompanhamento da gestão da saúde dos municípios, nota-se que esses 

instrumentos, assim como algumas políticas e programas, ainda são apenas formalidades 

burocráticas. Tal situação pode ser um reflexo da cultura de não realizar planejamento na 

saúde, focando apenas nas demandas do cotidiano. Torna-se necessária a proposição de novos 

elementos institucionalizantes para, dessa forma, deixar de ser uma ação burocrática de 

formalidade e passar a ter um aspecto jurídico legal através do COAP. É reforçada com isso a 

necessidade de planejar, monitorar e avaliar as metas pactuadas, tanto em nível municipal 

quanto regional (BRASIL, 2009 a). 

A descentralização e municipalização da saúde somada à exigência de ter planos de 

saúde e de relatórios de gestão para habilitar-se a receber recursos do Fundo Nacional de 

Saúde, certamente vieram estimular os municípios e estados para o desenvolvimento das 

práticas de planejamento em saúde, tornando-o uma ferramenta oficial do sistema – mesmo 

que consideremos que muitas vezes estes planos e relatórios foram realizados pelas 

autoridades sanitárias com auxílio de universidades, centros de pesquisa, assessorias públicas 

e privadas e contratação de consultores (ROCHA, 2011). Neste sentido, o plano pode 

constituir-se apenas em um conjunto de intenções que figuram em um documento, mas que 

não levam a resultados práticos (VIEIRA, 2009). O planejamento deixa de ser reconhecido 

como um método, ferramenta, instrumento ou técnica para gestão, gerência ou administração 

e como processo social em que participam sujeitos, individuais e coletivos (PAIM, 2012). 

Disto decorre, que o planejamento acaba sendo feito para o cumprimento de exigência legal, 

em vez de instrumento para a implementação da política de saúde ou como base para a 

alocação de recursos (VIEIRA, 2009). Ressalta-se que o planejamento é necessário para 

melhor realizar o trabalho e para explicitar objetivos e compromissos partilhados (PAIM, 

2012).  

As tarefas da gestão da saúde se relacionam com a direção e a regulação do sistema. A 

direção do sistema consiste em avaliar o funcionamento, determinar as prioridades, formular, 

analisar e avaliar as políticas gerais e setoriais, construir consensos, estabelecer metas, 

mobilizar recursos e atores. A regulação, por sua vez, pretende aperfeiçoar a legislação da 

saúde, analisando, exercendo a regulação sanitária e fiscalizando os “mercados” da saúde – 

planos de saúde, medicamentos, equipamentos, tecnologias e dispositivos. Além destas 

tarefas, a gestão da saúde deve desenvolver as onze funções essenciais da saúde pública – 
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seguimento, avaliação e análise da situação de saúde; vigilância da saúde, investigação e 

controle de riscos e danos; promoção da saúde; participação da comunidade; desenvolvimento 

da capacidade institucional de planejamento e gestão; fortalecimento da capacidade de 

regulamentar e fiscalizar a saúde pública; avaliação e promoção da equidade; 

desenvolvimento de recursos humanos; garantia e melhoria da qualidade dos serviços 

individuais e coletivos; promoção da investigação em saúde; redução do impacto das 

emergências e desastres em saúde (ROCHA, 2011). Esta gestão é regulamentada pelas 

Normas Operacionais (NOB-SUS 91, 93 e 96; NOAS 01, reeditada em 2002), que são 

instrumentos jurídico institucionais que foram formulados com o intuito de implementar o 

SUS. 

A análise situacional consiste no processo de identificação, formulação e priorização 

de problemas em uma determinada realidade. O objetivo da análise situacional é permitir a 

identificação dos problemas e orientar a definição das medidas a serem adotadas (ROCHA, 

2011). Consideram-se problemas, no âmbito do planejamento em saúde, aquelas situações que 

se afastam, negativamente, de um estado desejado, como uma taxa de mortalidade infantil que 

supere os valores esperados em função dos conhecimentos e das técnicas disponíveis 

(ROCHA, 2011). 

A valorização da organização e da gestão pública presente em todas as esferas de 

atenção à saúde requer maior atenção, zelo e entendimento por parte de seus gestores e atores 

que vivenciam o cotidiano de planejar a assistência, para só assim, obter um fluxo continuo e 

eficaz, subsidiando o aperfeiçoamento do planejamento da assistência e construção de redes 

de atenção à saúde.  

 

2.2 IMPLANTAÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE 
 

O Decreto 7508/11 tem como proposta principal a organização da saúde em regiões de 

saúde, espaços geográficos contínuos por agrupamento de municípios limítrofes, delimitados 

a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de rede de comunicação, com a 

finalidade de integrar e organizar o planejamento e a execução de serviços de atenção à saúde, 

buscando com isso a superação das dificuldades (BRASIL, 2011). Este decreto constitui uma 

nova forma de pactuação, com o processo de descentralização da gestão, priorizando a 

regionalização, o cumprimento de metas para o financiamento da saúde na região, buscando 

atender a atual realidade social e política do país. Baseado nesta percepção, esta legislação 
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traz um novo marco para a organização do SUS no Brasil, quando se refere à regulamentação 

da Lei 8.080/90 nas questões como planejamento em saúde, assistência a saúde e articulações 

interfederativas.  

O planejamento da saúde tem lugar de destaque na agenda da gestão de forma 

ascendente, contínua e articulada entre todas as esferas. As intervenções locais, regionais e 

nacionais devem ser baseadas nas necessidades de saúde da população conforme critérios 

epidemiológicos, socioeconômicos e demográficos. Além disso, tais intervenções prioritárias 

nos territórios devem ser expressas em diretrizes, objetivos e metas de saúde, na programação 

anual de saúde e na conformação das redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011). O COAP é 

um compromisso firmado entre os entes federativos com 67 indicadores de saúde para 

organizar e integrar as ações e serviços de saúde em rede regionalizada e hierarquizada. Com 

o COAP, os três entes federados (União, Estados e municípios) passam a assumir de forma 

colaborativa a organização e a integração dos serviços de saúde em rede de atenção, 

regionalizada e hierarquizada, na região de saúde. O COAP ainda define as responsabilidades 

de cada ente, os indicadores e metas da saúde, os critérios de avaliação e desempenho, os 

recursos financeiros que serão disponibilizados, além de formas de controle, avaliação e 

fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação das ações e 

serviços de saúde. 

 

2.3 O USO DA EPIDEMIOLOGIA NA GESTÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EM 
SAÚDE 

 

Segundo Bonita (2010), a epidemiologia é uma ciência fundamental para a saúde 

pública, contribuindo para a melhoria da saúde das populações. Seu estudo é essencial no 

processo de identificação e mapeamento de doenças emergentes. Nesse sentido, a 

epidemiologia vem propondo medidas específicas de prevenção, controle, ou erradicação de 

doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e 

avaliação em saúde (PEREIRA, 2002). Com isso, torna-se uma ferramenta fundamental para 

o processo de avaliação e organização dos serviços de saúde com ações resolutivas com vistas 

à mudança da realidade sanitária, tendo em vista todo o potencial de indicadores que produz. 

A Organização Mundial da Saúde define Sistema de Informação em Saúde (SIS) como 

um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para 

se planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde. Considera-se que a transformação 

de um dado em informação exige, além da análise, a divulgação e as recomendações para a 
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ação. Entretanto, tradicionalmente, as informações sobre saúde no Brasil são fragmentadas, 

resultado da atividade compartimentalizada das diversas instituições que atuam no setor, com 

a existência de vários bancos de dados que acumulam problemas, em graus variáveis, de 

cobertura e de qualidade das informações (MS, 2009). Na maioria das vezes, ocorrem grandes 

atrasos entre as descobertas epidemiológicas e a sua aplicação na população. As 

inconsistências acarretam baixas possibilidades de análise da situação e, consequentemente, 

mesmo com grande quantidade de dados, estes são, muitas vezes, esparsos e, portanto, não 

possibilitam a geração de conhecimento coerente e útil para subsidiar decisões (MS, 2009).  

