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RESUMO 

 

 

O SUS vem ao longo dos seus vinte anos consolidando-se como a principal 

política pública de saúde brasileira. Muitas são as tentativas de normatizar e pactuar 

resultados que desenvolvam melhoria na qualidade da saúde da população assistida. O Pacto 

pela Saúde 2006 consiste num instrumento nacional de negociação entre as três instâncias de 

gestão do SUS –federal, estadual e municipal- instituído em 2007 até os dias atuais. Com o 

objetivo de avaliar a influência do Pacto pela Saúde 2006 nos resultados dos indicadores que 

compõem a meta do Fortalecimento da Atenção Básica no município de Sobral, foi realizada 

uma pesquisa avaliativa, utilizando como metodologia o Controle Estatístico de Processos 

para avaliar o período de cinco anos anteriores e posteriores a implantação do Pacto pela 

Saúde em Sobral. Os seis indicadores avaliados compõem a meta do fortalecimento da 

Atenção Básica: A proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família; A 

proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal; A taxa de 

Internações por diabetes mellitus e suas complicações; A taxa de Internações por acidente 

vascular cerebral e o número de visitas realizadas pelo agente comunitário de saúde. Os 

resultados revelam diferentes situações encontradas após análise pelo processo estatístico: o 

número de visitas realizadas pelo agente comunitário de saúde e a proporção da população 

cadastrada pela Estratégia Saúde da Família não apresentaram indícios de alterações 

significativas nos valores medidos antes e depois do Pacto pela Saúde. Os gráficos do controle 

estatístico de processos dos outros quatro indicadores selecionados apresentaram mudanças 

não aleatórias, denotando mudança nos processos.  

   

 

Palavras Chave: Pacto pela Saúde; Consolidação do SUS, Saúde da Família; Indicadores da 

Atenção Básica; Controle Estatístico de Processos 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

After twenty years of its implementation, the SUS is consolidating itself as the most important 

public health policy in Brazil. There have been many attempts to establish norms and 

agreements over goals in order to develop improvements on the quality of health of the 

population. The “Pact for Health” of 2006 is a national instrument of negotiation between the 

three levels –federal, state and municipal- of management of the SUS, established in 2007. 

The present study uses the Statistical Process Control methodology to evaluate the influence 

of the “Pact for Health” 2006 on the indicators monitoring the goal of strengthening Primary 

Care in the city of Sobral, computing the results from five years before and after the 

implementation of the Pact. The selected six indicators comprise the goal of strengthening 

Primary Care: the proportion of the population registered by the Family Health Strategy; the 

proportion of births to mothers with four or more prenatal consultations; the rate of 

hospitalizations for diabetes mellitus and its complications; the rate of hospitalizations for 

stroke; and the number of visits by the Health Community Agent. The results reveal different 

situations after the Statistical Process Control analysis: the proportion of the population 

registered by the Family Health Strategy and the number of visits by the Health Community 

Agent showed no change comparing the periods before and after the “Pact for Health”. The 

Statistical Process Control charts of the remaining four indicators showed non-random 

variations demonstrating process changes.  

 

Key words: Pact for Health; SUS consolidation; Family Health; Primary Care indicators; 

Statistical Process Control 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

O pacto de indicadores da atenção básica - PACTO é um instrumento nacional de 

negociação entre as três instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) que existe 

desde 1999. A primeira portaria que definiu o elenco de indicadores foi a portaria GM/MS n° 

3.925 de 13/11/1998, que aprovou o Manual para Organização da Atenção Básica e, desde 

então vêm sendo publicadas outras portarias ministeriais  que definem: 

 

 a) O conjunto de indicadores mínimos a serem adotados nacionalmente por 

municípios e estados; 

 b) As normas técnicas para o cálculo e obtenção dos indicadores; 

 c) Os prazos e fluxos do processo de pactuação em nível nacional; 

 
Os indicadores estavam relacionados a áreas programáticas e estratégicas da saúde 

da criança, saúde da mulher, controle da hipertensão e da diabetes, controle da tuberculose, 
eliminação da hanseníase, saúde bucal e indicadores de ações gerais (Brasil, 2002). 
 

O pacto de indicadores da atenção básica pode ser considerado como um acordo 
de metas entre os níveis municipal, estadual e federal, com a intenção de melhorar a qualidade 
da atenção básica prestada. Expressou ainda o entendimento de que os mecanismos de 
monitoramento e avaliação da atenção à saúde devem ser incorporados e assumidos como 
responsabilidade das três instâncias de gestão do SUS. O pacto contribuiu para a 
democratização de informações úteis ao planejamento das ações de saúde e ao controle social 
do SUS. Seus indicadores foram considerados importantes marcadores do desempenho da 
atenção básica (Branco, 2004; Bahia, 2006; Ceará, 2005). 
 

As portarias têm reafirmado a natureza do PACTO enquanto instrumento legal de 

monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde referentes à atenção básica.  

