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Este FAQ de Perguntas Frequentes foi elaborado pela Coordenação Estadual de Atenção 
Básica (Departamento de Ações em Saúde - Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul) 
tendo como base os materiais produzidos e disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Este material 
tem como objetivo de esclarecer dúvidas dos trabalhadores da Atenção Básica e gestores municipais 
de saúde para a qualificação da atenção em saúde e para subsidiar os aspectos relacionados ao 3º 
Ciclo do PMAQ - AB. 
 

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 

 
Quais os objetivos do Monitoramento dos indicadores ? 

O monitoramento e o consequente uso das informações busca: 
I. Orientar o processo de negociação e contratualização de metas e compromissos entre 

equipes e gestor municipal, assim como entre este e as outras esferas de gestão do SUS; 
II. Subsidiar a definição de prioridades e planejamento de ações para melhoria da qualidade da 

AB, tanto para as equipes participantes, quanto para os gestores das três esferas de governo; 
III. Promover o reconhecimento dos resultados alcançados e a efetividade ou necessidade de 

aperfeiçoamento das estratégias de intervenção; 
IV. Promover a democratização e transparência da gestão da AB e o fortalecimento da 

participação do usuário, por meio da publicização de metas e resultados alcançados; 
V. Fortalecer a responsabilidade sanitária e o protagonismo dos diversos atores, ao revelar 

tanto as fragilidades quanto os sucessos, motivando as equipes de saúde e gestores da AB a 
enfrentarem os desafios. 
 
Como será realizada a Avaliação dos indicadores? 

A partir do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB). As equipes que 
utilizam o e-SUS AB/SISAB serão acompanhadas quanto aos indicadores de desempenho do PMAQ. 
Caso o município utilize sistema de informação próprio, a base de dados a ser enviada deverá ser 
compatível com o SISAB/e-SUS AB, sendo o município o responsável pelo compartilhamento e o envio 
dos dados à base nacional de forma completa. A resolução nº 07 da CIT preconiza que a partir da 
competência financeira abril/17 seja utilizado PEC. 

 
Quando os indicadores serão calculados? 

Com base nos dados enviados ao SISAB referentes às competências de setembro, outubro e 
novembro de 2017. 
 
Quais são os indicadores a serem monitorados?  

Indicadores de monitoramento para as EAB (ESF ou Parametrizada) no 3º ciclo do PMAQ: 
 

Grupo  Indicador de Desempenho  

Acesso e continuidade 
do cuidado  

1.1 Média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante 
1.2 Percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea 
1.3 Percentual de atendimentos de consulta agendada 
1.4 Índice de atendimentos por condição de saúde avaliada 
1.5 Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero  
1.6 Cobertura de primeira consulta odontológica programática 

Coordenação do 
Cuidado  

2.1 Percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de 
vida 
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Resolutividade 
   

3.1 Percentual de encaminhamentos para serviço especializado 
3.2 Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas 
odontológicas programáticas 

Abrangência da oferta 
de serviços  

4.1 Percentual de serviços ofertados pela Equipe de Atenção Básica 
4.2 Percentual de serviços ofertados pela Equipe de Saúde Bucal 

 

Indicadores de 
desempenho para os 
NASF 

1.1 Índice de atendimentos realizados pelo NASF  

 
Quais os itens que os municípios devem estar atento s para que seus indicadores sejam 
corretamente calculados?  

● Manter os cadastros de todos os usuários do território ATUALIZADOS e COMPLETOS; 
● Realizar a marcação correta do tipo de consulta (consulta programada/ cuidado continuado, 

consulta agendada, consulta no dia, escuta inicial, atendimento de urgência); 
● Manter os registros de todos os atendimentos individuais realizados; 
● Realizar a marcação correta da conduta para encaminhamento. 

 
O que pode inviabilizar o cálculo dos indicadores? 

● Não envio da ficha de atendimento individual; 
● Ficha de atendimento individual com produção inválida; 
● Não envio da ficha de atendimento odontológico; 
● Ficha de atendimento odontológico com produção inválida; 
● Não envio da ficha de atividade coletiva; 
● Ficha de atividade coletiva com produção inválida; 
● Não envio da ficha de procedimentos; 
● Ficha de procedimentos com produção inválida; 
● Não envio da ficha de cadastro; 
● Ficha de cadastro com POPULAÇÃO inválida; 
● Total de consultas de médicos e enfermeiros igual a zero; 
● Total de consultas de demanda espontânea para médicos e enfermeiros igual a zero; 
● Total de consultas agendada para médicos e enfermeiros igual a zero; 
● Total de encaminhamentos para serviços especializados igual a zero; 
● Total de consultas médica igual a zero; 
● Total de 1ª consulta odontológica programática igual a zero; 
● População cadastrada menor que 50% da população IBGE de 2 mil habitantes. Aplica-se 

apenas para os municípios que possuem população menor que 2000 habitantes; 
● População cadastrada menor que 2000. Aplica-se apenas para os municípios que possuem 

população maior que 2000 habitantes.  
 
Como é feito o cálculo de desempenho dos indicadore s?  