Os indicadores de saúde são utilizados para facilitar a quantificação e avaliação das 

informações em saúde. Em termos gerais, são medidas sintéticas que contêm informações 

relevantes sobre a realidade sanitária. Tornam-se importantes tanto para a tomada de decisões 

baseadas em evidências como para a programação das ações de saúde (BRASIL, 2013). São 

muitos os indicadores existentes na saúde. A mortalidade foi o primeiro dado utilizado como 

indicador para avaliação em saúde coletiva. Ainda hoje, é um dos mais empregados, pelas 

facilidades operacionais, já que este é um dado de registro obrigatório (PEREIRA, 2002). 

Recentemente, o Ministério da Saúde definiu as Diretrizes, Objetivos e suas Metas e 

Indicadores para 2013 a 2015 direcionados ao fortalecimento do Planejamento Integrado do 

SUS e a implementação do COAP. Estes indicadores são classificados em Universais (“U”) e 

Específicos (“E”). Os primeiros são de pactuação obrigatória para todas as regiões de saúde 

que aderirem ao COAP e visam avaliar o desempenho do sistema IDSUS, o acesso e a 

qualidade da organização em redes. Já os indicadores específicos expressam as características 

epidemiológicas e organizacionais locais, sendo de pactuação obrigatória de acordo com a 

realidade de cada região de saúde (BRASIL, 2013). Entretanto, esses indicadores específicos 

podem não apresentar um bom desempenho para descrever a condição local em algumas 

situações, como por exemplo, municípios de pequeno porte, ou em que não ocorrem casos do 

problema em foco. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este é um estudo epidemiológico com delineamento ecológico descritivo, abordagem 

temporal e geográfica, utilizando dados secundários disponibilizados na base de dados dos 

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) do Ministério da Saúde. 

 

3.1 POPULAÇÃO DE PESQUISA 
 

A população-alvo consiste na Região Entre Rios, que conforme a estimativa do IBGE 

2012 é de 123.567 habitantes. A Região Entre Rios é uma das Regiões de Saúde que compõe 

a 4ª CRS-RS, que é responsável pela gestão da saúde na região central do RS, incluindo 32 

municípios, com sede administrativa em Santa Maria. Conforme pode ser visualizado na 

Figura 1, estes municípios estão divididos em duas Regiões de Saúde: Região 01, Verdes 

Campos, com 21 municípios e a Região 02, Entre Rios – participante deste estudo – composta 

de 11 municípios. 

 

Figura 1: Mapa da 4ª CRS-RS, Regiões de Saúde e Municípios 

 

 

Fonte: http://www1.saude.rs.gov.br/ 
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Ressalte-se que a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (4ª CRS-

RS) tem na sua competência assessoria técnica aos municípios na implantação e 

implementação das políticas de saúde bem como a articulação e contratualização de serviços 

regionais para complementação da atenção à saúde em nível do SUS. Para isso, conta com 

uma estrutura que consiste em: núcleo regional administrativo; Núcleo Regional de 

Planejamento e Regulação (NRPR); Núcleo Regional de Ações em Saúde (NURAS); núcleo 

regional de vigilância em saúde; Núcleo Regional de Educação e Saúde Coletiva (NURESC); 

Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES); assistência farmacêutica/ judiciais; auditoria 

médica; laboratório de saúde pública e Grupo de Monitoramento e Avaliação. Inserido no 

NRPR da 4ªCRS, o Grupo de Monitoramento e Avaliação é o responsável pelo 

assessoramento aos municípios quanto às pactuações e assuntos relacionados aos indicadores 

de saúde e ao SISPACTO.  

 

3.1.1 Critérios de Inclusão 
 

Serão incluídos no estudo os 11 municípios pertencentes à região de saúde Entre Rios. 

 

3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS E FONTE DAS INFORMAÇÕES 
 

Existem muitos sistemas de informação disponíveis aos gestores e aos integrantes das 

equipes de saúde, usados para a investigação e o controle de diversas doenças, que precisam 

ser utilizados para o planejamento de intervenções sobre a realidade de saúde da região. Para 

este estudo foram utilizados os sistemas de informação SIA (Sistema de Informação 

Ambulatorial), SIH (Sistema de Informação Hospitalar), SINAN (Sistema Nacional de 

Agravos e Notificações), SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos), SIM (Sistema 

de Informação de Mortalidade) e SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunizações) que estão disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde, DATASUS, e 

também se utilizou o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Os indicadores específicos podem não apresentar um bom desempenho para descrever 

a condição local em algumas situações, como por exemplo, em municípios de pequeno porte. 

Assim, os dados coletados no presente estudo referiram-se aos indicadores universais 

pactuados no SISPACTO e que constavam no COAP para os onze municípios selecionados. 
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Estes dados foram coletados em fevereiro de 2016. Os indicadores universais são obrigatórios 

e espera-se que eles expressem o acesso e a qualidade da organização em redes. 

 

3.2.1 Variáveis/ Indicadores 
 

Dentre os 67 indicadores que constam no Caderno de Diretrizes e Metas Nacionais, o 

RS definiu 65 indicadores conforme resolução nº 457 de 2013, em sua Planilha de Pactuação 

Estadual de Metas para os anos de 2013 a 2015. A planilha distribuiu os 65 indicadores a 

serem pactuados a partir de 13 diretrizes e seus 15 objetivos distintos.  

Para este estudo, foram analisados os 30 indicadores universais (conforme pode ser 

visualizado no Quadro 01), de cada um dos 11 municípios que compõem a Região de Saúde 

Entre Rios. Estes indicadores pactuados têm a função de monitorar e avaliar se as metas estão 

sendo alcançadas a fim de que os objetivos sejam executados (RS, 2013). As diretrizes, 

objetivos e metas faltantes no Quadro 1 referem-se àqueles excluídos pelo MS e aos que estão 

classificados como específicos (e não fazem parte desta pesquisa) porque não condizem com a 

realidade. 

 

Quadro 01- Indicadores utilizados para análise situacional dos onze municípios da Região 
Entre Rios 
 

(continua) 
Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo 
adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção 
básica e da atenção especializada. 
Objetivo 1.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica. 
Nº  Tipo  Indicador  
1 U Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. 
2 U Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) 
3 U Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa família 
4 U Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. 
5 U Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada 

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de 
prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção. 
Objetivo 2.1 - Implementação da Rede de Atenção às Urgências. 

Nº  Tipo  Indicador  
12 U Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual 

e outras violências implantado 
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Quadro 01- Indicadores utilizados para análise situacional dos onze municípios da Região 
Entre Rios 

(continuação) 
Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede 
Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 
Objetivo 3.1 - Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do 
Câncer de Mama e do Colo de útero. 
Nº  Tipo  Indicador  
18 U Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população da mesma faixa etária 
19 U Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos 

e população da mesma faixa etária 
Objetivo 3.2 - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, 
acolhimento e resolutividade. 
Nº  Tipo Indicador  
20 U Proporção de parto normal 
21 U Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. 
22 U Número de testes de sífilis por gestante. 
23 U Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 
24 U Taxa de mortalidade infantil. 
25 U Proporção de óbitos infantis e fetais investigados 
26 U Proporção de óbitos maternos investigados 
27 U Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados 
28 U Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 
Diretriz 5 - Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, 
com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 
Objetivo 5.1 - Melhoria das condições de Saúde do Idoso e Portadores de Doenças Crônicas mediante 
qualificação da gestão e das redes de atenção. 
Nº  Tipo  Indicador  
30 U Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças 

do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) 
Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por ações de promoção e vigilância 
em saúde. 
Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde. 
Nº  Tipo Indicador  
35 U Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais 

alcançadas 
36 U Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera 
37 U Proporção de exame anti-hiv realizados entre os casos novos de tuberculose 
38 U Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 
39 U Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (dnci) encerradas em 

até 60 dias após notificação 
40 U Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho 

notificados. 
41 U %de municípios que executam ações de vigilância sanitária consideradas necessárias a todos  
42 U Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos 
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Quadro 01- Indicadores utilizados para análise situacional dos onze municípios da Região 
Entre Rios 
 

(conclusão) 
Objetivo 7.2 - Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e 
redução das desigualdades sociais com ênfase no Programa de aceleração do crescimento. 
Nº  Tipo  Indicador  
53 U Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos 

parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 
 
Diretriz 11 - Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização 
das relações do trabalho dos profissionais de saúde. 
Objetivo 11.2 - Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS. Desprecarizar o 
trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na Região de Saúde. 
Nº  Tipo  Indicador  
61 U Proporção de trabalhadores que atendem ao sus, na esfera pública, com vínculos 

protegidos 
Diretriz 12 - Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com 
centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e 
financiamento estável. 
Objetivo 12.1 - Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos 
sociais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, educadores populares com o 
SUS. 