 

No dia 03 de abril de 2006, foi publicada a portaria GM/MS nº. 699 que 

Regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão e a portaria 

GM/MS nº 698 que instituiu a nova forma de transferência dos recursos federais destinados 

ao custeio de ações e serviços de saúde em blocos de financiamento (CONASS, 2006). 
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Estas diretrizes reafirmam princípios, consolidam processos como a importância 

da regionalização e dos instrumentos de planejamento e programação como o Plano Diretor 

de Regionalização (PDR), Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a Programação Pactuada 

Integrada (PPI); e possibilitam a reorganização dos processos de gestão e de regulação do 

sistema de saúde no âmbito dos estados com vistas a melhorar e qualificar o acesso do 

cidadão às ações e serviços de saúde. 

 

A partir das discussões envolvendo o Pacto de Gestão houve a compreensão pelos 

gestores federal, estaduais e municipais da necessidade de se pactuar também metas e 

objetivos a serem alcançados, assim como da necessidade de envolver a sociedade na defesa 

do SUS. Então se estabeleceu a organização de um Pacto pela Saúde, com capacidade de 

responder aos desafios atuais da gestão e organização do sistema, para dar respostas concretas 

às necessidades de saúde da população brasileira, e tornar a saúde uma política de Estado 

mais do que uma política de governo. Esse processo de pactuação tem como finalidade a 

qualificação da gestão pública do SUS, buscando maior efetividade, eficiência e qualidade de 

suas respostas. 

 

A partir de 2006 muitos estados brasileiros iniciaram sua adesão ao Pacto pela 

Saúde. No segundo semestre de 2006, a Comissão Intergestora Bipartite do Ceará - CIB-CE 

iniciou a aprovação de alguns Termos de Compromisso dos seus 184 municípios. 

Especificamente o município de Sobral, território de estudo deste projeto, aderiu ao pacto em 

novembro de 2006, assinando o termo de compromisso e assumindo responsabilidades em 

relação ao fortalecimento da Atenção Básica com os objetivos de ampliar a cobertura 

populacional da Atenção Básica por meio da Estratégia Saúde da Família, ampliar o acesso à 

consulta pré-natal, reduzir a internação hospitalar por diabetes mellitus no âmbito do SUS, 

reduzir a internação hospitalar por acidente vascular cerebral (AVC) no âmbito do SUS, 

reduzir e monitorar a prevalência de baixo peso em crianças menores de cinco anos. Os 

indicadores pactuados pelo município de Sobral e que foram selecionados para este estudo 

são: 

a) proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família;  

b) proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal; 

         c) taxa de Internações por diabetes mellitus e suas complicações; 
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d) taxa de Internações por acidente vascular cerebral (AVC); 

e) percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer; 

f) número de visitas realizadas pelo agente comunitário de saúde. 

 

O Pacto da Atenção Básica configura-se como parte integrante deste novo 

contexto, e passa a compor a relação de indicadores do SISPACTO. Como coordenadora de 

controle, avaliação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral participei 

ativamente da implantação do SISPACTO como membro da câmara técnica da Secretaria de 

Saúde do Estado do Ceará avaliando todos os termos de compromisso assinados pelos 

municípios no ano de 2006. Após esses cinco anos de implantação das diretrizes do Pacto 

Pela Saúde 2006 acreditamos ser importante analisar os resultados alcançados pelo município 

de Sobral em seis indicadores que compõem a meta “Fortalecimento da Atenção Básica” no 

período de 2001 a 2011, cobrindo, portanto, períodos anteriores e posteriores à data de 

implantação do SISPACTO no município buscando detectar se após a pactuação ocorreram 

mudanças significativas nos indicadores selecionados.  

 

Considerando que o pacto da atenção básica, dentro do pacto pela saúde foi implantado em 

2006 e que a experiência completou cinco anos em 2011, a hipótese é que:  

 A adesão ao Pacto pela Saúde 2006 contribuiu para a melhoria dos indicadores do 

fortalecimento da Atenção Básica no município de Sobral. 
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2 OBJETIVO  

 

2.1 Geral 

O objetivo geral deste estudo é descrever os processos de pactuação,  a 

importância dos Pactos para a consolidação do SUS, e avaliar os indicadores que compõem a 

meta de pactuação do fortalecimento da Atenção Básica, dentro do SISPACTO no período de 

cinco anos antes da criação do Pacto Pela Saúde e cinco anos após, para analisar a influência 

do Pacto no fortalecimento da Atenção Básica no município de Sobral. Considerando esse 

objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

2.2 Específico 

 

1. Mostrar os resultados alcançados no quinquênio anterior e posterior à criação do Pacto Pela 

Saúde no município de Sobral. 

 

2. Analisar a evolução dos indicadores selecionados, verificando se houve alterações 

consistentes, denotando uma mudança no processo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Políticas Públicas de Saúde no Brasil 

 

Discutir alguns aspectos a respeito do processo de elaboração das políticas 

públicas no Brasil, no Ceará e em Sobral é fundamental para a contextualização do objeto de 

estudo desta pesquisa, pois este movimento permeia e dá vida às ações que propiciaram a 

criação de indicadores para o monitoramento e avaliação das ações e dos serviços de saúde. 

No início do século XX, entre o fim da Monarquia e início da República Velha, a 

sociedade brasileira iniciou a constituição do seu Estado Moderno. Este período foi marcado 

pelo predomínio dos grupos sociais vinculados à agro exportação cafeeira e pelo nascimento 

da Saúde Pública no Brasil.(ANDRADE, 2001).  

