
CAPÍTULO III - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação das ações e objetivos será realizado por meio de
indicadores. 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;

• contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;
• analisar comparativamente o desempenho.

Os Indicadores prioritários a serem analisados são os indicadores interfederativos
propostos e pactuados na ferramenta chamada SISPACTO.

O SISPACTO é  um conjunto  de  indicadores  composto  por  resultados  e  metas
norteadoras das ações em saúde do nosso município. É um processo de controle de
saúde que obedece os princípios estabelecidos pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990,  que  dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Tem  ainda  sua
base na Resolução nº 08, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre o processo de
pactuação  interfederativa  de  indicadores  para  o  período  2017-2021.Estes  indicadores
estão  relacionados  às  prioridades  nacionais  em saúde,  e  dessa  forma  o  SISPACTO
norteia  as  obrigações  mínimas  de  cada  município  com o  Estado  e  com as  políticas
Federais de saúde.

Foram  pactuados  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Caxias  do  Sul  22
indicadores Nacionais e 4 indicadores Estaduais.

O ANEXO II  mostra os indicadores interfederativos (SISPACTO), com as metas
propostas para 2018-2021, bem como o resultado alcançado em 2017.

Além do SISPACTO, a SMS utiliza outros indicadores para monitorar as ações em
saúde e que estão listadas e organizadas por blocos de atenção.

CONTINUA...
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INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA

SISPACTO N 19 - Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica 

SISPACTO N 21 - Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica 

Indicadores PMAQ-AB – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 01

SISPACTO N 17 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  



      Quadro 33 – Indicadores para monitoramento e avaliação         Fonte: SISPACTO
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INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SISPACTO N 2 – Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados

SISPACTO N 3 – Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

SISPACTO N 13 – Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar

SISPACTO E 3 -Proporção de Óbitos por Acidentes de Trabalho investigados 

SISPACTO E 4 -Taxa de notificação de agravos (acidentes e doenças) relacionados ao trabalho 

SISPACTO N 8 – Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

SISPACTO N 9 – Número de casos novos de aids em menores de 5 anos
SISPACTO E 1 –Proporção de cura de casos novos de tuberculose

FORTALECER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

SISPACTO N 14  – Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 
SISPACTO N 15  – Taxa de mortalidade infantil   

SISPACTO N 16  – Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

INVESTIR PARA AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO A SAÚDE

A SEREM CONSTRUÍDOS

A SEREM CONSTRUÍDOS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 02

SISPACTO N 1 – Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro 
principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes 
e doenças respiratórias crônicas)/100.000

SISPACTO N 4 – Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para 
crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª 
dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada 

SISPACTO N 5 – Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 
encerrados em até 60 dias após notificação
SISPACTO N 10 – Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

SISPACTO N 20 – Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de 
Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano

SISPACTO N 22 – Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis 
visitados para controle vetorial da dengue 
SISPACTO N 23 – Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos 
relacionados ao trabalho

SISPACTO E 2 - Proporção de amostras de água com presença de Escherichia coli, em Soluções 
Alternativas Coletivas 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 03

QUALIFICAR E/OU AMPLIAR A ASSISTÊNCIA NA MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE
SISPACTO N 6 – Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 04

Atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME e 
divulgar os medicamentos fornecidos no âmbito do SUS

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 05

APRIMORAR A GESTÃO E DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO, 
TECNOLÓGICO E DE INFORMAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS 
PRESSUPOSTOS DO SUS RESPEITANDO O PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO

SISPACTO N 11 – Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos 
na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária

SISPACTO N 12  – Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 
50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária

SISPACTO N 18  – Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa 
Bolsa FamÍlia (PBF)

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 06

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 07

FORTALECER O CONTROLE SOCIAL E AS AÇÕES DE 
INTERSETORIALIDADE
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