Nº  Tipo  Indicador  
63 U Proporção de plano de saúde enviado ao conselho de saúde 
64 U Proporção de conselhos de saúde cadastrados no sistema de acompanhamento dos 

Conselhos de Saúde – SIACS 
 
Fonte: RS, 2013 

 

3.3 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os indicadores foram organizados em planilhas do Microsoft Office Excel for 

Windows®, versão 2016, para acompanhamento das metas pactuadas pelo SISPACTO por 

cada município e também da série histórica da Região 02. Estes dados foram analisados a 

partir das fórmulas para formatação condicional e regras para realce de células disponíveis no 

programa de gerenciamento de planilhas eletrônicas.  

Na primeira etapa avaliou-se o perfil de saúde da Região 02 (Entre Rios) a partir dos 

indicadores do SISPACTO de cada um dos municípios que a compõe para o ano de 2014. 

Este ano de 2014 foi utilizado visto ser o último em que os dados estavam disponíveis nos 

Sistemas de Informações consultados. Após, esses dados foram classificados conforme o 

quadro de legenda do preenchimento cromático (conforme pode ser visualizado no Quadro 
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02). Essa avaliação cromática foi realizada a fim de alcançar um objetivo proposto neste 

trabalho, sendo uma das prioridades imediatas nos municípios e região de saúde Entre Rios. 

 
Quadro 02 – Legenda do preenchimento de análise cromática dos resultados dos indicadores 
do SISPACTO no ano de 2014. 
 

Preenchimento vermelho claro, texto vermelho: resultado inadequado 

Preenchimento amarelo claro, texto amarelo: resultado dentro de um limite de 10% 

Preenchimento verde claro, texto verde: resultado igual ao pactuado 

Preenchimento verde escuro, texto branco: resultado mais que adequado 

Preenchimento vermelho escuro, texto branco: sem resultado/falta numerador 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Na segunda etapa realizou-se a análise da série histórica de cinco anos desta Região, 

visando identificar o “andar” da saúde na Região Entre Rios, avaliando a tendência de cada 

indicador, através de série histórica de 2010-2014. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Este estudo utilizou somente dados secundários de domínio público, obtidos a partir na 

base de dados do Ministério da Saúde disponível via internet. Isto é, não houve identificação, 

nem abordagem de indivíduos, não pondo em risco os princípios da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE SAÚDE ENTRE RIOS 
 

A região de saúde Entre-Rios é composta por 11 municípios, com um total de 123.567 

habitantes, conforme estimativa do IBGE para o ano de 2012 (Tabela 01). Observa-se na 

Tabela 1, que os municípios que pertencem a Região Entre Rios são: Cacequi (CQI); Capão 

do Cipó (CCP), Itacurubi (ITB), Jaguari (JGR), Jari (JRI), Mata (MTA), Nova Esperança do 

Sul (NES), Santiago (STG), São Francisco de Assis (SFA), São Vicente do Sul (SVS) e 

Unistalda (UTD). 

 

Tabela 01 – Relação dos municípios da região de saúde Entre-Rios, sua abreviatura e 
respectiva população, 2012. 
 

Município (Abreviatura) 
População 

Total Frequência (%) 
Cacequi (CQI) 13.430 11% 
Capão do Cipó (CCP) 3.187 3% 
Itacurubi (ITB) 3.432 3% 
Jaguari (JGR) 11.320 9% 
Jari (JRI) 3.549 3% 
Mata (MTA) 5.041 4% 
Nova Esperança do Sul (NES) 4.771 4% 
Santiago (STG) 48.940 40% 
São Francisco de Assis (SFA) 19.020 15% 
São Vicente do Sul (SVS) 8.456 7% 
Unistalda (UTD) 2.421 2% 
Total 123.567 100% 
 
Fonte: IBGE, 2012. 
 

Observa-se que Santiago (40%), São Francisco de Assis (15%) e Cacequi (11%) são 

os municípios com maior número de habitantes na Região Entre-Rios. Em relação às 

principais faixas etárias desta população, verifica-se que apenas 1% da população é menor de 

um ano de idade, demonstrando que há poucos nascimentos no ano de 2012. Atenta-se para a 

concentração da população nas faixas etárias que vão dos 20 aos 59 anos, representando um 

percentual considerável de habitantes “economicamente ativos” nesta região. 

Esboçando a pirâmide etária conforme faixa-etária e sexo (Figura 02), pode-se 

visualizar a prevalência de adultos na faixa etária entre 40 e 49 anos (15%) e do sexo 

feminino. Fica visível a inversão da pirâmide etária, com a pequena porcentagem (1%) de 
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menores de um ano. 

 

Figura 02 – Pirâmide etária, segundo faixa-etária e sexo, Entre-Rios, RS, 2012. 

 

 

 
Fonte: IBGE, 2012. 

 

4.2 METAS E RESULTADOS DO SISPACTO NO ANO DE 2014 
 

Os indicadores estudados estão dispostos na seqüência, conforme suas diretrizes. Cada 

indicador tem sua meta e seu resultado descrito para cada um dos onze municípios que 

compõem a região. O preenchimento cromático encontra-se especificado no capítulo de 

método deste estudo.  

A primeira diretriz (Quadro 3) prevê a garantia de acesso aos serviços de saúde, com 

equidade, qualidade, no tempo adequado e atendendo as necessidades da população. A 

garantia desse acesso se dá mediante o aprimoramento da atenção básica e especializada por 

meio de políticas públicas (BRASIL, 2013). Os indicadores que expressam o propósito da 

diretriz 1 dizem respeito à cobertura da atenção básica em determinada população, cobertura 

das condicionalidades do programa bolsa família e cobertura das equipes básicas de saúde 

bucal. Fazem parte desse conjunto de indicadores as internações por condições sensíveis à 

atenção básica e a escovação dental supervisionada (BRASIL, 2013). 
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Quadro 03 – Indicadores 1, 2, 3, 4 e 5 do SISPACTO que contemplam a Diretriz 1 – 
Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado 
ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção 
básica e da atenção especializada, 2014 

 

Legenda/ 
Município 

CQI CCP ITB JGR JRI MTA NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 1. Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. 

Meta 
100,0

0 
100,0

0 
50,70 75,00 85,00 

100,0
0 

100,0
0 

90,00 90,00 90,00 
100,0

0 

Resultado 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
88,25 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

77,11 86,75 
100,0

0 
100,0

0 

Indicador U 2. Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). 

Meta 34,00 20,74 24,55 38,00 28,00 30,00 26,00 20,00 25,00 25,00 24,59 

Resultado 39,20 27,14 33,33 44,51 28,30 32,19 34,33 31,30 17,80 31,08 30,65 

Indicador U 
3. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa 

bolsa família. 