Houve, então, o início de uma reestruturação do Sistema de Saúde, denominado 

sanitarismo campanhista. O modelo econômico vigente no período era agroexportador, exigia 

basicamente uma política de saneamento dos espaços de circulação das mercadorias 

exportáveis e o controle de doenças que prejudicassem os operários e a exportação, pois não 

poderia haver prejuízos pela falta do trabalhador ao serviço. 

De acordo com Andrade (2001) o processo de industrialização acelerada que o 

Brasil viveu a partir da década de 50 determinou um deslocamento do pólo dinâmico da 

economia para os centros urbanos e gerou uma massa operária que deveria ser atendida pelos 

serviços de saúde. A partir desse período passa a configurar-se o denominado modelo médico-

assistencial privatista. 

O Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) foi criado na 

década de 1970 e aprofundou mais a dicotomia (coletivo x individual), reforçando a atuação 

da Previdência na atenção médica, por meio de seus serviços próprios e dos 

contratados/conveniados.  

O modelo excludente proposto pelo sistema de previdência social onde só tinha 

direito a assistência quem contribuía mensalmente provocou, então, um financiamento 

crescente do setor privado. Bem como uma insatisfação cada vez maior, comprometendo a 

legitimidade do regime. 
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Assim, o Movimento pela Reforma Sanitária surgiu com o crescimento da 

insatisfação popular representado nas lutas por políticas mais universalistas e por mudanças 

no modelo vigente. Faziam parte deste movimento: profissionais de saúde, intelectuais da área 

de saúde coletiva, lideranças políticas sindicais e populares e parlamentares interessados na 

causa. Politicamente, esta fase foi marcada pela vitória da oposição em eleições 

parlamentares. 

Uma profunda crise de caráter político, social e econômico ocorreu na metade da 

década de 80. Cresce então o movimento sanitário brasileiro que teve como ponto alto de sua 

articulação, a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, ocorrida em Brasília. 

Tal movimento político propiciou o advento da Nova República, pela eleição 

indireta do presidente não-militar, Tancredo Neves, e a VIII Conferência Nacional de Saúde 

como um marco dentro do movimento pela Reforma Sanitária. 

Como consequência dessa luta, surge o Sistema Nacional de Saúde Brasileiro 

criado na Constituição Federal de 1988, com a denominação de Sistema Único de Saúde 

(SUS) para que toda a população brasileira tivesse acesso ao atendimento público de saúde. 

Anteriormente, a assistência médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), ficando restrita aos empregados que contribuíssem 

com a previdência social; os demais eram atendidos apenas em serviços filantrópicos. Do 

Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais, incluindo os 

universitários, laboratórios, hemocentros (bancos de sangue), os serviços de Vigilância 

Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além de fundações e institutos de 

pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Instituto Vital Brazil. 

(BRASIL,2006). 

O SUS, garantido pela Constituição, é regulado pela LOS (Lei Orgânica de Saúde 

–1990). A LOS é constituída pelas Leis 8.080 de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142 de 28 de 

dezembro de 1990. Os princípios do SUS (universalidade, equidade e integralidade) dizem 

respeito às idéias filosóficas que permeiam a implementação do sistema e personificam o 

conceito ampliado de saúde e o princípio do direito à saúde. Os princípios organizativos 

(participação popular, descentralização, regionalização e hierarquização) orientam a forma 

como o sistema deve funcionar, tendo, como eixo norteador, os princípios doutrinários.  
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O Sistema Único de Saúde, ao longo de seus vinte e três anos, de implantação 

vem ampliando as responsabilidades municipais, como forma de garantir o acesso aos 

serviços de saúde com base na reorganização funcional, na sua regionalização e 

descentralização. 

O Programa de Saúde da Família (PSF) teve início em 1994 quando o Ministério 

da Saúde formula o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) com a finalidade de 

reduzir a mortalidade infantil e materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, através 

da extensão de cobertura dos serviços de saúde para as áreas mais pobres e distantes da 

unidade de saúde.  

Baseado na experiência acumulada aqui no Ceará com o PACS, com a redução 

nos indicadores de mortalidade materna e infantil o Ministério da Saúde percebe a 

importância dos Agentes nos serviços básicos de saúde nos municípios e começa, então, a 

enfocar a família como unidade de ação programática de saúde, não mais enfocando somente 

o indivíduo, mas introduzindo a noção de cobertura por família. Assim, o PSF foi concebido 

para todo o país a partir de uma reunião ocorrida em dezembro de 1993 em Brasília, sobre o 

tema “Saúde da Família”, convocada pelo gabinete do então Ministro da Saúde Henrique 

Santillo com apoio do UNICEF. A reunião esteve assentada na discussão de uma nova 

proposta a partir do êxito do PACS e da incorporação de novos profissionais para que os 

agentes não funcionassem de forma isolada e possuíssem uma retaguarda. Foi também de 

suma importância a supervisão do trabalho do agente comunitário pelo profissional 

enfermeiro, no Ceará, considera-se então um passo inicial no processo de incorporação de 

novos profissionais (ROSA; LABATE, 2005). 