As fórmulas de cálculo dos indicadores estão no Anexo B do Manual Instrutivo do 3º Ciclo. 
Nele constam: a conceituação, interpretação de cada item, a forma de uso e o método de como fazer o 
cálculo. 

Manual Instrutivo para Equipes de Atenção Básica e NASF: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos /Manual_Instrutivo_3_Ciclo
_PMAQ.pdf  
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Onde é possível consultar o resultado do cálculo do s indicadores pactuados? 
O Ministério da Saúde disponibilizou o cálculo de alguns indicadores referentes às 

competências de janeiro de 2016 a abril de 2017, para que as equipes realizem o monitoramento. É 
possível consultar no link abaixo: 
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorio/indicadores/PubRelIndicadores.xhtml 
 Fique atento ao site do SISAB para acompanhar as atualizações do Ministério da Saúde sobre 
os indicadores pactuados. 
 

 
Para mais informações, consulte a Nota Técnica do D AB - Relatórios de 
Indicadores de Saúde e Cadastro: 
http://sisab.saude.gov.br/resource/file/nota_tecnic a_indicadores_acesso_public
o_11042017.pdf  

 

 
O que é o relatório de cadastros? 

Refere-se aos cadastros de usuários realizados até a competência dezembro de 2016. No 
caso dos cadastros terem sido realizados após essa data, não aparecem neste relatório. Se os 
cadastros foram realizados em datas anteriores a esse período e não aparecem no relatório, pode ter 
ocorrido algum problema no processo de validação, que é efetuado pela base de dados do Ministério 
da Saúde.  

 

 
O Relatório de Cadastros pode ser consultado no seg uinte endereço: 
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/rel atorio/indicadores/PubRelIn
dicadores.xhtml  

 

 

 
Nota Técnica -  Relatórios de Indicadores de Saúde e Cadastro contendo os 
itens da validação dos dados realizadas pela base f ederal do SISAB. 
http://sisab.saude.gov.br/resource/file/nota_tecnic a_indicadores_acesso_public
o_11042017.pdf  

 

 
O Ministério da Saúde reconhece municípios que poss uem uma população menor que 2.000 
habitantes para cálculo dos indicadores? 

Sim. Estabelece-se que a população cadastrada pelas equipes, nestes casos, seja ao menos 
de 50% do número total de pessoas domiciliadas conforme o IBGE. 

 
Se as equipes tiverem dificuldade de manter os cada stros de usuários atualizados e completos 
o que pode acontecer? 

Se o número de cadastros válidos no SISAB for inferior a 2.000 por equipe ou inferior a 50% 
em municípios com menos de 2.000 pessoas, alguns indicadores do PMAQ não serão calculados e a 
equipe terá prejuízo na sua Certificação. 
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Porque há informações dos indicadores que não apare cem no Relatório de Indicadores se ao 
consultar os dados do sistema de informação local e  e-SUS é possível visualizar a produção 
dos profissionais? 

Os dados alimentados e enviados pelas equipes através do e-SUS passam pela etapa de 
validação no nível federal e só depois são disponibilizados no SISAB. Pode ocorrer, portanto, que parte 
dos dados registrados nas fichas não sejam validados.  

 

 
Para conhecer melhor os critérios de validação, ace sse o link 
http://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/rel atorio/envio/RelPubEnvStatu
sEnvio.xhtml , clique na barra lateral esquerda, o ícone “Docume ntos”, e baixe 
no seu computador as notas técnicas – relatórios de  processamento/validação.  
 

 
Quando não aparece o resultado do indicador do Rela tório, como proceder? 

Para corrigir as inconsistências apontadas, observe no Relatório os pré-requisitos para cada 
indicador e quais deles apresentam problemas para correção ou reorganização do processo de 
trabalho das equipes. No entanto, ao corrigir o envio de informações, a tabela disponibilizada pelo 
SISAB com dados dos indicadores não será, necessariamente, atualizada, uma vez que a versão atual 
do Relatório de Indicadores refere-se ao ano de 2016 e foi atualizada em março de 2017. 
 
As equipes que ainda estavam utilizando o agendamen to manual terão seus dados calculados?  

Os indicadores consideram o tipo de atendimento com base nas informações da Ficha de 
Atendimento Individual e na Ficha de Cadastro. Portanto, na Ficha de Atendimento Individual há um 
campo para marcar o Tipo de Atendimento: Consulta agendada/Programada; Cuidado Continuado; 
Consulta Agendada ou Demanda Espontânea. Mesmo que o agendamento seja manual, a informação 
da Ficha de Atendimento Individual deve ser preenchida, identificando o tipo de atendimento. 

 
No caso do município possuir sistema próprio e tran smitir o arquivo para o SISAB por Thrift, os 
indicadores serão avaliados da mesma forma?  

Sim, os indicadores serão calculados com base nos dados recebidos na base nacional 
(SISAB). 
 
Quando a equipe ficar um período inferior a 3 meses  sem produção, como proceder os 
registros? 

É importante manter, a partir de então, o registro das informações de atendimentos e o envio 
ao SISAB. É possível, ainda, registrar fichas de atendimentos passadas, corrigindo aquelas que foram 
registradas de forma errada. No entanto, essa correção não poderá ultrapassar o tempo retroativo de 1 
(um) ano. 

 
 
 
 