Meta 
100,0

0 
98,00 59,45 85,00 85,00 95,00 78,00 90,00 90,00 71,00 80,00 

Resultado 85,85 85,99 14,86 94,86 81,82 88,33 91,37 85,16 73,07 71,79 82,38 

Indicador U 4. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. 

Meta 
100,0

0 
100,0

0 
52,45 39,00 87,00 

100,0
0 

95,00 90,00 70,00 
100,0

0 
100,0

0 

Resultado 
100,0

0 
100,0

0 
52,45 39,75 84,53 

100,0
0 

62,88 85,82 90,69 
100,0

0 
100,0

0 

Indicador U 5. Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada. 

Meta 25,00 3,00 0,52 1,00 0,80 1,00 0,03 2,00 3,00 0,30 0,00 

Resultado 0,45 0,45 1,38 0,98 0,93 0,52 0,02 0,48 1,66 0,63 0,00 

 

Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde. 

 

Observa-se que para o indicador um, 8 (72,72%) municípios tem 100% de cobertura 

da atenção básica e 9 (81,81%) atingiram a meta que foi previamente proposta por cada 

município. Entretanto, quando se observam os resultados do indicador 2, percebe-se que 

existem divergências nas informações, uma vez que apenas um município atingiu a meta de 

diminuir as internações sensíveis à atenção básica. Isso reflete a fragilidade da rede de atenção 

a saúde pois essas doenças deveriam ser acompanhadas e tratadas na atenção básica.  

Para o indicador 3, observa-se que existem 5 municípios que não atingiram a meta de 

cobertura de acompanhamento do Programa Bolsa Família (BF), mesmo tendo previamente 
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atingido a meta de 100% na cobertura da atenção básica, demonstrando certa fragilidade da 

atenção básica nos municípios. Além disso, pode-se considerar, analisando a pirâmide etária 

dos municípios, que o número de crianças cujas famílias poderiam se beneficiar deste 

Programa BF é baixo, o que pode interferir nos resultados. 

Para o indicador 4 e 5 verifica-se que, mesmo para os municípios que apresentam 

cobertura populacional para as equipes de saúde bucal, a média de escovação dental 

supervisionada não é atingida, refletindo baixo acesso à orientação para prevenção de doenças 

bucais nestes municípios. 

Observa-se que, mesmo com resultados apresentando 100% de cobertura da atenção 

básica, esta não apresenta efetividade no desempenho de ações específicas para “promoção, 

proteção e recuperação da saúde” conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Isto fica 

evidenciado quando se observa a situação dos municípios quanto ao número de internações 

hospitalares por condições sensíveis à atenção básica, acompanhamento das famílias do 

Programa Bolsa família e acompanhamento da saúde bucal.  

No quadro 4, a diretriz 2, apesar de reunir um indicador que poderia traçar um perfil 

epidemiológico no que tange a atenção primária e seu modelo de atenção à saúde, ainda se 

percebe que os bons resultados não apresentam resolutividade no modo como os serviços de 

saúde atendem seus usuários, refletindo em indicadores relacionados ao atendimento de 

urgências e emergências. 

 

Quadro 04 – Indicador 12 do SISPACTO que contempla a Diretriz 2 - Aprimoramento da 
Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-
socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção, 2014. 

 
Legenda/ 
Município 

CQI CCP ITB JGR JRI MTA NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 
12. Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência 

doméstica, sexual e outras violências implantado. 

Meta 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 13,00 2,00 1,00 1,00 

Resultado 13,00 0,00 1,00 23,00 5,00 0,00 2,00 
236,0

0 
52,00 0,00 5,00 

Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde. 

 

Observa-se que os serviços de atenção à saúde são respostas sociais das necessidades 

de saúde da população, dessa forma, a sintonia entre necessidade e a resposta do sistema deve 

ser o mais fina possível. Não percebemos essa sintonia na atualidade, pois contamos com uma 

situação epidemiológica onde prevalecem as condições crônicas e o modelo de assistência 
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está voltado para o manejo das situações agudas ou agudizações das situações crônicas de 

saúde. Dessa forma há um desencontro entre o perfil de necessidade de saúde e aquilo que é 

ofertado à população (BRASIL, 2015). 

Quanto ao aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, dentro da segunda 

Diretriz, o indicador presente contempla a avaliação da implantação de serviços de notificação 

de violências dentro das unidades de saúde. Faz-se importante por se tratar de um tipo de 

agravo que possui subnotificação quando não há capacitação dos profissionais da rede saúde 

pública. A participação significativa das unidades que atendem urgências e emergências, 

quando se tornam notificadoras dos agravos relacionados à violência, promovem aumento 

considerável, pois são os serviços mais procurados por quem sofre violência, torando-se 

portas de entradas para o atendimento em saúde das vítimas (VELOSO et al, 2013). 

Analisando esse indicador verifica-se que alguns municípios apresentaram número 

bem maior de unidades de saúde do que o existente. Isso faz pensar na hipótese de má 

compreensão do que o indicador está solicitando, subentendendo-se que, talvez o pactuado foi 

o número de notificações realizadas e não o número de unidades notificadoras. Observa-se 

isso nos municípios de Jaguari, São Francisco de Assis e Santiago. Em vista disso, optou-se 

por verificar este indicador em relação aos demais municípios do RS, e observou-se que 

outros municípios também apresentaram este mesmo padrão de resultados, com um 

quantitativo de unidades de investigação compulsórias além do limite de unidades cadastradas 

no município, podendo indicar um erro comum na interpretação deste indicador. 

Os onze indicadores que compreendem a terceira diretriz (quadro 5) são monitores e 

avaliadores da “Rede Cegonha”, contemplando resultados das ações relacionadas à saúde da 

mulher e da criança. São desde exames de mamografia, citopatológicos do colo de útero, 

testes de sífilis, até a avaliação do pré-natal, e indicadores mais básicos como mortalidade das 

mulheres e óbitos fetais. Ainda a diretriz permeia o conceito de vulnerabilidade relacionado à 

população de acesso destes serviços, a fim de traçar um perfil epidemiológico desta 

população.  

A “Rede Cegonha” procura operacionalizar as políticas relacionadas à saúde da 

mulher e da criança a partir da concretização da articulação dos pontos de atenção em rede, na 

forma de cuidados integrais. Com essa finalidade, os diversos pontos desta rede são 

necessários, desde a atenção primária, centros de referência ao parto normal e maternidades, 

atendimento hospitalar de maior complexidade nos casos necessários, incluindo os sistemas 

de apoio e logística. Percebe-se que a política tem como bases organizacionais, a 
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regionalização e a integralidade e, portanto, os indicadores regionais são importantes para esta 

avaliação (FERNANDES e VILELA,  2014).  

 

Quadro 05 – Indicadores 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do SISPACTO que 

contemplam a Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e 

implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade, 2014. 

(continua) 

Legenda/ 
Município 

CQI CCP ITB JGR JRI MTA NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 
18. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos 

e a população da mesma faixa etária. 

Meta 0,60 1,49 0,95 0,30 0,90 0,70 1,00 0,40 0,85 0,70 1,84 

Resultado 0,40 1,22 0.54 0,42 0,78 0,74 0,77 0,28 0,47 0,79 1,11 

Indicador U 
19. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 

50 a 69 anos e população da mesma faixa etária. 

Meta 0,45 0,08 0,49 0,15 0,60 0,40 0,60 0,25 0,85 0,30 0,25 

Resultado 0,35 0,06 0,24 0,22 0,37 0,63 0,39 0,28 0,32 0,24 0,08 

Indicador U 20. Proporção de parto normal. 

Meta 40,00 50,00 36,00 45,00 55,00 45,00 48,21 30,00 50,00 50,00 30,77 

Resultado 51,92 28,00 34,48 32,53 20,00 47,73 35,85 29,86 40,00 47,25 17,86 

Indicador U 21. Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. 