A estratégia utilizada pelo PSF constitui uma inovação no cenário dos serviços de 

Saúde, que prioriza as ações de promoção, prevenção e o cuidado integral ao indivíduo e à 

família. O SUS vem experimentando algumas modalidades de formatação organizacional para 

conformar seus níveis de atenção. A Estratégia Saúde da Família está há dezessete anos 

tentando garantir acesso aos serviços básicos inerentes a este nível de atenção, e com a 

responsabilidade de ser a porta de entrada para o sistema, além de ser o centro articulador do 

restante dos níveis de atenção de forma verticalizada. Reafirma-se que o principal problema 

do SUS é a incoerência entre uma situação de saúde de tripla carga de doença, com 

predominância relativa forte das condições crônicas, e um sistema fragmentado de atenção à 

saúde, voltado para as condições agudas. Propõe-se um trabalho a partir da lógica de sistemas 

de atenção à saúde que se entende como respostas sociais, organizadas  
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deliberadamente para responder às necessidades de saúde da população em determinada 

sociedade e em certo tempo (MENDES, 2005). 

  

Como bem demonstra Mendes (2005), para que a Atenção Primária cumpra seu 

papel de comunicação na rede horizontal de um sistema de serviços de saúde ela deve cumprir 

três funções essenciais:  

[...] o papel resolutivo, intrínseco à sua instrumentalidade como ponto de atenção à 
saúde, o de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população; o papel 
organizador, relacionado com sua natureza de centro de comunicação, o de organizar 
os fluxos e contra-fluxos das pessoas pelos diversos pontos de atenção à saúde; e o 
de responsabilização, o de co-responsabilizar-se pela saúde dos cidadãos em 
quaisquer pontos de atenção à saúde em que estejam. (MENDES, 2005, p.15)  

 

Nesse contexto, o PSF vem propor uma nova dinâmica para a estruturação dos 

serviços de saúde, promovendo uma relação dos profissionais mais próximos do seu fazer, ou 

seja, mais próximos das pessoas, conhecendo as famílias e inserindo-se nas comunidades, 

assumindo compromisso de prestar assistência integral e resolutiva a toda população, a qual 

tem seu acesso garantido através de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que presta 

assistência de acordo com as reais necessidades dessa população, identificando os fatores de 

risco aos quais ela está exposta e neles intervindo de forma integral. Portanto, o PSF torna-se 

estratégia significativa para a mudança do modelo assistencial visando a qualidade de vida da 

comunidade. 

Viana (1998) aponta como princípios norteadores da Estratégia Saúde da 

Família:  

a) a promoção de impacto, ações desenvolvidas para melhorar os indicadores     de 

morbimortalidade e incapacidade na população adscrita;  

b) a orientação por problemas entendendo-se por problema de saúde a    

representação social das necessidades sanitárias, que são derivadas das 

condições de vida da população; 

c) atuação de forma intersetorial – as ações deverão exigir um conjunto articulado    

de operações envolvendo diversos setores do governo;  

d) planejamento e programação em nível local;  

e) obediência ao princípio da hierarquização deve apresentar alta resolutividade; 

f) longitudinalidade – deve assegurar cuidados contínuos ao longo do tempo; 

g) humanização.  
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Com os princípios norteadores estabelecidos fazia-se necessário construir um 

processo flexível, gradual e negociado para assegurar viabilidade política à operacionalização 

da descentralização dessas ações, fortalecendo os municípios para implantação do PSF.  A 

Norma Operacional Básica 1993 (NOB/93) entrou em vigor no ano de 1994, Estabelecendo 

responsabilidades, requisitos e prerrogativas para a gestão local do SUS, incluindo estados e 

municípios, sob três modalidades: gestão incipiente, gestão parcial e gestão semiplena. 

Instituíram ainda novas instâncias colegiadas: as Comissões Intergestores Bipartite-CIB's e 

Comissões Intergestores Tripartites-CIT's que se configuravam como arenas de pactuação. 

Sob a regulamentação da NOB/93, a descentralização, no entanto, caminhou a passos lentos. 

O processo de descentralização se acelerou a partir de 1996, quando foram 

implementadas medidas de incentivo, expressas, sobretudo, na Norma Operacional Básica 

1996 (NOB/96), para que os municípios assumam a gestão da rede de serviços locais de saúde, 

numa política deliberada do governo central em prol da municipalização. A NOB/96 também 

altera as modalidades da gestão local do SUS, que passam a ser apenas duas: plena de atenção 

básica e plena do sistema de saúde. 

Com o processo de municipalização crescendo substancialmente, especialmente 

em nível da atenção básica (Marques e Mendes, 2002), a NOB SUS/96 vem ao encontro do 

equilíbrio entre os atores sociais envolvidos com a gestão do SUS, induz à estratégia de 

descentralização (Viana et al., 2002) e redefine as responsabilidades dos estados e da União. 

O poder público estadual assume a mediação das relações entre municípios e esfera federal, 

ou, provisoriamente, a gestão municipal, até que o município apresente autonomia para 

apropriar-se de um sistema adequado. Um dos pontos de maior destaque relacionou-se ao 

financiamento, com a criação de novos subtetos de recursos, como o piso da atenção básica — 

valor per capita para atenção básica universal a todos os municípios — e recursos específicos 

para financiar o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e o Programa de Saúde 

da Família (PSF), e com a redução progressiva da remuneração por produção de serviços. 