Meta 70,00 85,00 72,50 70,00 80,00 90,00 75,00 90,00 85,00 70,00 84,18 

Resultado 37,50 80,00 72,41 80,72 80,00 81,82 66,04 85,30 83,26 61,54 85,71 

Indicador U 22. Número de testes de sífilis por gestante. 

Meta 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 

Indicador U 23. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. 

Meta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Quadro 05 – Indicadores 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do SISPACTO que 
contemplam a Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e 
implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior 
vulnerabilidade, 2014. 
 

(conclusão) 

Legenda/ 
Município 

CQI CCP ITB JGR JRI MTA NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 24. Taxa de mortalidade infantil (Nº Absoluto). 

Meta 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,00 0,00 1,00 0,00 

Resultado 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

Indicador U 25. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. 

Meta 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

Resultado 33,33 
100,0

0 
... 50,00 ... 

100,0
0 

... 
100,0

0 
... 0,00 ... 

Indicador U 26. Proporção de óbitos maternos investigados. 

Meta 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

Resultado ... ... ... ... ... ... 
100,0

0 
... ... ... ... 

Indicador U 27. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados. 

Meta 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 

Resultado 
100,0

0 
... ... ... 

100,0
0 

... 75,00 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
... 

Indicador U 28. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. 

Meta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 
100,0

0 
0,00 0,00 

Resultado 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde. 
 
Observando o indicador 18 e 19, percebe-se que dos 11 municípios apenas 4 e 

consequente 3 atingiram a meta pactuada, ou seja, menos da metade não está conseguindo 

realizar a busca ativa, rastreamento desta população para prevenção do câncer de útero e de 

mama. Quando isso ocorre, reflete e muito na qualidade e eficácia da gestão, começando com 

aumento nos gastos hospitalares e exames de alta complexidade, diminuição da capacidade 

desta população economicamente ativa, além de possivelmente ocorrer mortes que eram 

evitáveis e prematuras.  

Em se tratando do indicador 20, proporção de parto normal, apesar de toda 
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mobilização do governo, com protocolos e incentivos financeiros a adesão ao parto normal, 

ainda estamos longe de vislumbrar tal realidade. Em se tratando da Região estudada, vimos 

que apenas 2 municípios atingem a meta, 3 ficam no limítrofe a 6 não conseguem alcançá-la. 

Dentro destes 11 municípios, 6 possuem hospitais, que poderiam realizar os partos normais. 

Dos 6, apenas 2 atingiram a meta, que são Cacequi e Mata. Os demais não atingiram ou 

ficaram no limite. Os demais municípios não possuem hospitais, sendo que seus partos 

geralmente são encaminhados para hospitais de Santa Maria. Não justifica aqui o baixo índice 

de partos normais, pois o cálculo para esse indicador se refere à população residente no 

mesmo local e período estudado. 

Da mesma forma que abordamos as condições de acesso ao parto normal, o indicador 

21, que contribui para a análise das condições de acesso da assistência pré-natal, sendo que o 

MS preconiza o mínimo de 7 consultas, apontamos um resultado de 3 municípios que 

atingiram a meta, 5 no limítrofe e 3 que não atingiram. Ora, se compararmos com o primeiro 

indicador, cobertura de atenção básica, que a grande maioria dos municípios atingem 100% de 

cobertura, como apenas 3 conseguem atender satisfatoriamente as consultas pré-natal? Ainda 

mantendo essa lógica, porque nenhum município atingiu a meta do indicador 22, testes de 

sífilis por gestante? Sabe-se que o valor ideal são 2 testes durante a gestação, referindo-se 

como numerador para o cálculo testes rápidos e VDRL e como denominador, partos normais e 

cesáreos. Nesse caso podemos pensar numa subnotificação ou falta de “alimentar o sistema”, 

ou realmente estes testes não estão sendo solicitados na consulta.  

Para isso, podemos observar os indicadores 23, 24 e 28 que retratam essa ideia de 

assistência pré-natal. Percebe-se que houve um óbito materno, 9 óbitos infantis, sendo que 3 

não estão na meta pactuada e 2 casos de sífilis congênita, que podem nos fazer pensar que 

ocorreram por não ser efetivo a realização do exame.  

Em se tratando dos indicadores 25, 26 e 27 que aborda a proporção de óbitos 

investigados, infantis, maternos e mulheres em idade fértil, respectivamente. Vimos que no 

indicador 23, houve um óbito materno e que se compararmos ao indicador 26, este já foi 

investigado e concluso. Para os demais municípios não consta resultado, porque não houve 

óbitos a serem investigados. No indicador 24, houve 9 óbitos infantis, destes, 6 são do mesmo 

município e 1 de outro município, e já foram investigados e conclusos, porém 2 ainda estão 

em processo de investigação, da mesma forma que ocorre com o indicador 27, onde 1 

município também está  no mesmo processo. Ressalta-se que ambos ocorreram no ano de 

2014, sendo que se passaram quase 2 anos do fato ocorrido, A morosidade em que ocorrem 

essas investigações e a liberação dos resultados nos sistemas de informação, devem ser 
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revistos para uma melhora da resolutividade da assistência à saúde.  

Da mesma forma que a saúde da mulher e da criança, outros indicadores são 

importantes de serem acompanhados, como aquele inserido na quinta diretriz (conforme 

Quadro 05), que diz respeito à mortalidade de pessoas abaixo dos 70 anos onde a causa de 

morte seja alguma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT). Muitos dos fatores 

relacionados ao óbito de pessoas com DCNT, em especial, doenças do aparelho circulatório, 

respiratório, câncer e doenças metabólicas, podem ser evitados ou controlados. O manejo de 

DCNT como a hipertensão e diabetes na atenção primária é essencial em conjunto com o 

restante dos desafios que chegam na rede de atenção à saúde. Desta forma, os resultados de 

indicadores que avaliem a mortalidade pelas DCNT podem ser mais promissores, além de 

garantir a integralidade no cuidado ao usuário (BRASIL, 2015). 

 

Quadro 06 – Indicador 30 do SISPACTO que contempla a Diretriz 5 - Garantia da atenção 
integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao 
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção, 2014. 

 

Legenda/ 
Município 

CQI CCP ITB JGR JRI MTA NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 
30. Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais 

DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas). 

Meta 20,00 6,00 7,00 15,00 4,00 12,00 10,00 
110,0

0 
35,00 13,00 5,00 

Resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde. 

 

Analisando o indicador 30, descrito no Quadro 06, percebe-se que houve uma redução 

da taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos), contribuindo para o monitoramento do 

impacto das políticas públicas na prevenção e no controle das DCNT e em seus fatores de 

risco. Observa-se que os 11 municípios não apresentaram óbitos no período estudado. Esta 

avaliação pode ter três justificativas: não houve realmente nenhum óbito na faixa etária 

estudada ou aconteceu um sub registro ou existe a falta (ausência) desta informação. 

Pautado nas ações da vigilância em saúde e promoção, a sétima diretriz (vide Quadro 

07) busca a redução dos riscos e agravos à saúde, e seus indicadores monitoram a vacinação, 

tratamento e cura de tuberculose, exames anti-HIV, óbitos com causas definidas, Doenças de 

Notificação Compulsória Imediata (DNCI), agravos relacionados ao trabalho, além de ações 
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da vigilância sanitária pautadas também ao cuidado com a água.  

A vigilância em saúde busca, através da informação, o acompanhamento e avaliação 

dos modelos de atenção à saúde e das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, 

sendo esta a base para a gestão dos serviços. Portanto, possibilitar a análise da situação de 

saúde em microrregiões homogêneas, considerando as condições de vida da população na 

determinação do processo saúde-doença, é de responsabilidade do nível local, com a 

alimentação dos sistemas de informações em saúde e com a sua organização e gestão 

(BRASIL, 2009). 

 

Quadro 07 – Indicadores 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 53 do SISPACTO que contemplam a 
Diretriz 7 (Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 
promoção e vigilância em saúde), 2014. 
 

(continua) 

Legenda/ 
Município 

CQI CC ITB JGR JRI MT NES STG SFA SVS UTD 

Indicador 
U 

35. Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com 
coberturas vacinais alcançadas. 

Meta 80,00 75,00 60,00 85,00 85,00 75,00 90,00 80,00 80,00 
100,0
0 

85,00 

Resultado 66,67 75,00 22,22 62,50 11,11 66,67 66,67 33,33 66,67 22,22 77,78 

Indicador 
U 

36. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera. 

Meta 95,00 
100,0
0 

90,00 
100,0
0 

100,0
0 

75,00 85,00 
100,0
0 

90,00 
100,0
0 

100,0
0 

Resultado 75,00 ... ... 
100,0
0 

... ... ... 72,73 ... 
100,0
0 

0,00 

Indicador 
U 

37. Proporção de exame anti-hiv realizados entre os casos novos de tuberculose. 

Meta 100,00 
100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

80,00 70,00 
100,0
0 

100,0
0 

90,00 
100,0
0 

100,0
0 

Resultado 100,00 ... 
100,0
0 

100,0
0 

... ... ... 
100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

Indicador 
U 

38. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida. 

Meta 100,00 95,00 
100,0
0 

97,40 90,00 97,00 95,00 98,00 95,00 80,00 90,48 

Resultado 96,91 
100,0
0 

100,0
0 

94,90 83,30 
100,0
0 

100,0
0 

97,80 92.31 88,68 80,00 

Indicador 
U 

39. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 
encerradas em até 60 dias após notificação. 

Meta 99,00 95,00 85,00 40,00 
100,0
0 

0,00 40,00 
100,0
0 

90,00 80,00 95,00 

Resultado ... ... ... ... ... ... ... 
100,0
0 

... ... ... 
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Quadro 07 – Indicadores 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 53 do SISPACTO que contemplam a 
Diretriz 7 (Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 
promoção e vigilância em saúde), 2014. 

 

(conclusão) 

Legenda/ 
Município 

CQI CC ITB JGR JRI MT NES STG SFA SVS UTD 

Indicador 
U 

40. Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao 
trabalho notificados. 

Meta 85,00 8,00 6,00 40,00 1,00 0,00 20,00 90,00 27,00 14,00 4,00 

Resultado 2,00 0,00 1,00 4,00 1,00 6,00 1,00 2,00 3,00 4,00 0,00 

Indicador 
U 

41. Percentual de municípios que executam as ações de vigilância sanitária 
consideradas necessárias a todos os municípios. 

Meta 85,00 
100,0
0 

70,00 67,00 80,00 
100,0
0 

57,00 
100,0
0 

100,0
0 

42,86 85,00 

Resultado 71,43 57,14 42,86 71,43 14,29 57,14 85,71 28,57 85,71 85,71 14,29 

Indicador 
U 

42. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. 

Meta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indicador 
U 

53. Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 

Meta 100,00 83,00 45,00 95,00 
100,0
0 

100,0
0 

95,00 
100,0
0 

75,00 
100,0
0 

90,00 

Resultado 114,44 
116,2
2 

115,8
1 

84,28 
136,9
7 

154,4
7 

73,72 
156,0
6 

112,5
6 

105,6
3 

21,34 

 

Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde  
 

Ao analisar a diretriz 7 e seus indicadores para o fortalecimento da promoção e da 

vigilância em saúde, iniciamos com o indicador 35, que traduz a cobertura de vacinas 

alcançadas no calendário básico de vacinação. Observamos que apenas um município 

alcançou a meta pactuada, um ficou limítrofe e os demais não alcançaram a meta. Sabemos 

que dentre as vacinas está a BCG, que é feita no hospital após o parto. Logo, vai ser menor 

nos municípios onde não se faz parto e maior nos centros obstétricos (inclusive > 100%). 

Assim, ele indica a cobertura de partos e não a vacinação. Então algumas alternativas para o 

uso deste indicador podem ser apontadas: ou computa-se a BCG por local de residência, ou se 

avalia esta vacina em separado das outras. Este problema do local do parto não interfere nas 

demais vacinas. 

O indicador 36 visa aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose 

pulmonar, sendo assim, dos 11 municípios apenas dois atingiram a meta pactuada, três não 

alcançaram e seis não apresentaram resultados. Se compararmos com o indicador 37, 



35 

proporção de exames anti-HIV nos casos novos de tuberculose, verificamos que municípios 

que não apresentaram resultados na cura de casos novos de tuberculose, realizaram exames 

anti-HIV em casos novos. Isso se contradiz. Em pelo menos três municípios ocorreram essa 

contradição. Se não houve casos novos, como foram realizados exames nos casos que a 

princípio não existiram? Isso faz pensar no desconhecimento dos indicadores pela gestão ou 

falta de acompanhamento destes indivíduos. 

No indicador 38, que aborda proporção de registros de óbitos com causa básica 

definida, existem 6 municípios que atingiram e/ou ficaram acima da meta pactuada, 4 

municípios no limítrofe de suas metas e um que não atingiu, Esse índice de quase metade 

ainda não ter alcançado pode ser ao fato de que o mês de fechamento do banco de dados da 

base nacional é fevereiro, 14 meses após o término do ano. Ou seja, se foi registrado após esse 

período, levará até mais de dois anos para estar disponível no sistema de informação. 

No indicador 39, as DNCI, permite avaliar e monitorar a capacidade de resolução das 

investigações de casos registrados e a atualização do SINAN. Nesse caso, vimos que apenas 

um município apresentou resultado, subentende-se que houve registros e que estes foram 

investigados e encerrados no prazo estabelecido, 60 dias. Para os demais municípios que não 

apresentaram resultado, existe a possibilidade dos registros não ocorrerem ou existência de 

subnotificação. De certa forma, as doenças de notificação compulsória imediata que foram 

elencadas para este indicador, são doenças muito específicas, e que a maioria não faz parte da 

realidade epidemiológica da região central do RS. 

Para o indicador 40, que mede a cobertura das notificações de doenças ou agravos 

relacionados ao trabalho, sugere-se que esse indicador possivelmente, não foi bem 

interpretado, visto que há uma necessidade de ampliação de notificação de acidentes/doenças 

relacionadas ao trabalho. Dessa forma, observou-se que ainda há poucos casos notificados, 

sugerindo a subnotificação dos mesmos ou a interpretação equivocada de que se deve 

diminuir os casos de acidentes, porém não é essa a meta deste indicador, mas sim de ampliar o 

número de notificações de agravos relacionados ao trabalho. 

Ao analisarmos o percentual de municípios que executam as ações de Vigilância 

Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios (indicador 41), observa-se que 

apenas 3 municípios atingiram a meta pactuada, porém ainda não atingiram a meta de 100% 

instituída pelo MS. Os demais municípios (7) que não alcançaram o resultado pactuado, 

devem rever o nível de implementação das ações de vigilância sanitária, colaborando para 

uma coordenação nacional mais efetiva. Para o município atingir 100% da meta, deve realizar 

as 7 ações necessárias para redução de riscos e agravos à saúde. São elas: cadastro de 
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estabelecimentos sujeitos à VISA, instauração de processos administrativos de VISA, 

inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA, atividades educativas para população, 

atividades educativas para o setor regulado, recebimento de denúncias e atendimento de 

denúncias. 

O indicador 42, número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, apresenta 

todos os municípios com a meta alcançada. Devemos ter em mente que esse indicador mede o 

risco de ocorrência de casos novos nesta população, devendo manter-se sempre abaixo do 

pactuado, mostrando assim, o efetivo fortalecimento da promoção e da vigilância em saúde.  