Os recursos do PAB, chegando diretamente aos municípios mais carentes, com maior déficit 

de atendimentos e com uma rede de serviços de menor complexidade, devem provocar um 

impacto a médio e longo prazo na oferta de serviços da atenção básica. O PAB traz inovações 

importantes na medida em que incentiva que uma parcela dos recursos federais, ainda que 

muito pequena, seja diretamente alocada para o custeio de procedimentos  
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básicos em atenção primária, em uma clara tentativa de organizar a porta de entrada da rede 

municipal de saúde. O resultado esperado é a capacitação das secretarias municipais para 

responderem pelo desenvolvimento de programas, ações e procedimentos de atenção básica e 

de medidas de promoção e prevenção em saúde, ampliando o acesso à saúde. Assim, a 

expectativa é que o PAB possa alavancar uma lenta e gradual mudança no modelo 

assistencial, introduzindo melhorias nas condições de acesso e na qualidade do atendimento 

prestado na rede pública. 

 Então, na tentativa de melhorar o acesso aos serviços de atenção, são produzidas 

as Normas Operacionais de Assistência de Saúde (NOAS-SUS 01/01 e 01/02) com o intuito 

de promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e 

serviços de saúde em todos os níveis de atenção (BRASIL, 2002). Para esse objetivo, a NOAS 

define a regionalização como macroestratégia de reorganização da atenção: 
A macro estratégia de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento 
integrado de maneira a conformar sistemas funcionais de saúde, ou seja, redes 
articuladas e cooperativas de atenção, referidas a territórios delimitados e a 
populações definidas, dotadas de mecanismos de comunicação e fluxos de inter-
relacionamento que garantam o acesso dos usuários às ações e serviços de níveis de 
complexidade necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando 
os recursos disponíveis (BRASIL, 2002,p.15). 

 

Fortalecendo a regionalização, a NOAS apresenta três diretrizes organizativas: a 

elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR), do Plano Diretor de Investimento 

(PDI), e da Programação Pactuada Integrada (PPI); o fortalecimento das capacidades gestoras 

através de instrumentos de consolidação de compromisso entre os gestores e a atualização de 

critérios para o processo de habilitação de estados e municípios às condições de gestão do 

SUS. O PDR foi um dos pontos mais fortes da NOAS, pois dividia o território estadual em 

regiões de saúde que por sua vez subdividiam-se em microrregiões, definidas segundo 

critérios sanitários, epidemiológicos, geográficos, sociais, de oferta de serviços e de 

acessibilidade. Durante o primeiro ano de implantação da NOAS-SUS 01/01 foram 

identificados vários entraves na sua operacionalização. Com a necessidade de oferecer 

alternativas à superação dessas dificuldades surgem então a NOAS-SUS 01/02, assegurando a 

manutenção das diretrizes organizativas definidas pela NOAS-SUS 01/01 que amplia 

responsabilidades dos municípios e cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de 

gestão do SUS através do Plano Diretor Regional- PDR, Plano Diretor de Investimentos- PDI 

e Programação Pactuada Integrada-PPI e regulação. 
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Estabelecidas as condições de gestão e as habilitações de cada município, ainda 

restava uma lacuna. Fazia-se necessário a pactuação dessas responsabilidades entre os 

municípios. Então frente a esta necessidade, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS), pactuaram responsabilidades entre os três gestores do SUS, no campo da 

gestão do Sistema e da atenção à saúde.  

4.2 O Pacto pela Saúde 2006  

 

A Portaria nº 399/GM – MS de 22 de fevereiro de 2006, cria o Pacto pela Saúde, é 

um instrumento jurídico institucional resultante do processo político de pactuação na 

Comissão Intergestores Tripartite–CIT e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde – CNS, a 

qual tem viabilizado a descentralização e organização do SUS, bem como contribuído para a 

sua consolidação (ANDRADE E BARRETO, 2007).  

Sob esta perspectiva, dá-se que; 

A implantação deste Pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão –, possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas de gestão 
do SUS para a reforma de aspectos institucionais vigentes, promovendo inovações 
nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, 
eficiência e qualidade de suas respostas e, ao mesmo tempo, redefine 
responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das necessidades de 
saúde da população e na busca da eqüidade social (BRASIL, 2006: p.7) 

Mais que uma norma, o Pacto pela Saúde propõe uma gestão mais solidária e 

comprometida, envolvendo gestores, trabalhadores e usuários do SUS, com a meta de 

alcançar maior qualidade na atenção à saúde de todos os brasileiros. O Pacto pela vida 

estabelece compromissos de atingir metas sanitárias entre os gestores do SUS, com base na 

definição de prioridades que resultem em real impacto no nível de vida e saúde da população 

brasileira. O Pacto em defesa do SUS estabelece compromissos políticos envolvendo o 

Estado, ou seja, o governo e a sociedade civil, a fim de consolidar a efetivação do processo da 

Reforma Sanitária Brasileira, nos moldes em que foi inscrito na Constituição Federal. O Pacto 

de gestão define as responsabilidades sanitárias de cada gestor municipal, estadual e federal 

para a gestão do SUS, nos aspectos da gestão do trabalho, educação na saúde, 

descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, programação pactuada e 

integrada, regulação das ações e serviços, monitoramento e avaliação, auditoria e participação 

e controle social.  
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A adesão ao pacto dar-se-á pela assinatura do Termo de Compromisso de Gestão 

(TCG).Esse Termo discrimina as responsabilidades assumidas por cada município, 

especificadas em formato de um formulário e de um sistema de informação – SISPACTO.  