Em se tratando de ampliar a proporção de análises realizadas em amostras de água 

para consumo humano, quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e 

turbidez, temos o indicador 53. Nele verifica-se que 3 municípios não atingiram a meta, sendo 

prioridade a avaliação da qualidade da água utilizada para consumo humano, afim de 

possibilitar a verificação do tratamento adequado, inativando os organismos patogênicos. É 

essencial à vigilância da qualidade da água para consumo humano, evitando assim uma cadeia 

de doenças que podem ser adquiridas pela falta dessas análises. 

As diretrizes de número 11 (Quadro 8) e 12 (Quadro 9), buscam promover a formação 

de profissionais de saúde qualificados e a implementação de modelo de gestão de forma 

horizontalizada, respectivamente. Para tanto os indicadores prevêem a proteção dos 

trabalhadores do SUS e, no âmbito da gestão, a participação social e a utilização de 

instrumentos de gestão de construção articulada. 

 

Quadro 08 – Indicador 61 do SISPACTO que contempla a Diretriz 11 - Contribuição à 
adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do 
trabalho dos profissionais de saúde, 2014. 

 

Legenda/ 
Município 

CQI CC ITB JGR JRI MT NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 
61. Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com 

vínculos protegidos. 

Meta 
100,0

0 
0,00 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

100,0
0 

95,00 88,00 
100,0

0 

Resultado 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
100,0

0 
96,88 

100,0
0 

92,83 99,30 98,25 
100,0

0 
 
Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde. 

O indicador 61 (Quadro 8) tem sua relevância por mensurar a proporção de 

trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pública, com vínculos protegidos, orientando as 

políticas de gestão do trabalho relacionadas à valorização e fixação dos trabalhadores nos seus 
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municípios. Verificamos que apenas 2 municípios estão no limítrofe, 6 atingiram a meta 

pactuada e 3 municípios têm como resultado acima da meta pactuada. 

São considerados trabalhadores do SUS, profissionais que se inserem direta ou 

indiretamente na atenção à saúde nas instituições que compõem o SUS. Quando fala em 

vínculo protegido refere-se a proteção social e cobertura legal do contrato de trabalho, como 

exemplo, temos estatutários, CLT, contratos por tempo determinado. Porém segundo o CNES 

não são considerados vínculos protegidos pessoas jurídicas, pagamento de autônomo, 

contratados por cooperativas e também se deve desconsiderar bolsistas, residentes, estagiários 

e voluntários. 

 
Quadro 09 – Indicadores 63 e 64 do SISPACTO que contemplam a Diretriz 12 - 
Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com 
centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação 
social e financiamento estável, 2014. 
 

Legenda/ 
Município 

CQI CC ITB JGR JRI MT NES STG SFA SVS UTD 

Indicador U 63. Proporção de plano de saúde enviado ao conselho de saúde. 

Meta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

Resultado 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 

Indicador U 
64. Proporção de conselhos de saúde cadastrados no sistema de acompanhamento 

dos Conselhos de Saúde – SIACS. 

Meta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Resultado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Fonte: SISPACTO/Ministério da Saúde. 

 

No que tange o indicador 63 (Quadro 9), ele vem de encontro ao fortalecimento de 

vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças de movimentos sociais, agentes 

comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e educadores populares com o SUS, 

trazendo dessa forma uma gestão mais participativa. Porém observamos que apenas 6 

municípios enviaram seus planos de saúde para avaliação do Conselho. 

A participação da comunidade na gestão do SUS é prevista na Constituição Federal de 

1988 e nas legislações de saúde, Lei 8080/90 e 8.142/90, possibilitando a atuação do poder 

público no acompanhamento das ações e serviços e nas decisões destinadas a garantir o 

direito individual e coletivo à saúde. As reuniões descentralizadas do Conselho Municipal de 

Saúde constituem espaços democráticos de participação dos cidadãos, com o intuito de 
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estimular e mobilizar a sociedade a expor os problemas enfrentados e sugerir soluções. 

É importante enfatizar que, as discussões da política de saúde na Comunidade têm 

possibilitado uma maior visibilidade dos problemas enfrentados, bem como subsidiado a 

gestão na avaliação do impacto das ações realizadas pelos setores, de forma a construir 

coletivamente estratégias para melhoria da assistência a saúde. Dessa forma, esse indicador é 

muito importante para fomentar a cultura do planejamento em saúde com base na real 

necessidade da sua população assistida. 

O indicador 64 (Quadro 9) permite mensurar o quantitativo de conselhos cadastrados 

no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS). O SIACS possibilita um 

retrato detalhado dos Conselhos de Saúde de todo o País, mostrando a composição dos 

colegiados e o cumprimento de normas legais relacionadas ao SUS. Vimos que nenhum dos 

municípios estudados têm seus conselhos cadastrados no SIACS. Podemos deduzir que, os 

gestores desconhecem essa força tarefa instituída pelo MS, composta pelo próprio MS, 

CONASS, CONASEMS e Conselho Nacional de Saúde e, possivelmente por este motivo, não 

cadastram os conselhos de saúde. 

A Figura 03 demonstra o resultado (%) das metas pactuadas, conforme preenchimento 

cromático, a partir dos 30 indicadores universais, de forma a avaliar o alcance das metas 

pactuadas em cada município da Região Entre Rios.  

É possível perceber que os municípios de Cacequi e Nova Esperança do Sul possuem 

o pior desempenho quanto à porcentagem de indicadores inadequados. Em contrapartida, São 

Vicente do Sul, São Francisco de Assis e Jaguari apresentaram o melhor desempenho dentre 

as porcentagens de indicadores com resultado mais que adequado. Unistalda e Itacurubi foram 

os municípios que mais obtiveram resultados iguais às metas e Santiago foi o que mais 

apresentou resultados próximos (limite de 10%) ao que foi pactuado. Por outro viés, se 

somarmos o desempenho dos municípios que obtiveram resultados iguais ao pactuado e os 

mais que adequado, veremos que os municípios que despontam no quesito atingiram a meta 

proposta, ainda se mantém São Vicente do Sul seguido por Jaguari. Observa-se ainda uma 

quantidade expressiva de municípios que possuem ausência de resultados ou números que 

possam conduzir ao resultado. Este fato pode ser devido a falta de padronização nos 

procedimentos de obtenção, análise e disseminação destas informações. Como conseqüência, 

apesar da importância das informações geradas por estes indicadores, observa-se, de maneira 

geral, que elas podem ser muito sub-utilizadas em função da qualidade do seu registro.  

 

Figura 03 – Gráfico de porcentagem de alcance das metas pactuadas por município, 2014. 
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Fonte: SISPACTO, 2014. 
 

4.3 SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES DA REGIÃO DE SAÚDE ENTRE RIOS 
 

O Quadro 10 apresenta a série histórica dos trinta indicadores universais pactuados em 

2014 no SISPACTO. A análise é realizada comparando o indicador dentro do período de 

2010 a 2014, de tal forma que: quanto mais avermelhado for o preenchimento da célula do 

resultado do indicador, pior é seu desempenho dentro da série histórica, quanto mais 

esverdeado for o preenchimento, melhor será o desempenho do indicador na série histórica, 

conforme escala de cores abaixo. 

 

Pior  Melhor 
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Quadro 10 – Série histórica dos resultados dos 30 indicadores de saúde universais do 
SISPACTO entre os anos de 2010 a 2014.  
 

(continua) 

Indicadores Universais 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Cobertura populacional estimada pelas equipes de 
atenção básica. 

77,32 84,59 86,63 78,82 87,82 

2. Proporção de internações por condições sensíveis à 
atenção básica (ICSAB). 

30,57 32,94 31,17 31,77 31,33 

3. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de 
saúde do programa bolsa família. 

74,93 75,7 78,16 77,34 79,23 

4. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas 
de saúde bucal. 

65,82 83,67 71,7 83,02 84,23 

5. Média da ação coletiva de escovação dental 
supervisionada. 

5,15 1,35 0,7 0,6 0,72 

12. Número de unidades de saúde com serviço de 
notificação de violência doméstica, sexual e outras 
violências implantado. 