Um desses termos é o formulário relativo a indicadores e metas, o qual abrange o 

pacto da atenção básica que apresenta objetivos, metas e indicadores elencados em onze 

prioridades: 

a) atenção à saúde do idoso;  

b) controle do câncer de colo de útero e de mama;  

c) redução da mortalidade infantil e materna;  

d) fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, 

com ênfase na dengue, hanseníase, tb, malária, influenza, hepatite e AIDS;  

e) promoção da saúde;  

f) fortalecimento da atenção básica; 

g) saúde do trabalhador;  

h) saúde mental;  

i) fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com 

deficiência;  

j) atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência; e  

                  k) saúde do homem.   

As prioridades, objetivos, metas e indicadores dos Pactos pela Vida e de Gestão 

representam o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que impactam 

nas condições de saúde da população. 

Para a adesão dos gestores ao Pacto, é assinado um termo de compromisso, onde 

se estabelecem compromissos entre os gestores em três dimensões: Pacto pela Vida, em 

Defesa do SUS e de Gestão. 

Essa discussão também levou em conta as expectativas e os resultados que o Pacto 

pela Saúde traz para o SUS e para a saúde da população, tais como: 

a) Condições para que os municípios assumam maior compromisso e tenham 

autonomia para implantar o Sistema Único de Saúde, de acordo com as 

necessidades da sua população, a partir de uma visão ampliada de saúde, na 

perspectiva da integralidade do cuidado. • Instrumentos para consolidar uma 

gestão do SUS cooperativa e articulada, respeitando as diferenças regionais, 

fortalecendo o papel de articulação e negociação dos gestores municipais, 
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estaduais e federal, mobilizados para elaborar metas, desenvolver ações e assumir 

responsabilidades no processo de implementação do SUS; 

 

b) Reorganização do financiamento da saúde, possibilitando ao gestor programar 

com maior autonomia os níveis e modalidades de atenção, contando com 

blocos de recursos financeiros, de acordo com as necessidades das pessoas e da 

coletividade; 

c) Racionalização do processo burocrático de habilitação de gestão dos municípios 

e estabelecimento do Termo de Compromisso de Gestão, que define a relação 

entre os gestores e os conselhos para que realizem o processo do controle social 

do SUS. Não haverá mais a perversa divisão entre municípios ou estados 

habilitados e não-habilitados. Todos passam a ser gestores das ações de saúde 

do município ou do conjunto de municípios que compõem a região de saúde, 

com responsabilidades e atribuições sanitárias definidas e com metas 

específicas a cumprir; 

d) Possibilidade de participação mais direta da sociedade no processo do controle 

social em saúde, pois oferece indicadores mais próximos da realidade para o 

acompanhamento da gestão e define sua avaliação anual pelos conselhos de 

saúde e pelos gestores da execução dos planos de saúde, tendo como base o que 

foi acordado no documento Termo de Compromisso de Gestão. Com isso, o 

Pacto contribui para fortalecer os conselhos de saúde como espaços de debate, 

qualificação e deliberação das políticas de saúde; 

e) Coerência com as necessidades de saúde e com a capacidade de gestão de cada 

lugar, pois pode ser reformulado nos próximos anos de acordo com os novos 

desafios que se apresentarem na saúde, tendo como base a pactuação feita de 

forma dialogada (Brasil, 2006). 
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3.3 O processo de organização do Pacto dos indicadores da Atenção Básica no Brasil. 

 

O Projeto de construção do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica no Brasil 

acontece quase uma década antes do Pacto pela Saúde e tem como momento estratégico a 

definição das responsabilidades dos municípios enquanto gestores do Sistema Único de 

Saúde, através das Portarias GM/MS nº 3.925 de 13/11/1998 que aprova o manual para a 

organização da Atenção Básica e a portaria 476/99, que regulamenta o processo de 

acompanhamento e avaliação da Atenção Básica, que funcionaram como instrumentos 

orientadores para a reorganização do modelo de atenção à saúde, de acordo com o exposto na 

Norma Operacional Básica 01/96. 

O processo desencadeado pelo Ministério da Saúde durante o ano de 1999 e início 

do ano 2000 - em parceria com as Secretarias Estaduais e os Municípios, através dos 

Conselhos de Secretários Municipais de Saúde-COSSEMS, propiciou a incorporação de 

mecanismos de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde, os quais são 

traduzidos através de um conjunto de metas a serem pactuadas entre as três instâncias de 

gestão do SUS. 

 
O enfoque presumido sobre os efeitos das ações pode ser evidenciado no elenco 
de indicadores apresentados, em que, aos tradicionais indicadores de processo, 
são agregados indicadores de resultados. 
Podem ser definidos como objetivos específicos do Pacto de Indicadores da 
Atenção Básica: Permitir que os gestores e trabalhadores da saúde possam 
identificar e priorizar uma série de situações consideradas inadequadas, 
tanto para o funcionamento dos serviços quanto para as condições de vida e 
saúde da população usuária; articular no âmbito das Secretarias Municipais e de 
Estado, como também no Ministério da Saúde, setores, no intuito de ordenar 
ações e atividades necessárias para a mudança das situações identificadas como 
indesejáveis; contribuir na organização do processo de monitoramento de ações 
de saúde desenvolvidas no âmbito da atenção básica; tornar possível o 
estabelecimento de metas a serem alcançadas pela gestão municipal e estadual 
que guardem relação com problemas identificados a partir da análise da situação 
de saúde; orientar o desenvolvimento de ações articuladas a um processo 
contínuo de avaliação, apontando avanços e falhas no tocante à organização dos 
serviços, das práticas de trabalho e das condições de vida das populações. (grifos 
do original) (Ministério da saúde, 2000, pg 5) 

 

 Para organizar o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica, o Ministério da Saúde, 

através da Secretaria de Políticas de Saúde sob a Coordenação do Departamento da Atenção 

Básica, desenvolveu entre março de 1999 e maio de 2000 três Oficinas de Trabalho, onde foi 

definido e avaliado o conjunto de indicadores a ser pactuados (Ministério da Saúde, 2001). 
  



26 
 

Tabela 1- Indicadores pactuados no Brasil em 1999 

Quantidade de indicadores pactuados em 1999 
Nº Municípios Habilitados na NOB. SUS 01/96                                               17 
Incentivo ao Programa de Combate as Carências Nutricionais                        01 
Incentivo às Equipes de Saúde da Família                                                       14 
Incentivo às Equipes de Agentes Comunitários de Saúde                               04 
Total                                                                                                                   36 

Fonte: Ministério da Saúde (2003) 
	
Tabela 2- Indicadores pactuados no Brasil em 2000 
	

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2003) 
 

A implementação do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica foi de suma 

importância para articular práticas e percepções das distintas áreas técnicas das Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde e do próprio Ministério da Saúde em torno de um mesmo 

objetivo; a construção de um processo de trabalho onde não predomina a prática isolada de 

cada uma das áreas, mas o esforço coletivo das mesmas na realização de um projeto que tem 

como eixos norteadores o fortalecimento do Modelo de Saúde da Família e a descentralização 

dos Sistemas de Informação em Saúde, propiciando aos gestores do SUS uma maior 

capacidade de gestão com conseqüente melhoria da qualidade dos serviços e ações de saúde 

destinada à população.  

O Pacto dos Indicadores da Atenção Básica imprime maior visibilidade às ações 

desenvolvidas pelos municípios habilitados a uma das condições de gestão do SUS, segundo a 

NOB-SUS 01/96, possibilitando o acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito 

da rede de serviços, como também a avaliação do seu impacto sobre as condições de saúde da 

população. 

A partir de 1998, ano em que a NOB/96 efetivamente entra em vigor, há uma 

aceleração importante no ritmo e no alcance do processo descentralizador. De fato, no final do 

ano de 2000, 99% dos municípios brasileiros encontravam-se enquadrados em alguma das 

duas modalidades de gestão definidas pelo Ministério da Saúde, sendo que deste total 89,50% 

(4.928 municípios) estavam habilitados na condição Plena de Atenção Básica (Levcovitz et 

al., 2001). 

  

Quantidade de indicadores pactuados em 2000 	
Nº Indicadores de Oferta de Serviço  04 
Indicadores de Atenção a Grupos Específicos  07 
Vigilância Epidemiológica  03 
Indicadores Pactuados pelos Municípios com PACS  06 
Indicadores Pactuados pelos Municípios com PSF  10 
Total  30 
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A principal estratégia do governo ao enfatizar e garantir prioridade ao 

atendimento básico em saúde se consolida em 1998, com a introdução do PAB (Piso de 

Atenção Básica), criado através da Portaria GM/MS n.1882, de 18/12/97. O PAB altera a 

lógica de repasse de recursos federais para o sistema de prestação de ações médico- sanitárias: 

sai de uma realidade de pagamento por produção e passa a realizar financiamentos per capita. 

Esse ato constitui uma medida decisiva na perspectiva da descentralização financeira do 

sistema de saúde no Brasil, incentivando os municípios a assumirem, progressivamente, a 

gestão da rede básica de serviços de saúde. Visa garantir aos municípios um valor per capita 

em torno de R$10,00, repassado pelo governo federal, destinado exclusivamente ao custeio de 

um conjunto predeterminado de procedimentos e ações. A implantação do PAB traz como 

principal novidade a transferência regular e automática, com repasse federal feito diretamente 

aos municípios. A condição de habilitação ao PAB é definida pela NOB/96, e obriga a criação 

do Fundo Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, dando relativa autonomia e 

crescente responsabilidade ao gestor municipal. Essa descentralização teve um custo muito 

alto para os municípios, pois enquanto alguns municípios buscavam programar sua atenção 

básica, outros ainda iniciavam o processo de implantação do PACS e PSF (Brasil, 1997). 

 
Tabela 3 Indicadores Pactuados no Brasil em 2001 

QUANTIDADE DE INDICADORES DE 2001 

GRUPO DE INDICADORES Municípios < 80.000 

hab. 

Municípios > 80.000 

hab. 