10 18 15 21 337 

18. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em 
mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa 
etária. 

0,67 0,67 0,69 0,55 0,46 

19. Razão de exames de mamografia de rastreamento 
realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da 
mesma faixa etária. 

0,24 0,23 0,21 0,3 0,3 

20. Proporção de parto normal. 44,04 42,74 41,39 36,02 34,88 

21. Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 
consultas de pré-natal. 

74,64 68,99 72,35 76,24 77,49 

22. Número de testes de sífilis por gestante. 0,04 0,05 0,1 0,38 0,04 

23. Número de óbitos maternos em determinado período e 
local de residência. 

1 0 0 0 1 

24. Taxa de mortalidade infantil (Nº Absoluto). 13 14 13 13 9 

25. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. 58,62 86,21 92,86 82,61 75 

26. Proporção de óbitos maternos investigados. 100 ... ... ... 100 

27. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) 
investigados. 

97,14 100 100 97,14 97,06 

28. Número de casos novos de sífilis congênita em menores 
de um ano de idade. 

2 0 2 4 2 

30. Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo 
conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas). 

447 470 412 252 0 
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Quadro 10 – Série histórica dos resultados dos 30 indicadores de saúde universais do 
SISPACTO entre os anos de 2010 a 2014.  
 

(conclusão) 

Indicadores Universais 2010 2011 2012 2013 2014 

35. Proporção de vacinas do calendário básico de 
vacinação da criança com coberturas vacinais 
alcançadas. 

53,33 61,82 46,3 71,43 51,55 

36. Proporção de cura de casos novos de tuberculose 
pulmonar bacilífera. 

80 81,82 80 76,47 72,22 

37. Proporção de exame anti-hiv realizados entre os 
casos novos de tuberculose. 

63,16 53,13 78,57 85,71 100 

38. Proporção de registro de óbitos com causa básica 
definida. 

92,03 94,62 96,24 95,55 95,6 

39. Proporção de casos de doenças de notificação 
compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias 
após notificação. 

93,55 80,33 80 50 100 

40. Proporção de municípios com casos de doenças ou 
agravos relacionados ao trabalho notificados. 

5 4 27 14 24 

41. Percentual de municípios que executam as ações de 
vigilância sanitária consideradas necessárias a todos os 
municípios. 

12,99 32,47 51,95 48,05 55,84 

42. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 
anos. 

0 0 0 2 0 

53. Proporção de análises realizadas em amostras de 
água para consumo humano quanto aos parâmetros 
coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. 

75,64 71,71 82,19 138,08 108,32 

61. Proporção de trabalhadores que atendem ao SUS, na 
esfera pública, com vínculos protegidos. 

96,19 96,87 97,58 97,94 97,37 

63. Proporção de plano de saúde enviado ao conselho de 
saúde. 

... ... ... 1 0 

64. Proporção de conselhos de saúde cadastrados no 
sistema de acompanhamento dos Conselhos de Saúde – 
SIACS. 

0 0 8 11 0 

... Preenchimento vermelho escuro, texto branco: sem resultado/falta numerador 
 

Fonte: Ministério da Saúde, 2010-2014. 

 

A partir dos indicadores abordados neste estudo, ao longo da série histórica, percebe-

se que a oportunidade, atualidade, disponibilidade e cobertura são características que 

determinam a qualidade da informação. Observa-se, por meio das alterações cromáticas 

disponibilizadas no Quadro 10, para a quase totalidade dos indicadores, que existem muitas 

variações no desempenho de cada indicador ao longo da série histórica. Este estudo pode estar 

refletindo também o quão pouco estes resultados dos indicadores estão sendo considerados e 

utilizados como instrumento de avaliação, planejamento e gestão. Isto pode se dar devido a 
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falta de credibilidade dos gestores nestas informações, uma vez que no período em que os 

dados foram coletados (em 2016), o último SISPACTO com os dados completos data de 

2014, o que demonstra a interdependência entre os diversos sistemas de informação em saúde 

que não trabalham de forma articulada. Observa-se ainda que existem inconsistências que 

necessitam ser investigadas para correção.  

Ressalta-se que os indicadores devem ser utilizados na análise da situação de saúde 

como ferramenta para o gestor administrar e planejar o sistema e, para tanto, devem estar 

disponíveis e com qualidade da informação o mais brevemente possível. Mesmo considerando 

que são necessárias várias revisões dos dados, tanto em nível local quanto regional, partindo 

do pressuposto que o gestor e sua equipe de saúde deveriam usar estes dados para fazer o 

planejamento anual, seria ideal que o sistema de informação os fornecesse já no primeiro mês 

do ano seguinte. Entretanto, deve-se considerar e discutir um prazo razoável de poucos meses 

para as informações serem aprimoradas (limpas) e poderem ser utilizadas no planejamento. 

A implantação deste período nos municípios com um momento/evento de avaliação e 

discussão dos indicadores para análise situacional da saúde do ano anterior poderia estimular 

a gestão mais qualificada, embasada em dados epidemiológicos. Esta sugestão poderia mudar 

a cultura do uso do sistema de informação tornando-o mais útil e vivo. 

A vivência da mestranda com a implantação do COAP na Regional mostra a 

necessidade de capacitar os gestores e profissionais da saúde sobre o conceito, interpretação e 

usos dos indicadores, para a utilização destes na análise da situação de seus municípios, no 

monitoramento e avaliação de ações e serviços em Vigilância em Saúde. O planejar em saúde 

vem se aprimorando por meio de dispositivos legais como portarias, diretrizes e resoluções. 

Portanto, se faz necessário o acompanhamento das instituições formadoras quanto às políticas 

públicas vigentes, visto que os estudantes de graduação, mestrado e doutorado, poderão ser os 

futuros executores nos serviços daquilo que foi pactuado, podendo modificar a realidade dos 

indicadores de saúde da região ou município na qual estiverem inseridos. 
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5 CONCLUSÃO  

 

De acordo com a análise situacional de saúde realizada na Região Entre Rios, no 

período proposto, em relação às metas pactuadas, verifica-se que os indicadores de saúde 

poderiam ser ferramentas poderosas para o monitoramento, avaliação e planejamento em 

saúde no âmbito do SUS. No entanto, sua utilização depende de inúmeros atores envolvidos 

em diferentes etapas, desde o abastecimento das informações em saúde pelos profissionais 

que estão inseridos nos serviços de atendimento aos usuários até os profissionais que 

trabalham na gestão das informações e dados gerados nos serviços de saúde. 

O SISPACTO vem com o propósito de mudar a realidade de saúde do 

município/região, mostrando a situação a ser modificada, porém não está ocorrendo uma 

incorporação dos dados no processo de gestão. Estes indicadores deveriam ser pactuados e 

monitorados pois apresentam relevância para a saúde pública. Exige com isso que gestores e 

trabalhadores planejem ações para atingir as metas pactuadas, visando a mudança da situação 

de saúde no município. 

Nota-se que este processo ainda não está incorporado na gestão da saúde, e estes 

instrumentos de gestão são vistos apenas como uma função burocrática. O SISPACTO deverá 

proporcionar um espaço de discussão dos processos de trabalho das equipes de saúde bem 

como do modelo de gestão da saúde no município, avaliando-se a garantia e as barreiras que 

podem existir no acesso aos serviços, bem como a sua utilização e resolutividade no cuidado. 

Para que esta avaliação possa ser adequada, faz-se necessário a busca de dados nos sistemas 

de informações. Os dados inseridos nesses sistemas devem condizer com a realidade local e 

que estejam sempre atualizados. 

Portanto, espera-se que os profissionais de saúde inseridos no SUS estejam/sejam 

capacitados e sensibilizados a realizarem o registro de suas ações, de forma que os mesmos 

sintam-se parte do processo de gestão, e que possam se enxergar como protagonistas do 

planejamento em saúde. 
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