Estados Brasil 

1.Redução da mortalidade materna e 

infantil 

05 05 07 07 

2.Controle de doenças e agravos 

comunitários 

09 09 09 09 

3.Melhoria da Gestão,acesso e qualidade 02                02 02 02 

4.Reorientação do Modelo Assistencial e 

descentralização 

01 01 01 01 

TOTAL 17 17 19 19 

Fonte: Ministério da Saúde (2003) 
	

A pactuação da Atenção Básica no ano de 2001 aconteceu em concomitância com 

o lançamento da Agenda Nacional de Saúde (Portaria GM/MS 393, de 29 de março de 2001) 

e deve ser entendida como uma orientação estratégica sobre tópicos de fundamental 

importância para a consolidação do SUS e para a melhoria da situação de saúde da população. 
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 A Agenda serve de base para a elaboração dos Planos de Saúde e Relatórios de 

Gestão, que possibilitam o acompanhamento das ações propostas e executadas pelas três 

esferas de gestão do SUS. A agenda possui seis eixos prioritários para os quais foram 

definidos indicadores de acompanhamento: Redução da Mortalidade Infantil e Materna; 

Controle de Doenças e Agravos Prioritários; Reorientação do Modelo Assistencial e 

Descentralização; Melhoria do Acesso e Qualidade dos Serviços de Saúde; Desenvolvimento 

de Recursos Humanos do Setor Saúde; e Qualificação do Controle Social. Sua articulação 

com o Pacto se dá pela compatibilização dos indicadores com os quatro primeiros eixos que, 

trabalhados de forma conjunta, servirão de base para a reorientação das estratégias de 

fortalecimento da política de saúde no Brasil. 

Figura 1- O processo de pactuação. 

 

 
 

  

 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2003) 
 

Para o ano de 2002, foi definida uma relação de 25 indicadores principais, 

pactuados por todos os estados e municípios, e uma relação de 22 indicadores 

complementares, de pactuação não obrigatória. No ano de 2003, após discussão interna nas 

áreas técnicas do Ministério e com representações do CONASS (Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Saúde) e do CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde), foi aprovado em reunião da Comissão Intergestores Tripartite o 

conjunto de indicadores que passa a ser composto de 20 principais e 14 obrigatórios, 

perfazendo um total de 34 indicadores a serem pactuados por estados e municípios, sendo que 

alguns indicadores já constavam da Programação Pactuada Integrada da Epidemiologia e 

Controle de Doenças (PPI - ECD).  

Para os anos de 2003, 2004 e 2005, a pactuação consta de 20 indicadores 

principais, 14 complementares e os de inclusão opcional. As mudanças observadas no 

processo de pactuação e no elenco de indicadores são a tradução de um esforço crescente na 

busca por indicadores mais representativos e robustos para a avaliação da atenção básica. 
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 É importante destacar que não se trata somente de avaliar ações no âmbito da 

atenção básica, mas sim, de avaliar globalmente, através de indicadores específicos, esse nível 

de atenção. 

A Portaria nº 399/GM – MS de 22 de fevereiro de 2006,instituiu o pacto pela 

saúde 2006 que é composto por três pactos: 

a) No Pacto pela Vida são firmados compromissos em torno das medidas que 

resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. A partir 

dele, definem-se prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, 

regiões, estados e país. Atualmente são seis as prioridades em vigência:  

    _ saúde do Idoso;  

_ controle do câncer do colo do útero e da mama;  

_ redução da mortalidade infantil e materna;  

_fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e 

endemias; com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza;  

_ promoção da Saúde;  

_ fortalecimento da Atenção Básica. 

 
b) O Pacto em Defesa do SUS firma-se em torno de ações que contribuem para    

aproximar a sociedade brasileira do SUS, seguindo as seguintes diretrizes:  

 _A repolitização da saúde, como movimento que retoma a Reforma 

Sanitária Brasileira, atualizando as discussões em torno dos desafios 

atuais do SUS;  Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização 

social tendo a questão da saúde como direito;  

_ Garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema. 

 
c) No Pacto de Gestão são abordados:  

 _ A Regionalização;  

_ A qualificação do processo de descentralização e ações de planejamento e        

programação; 

_Mudanças no financiamento. 

As mudanças se dão com a intenção de fortalecer os processos de cooperação e 

solidariedade entre entes federados (União, estados e municípios) e reafirma os princípios  
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constitucionais do SUS. As inovações estão presentes na ênfase dada às pactuações regionais 

celebradas e gerenciadas nos colegiados regionais de saúde, na medida em que se toma a 

regionalização como eixo estruturante de organização das redes de atenção à saúde que 

possibilite atenção integral ao usuário. Definem melhor as responsabilidades sanitárias dos 

três níveis de governo na implantação de políticas estratégicas como Regulação, Educação na 

Saúde, Gestão do Trabalho, Participação e Controle Social, entre outras. No financiamento, os 

repasses de recursos federais antes feitos por programas específicos passam a ser realizados 

em cinco blocos: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade, Vigilância à 

Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS, garantindo maior adequação às realidades 

locais. 

 Esse processo de pactuação em Sobral ocorreu após duas oficinas com o 

colegiado gestor da Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral, onde foi apresentado o 

Pacto pela Saúde 2006 e definidos os indicadores a serem pactuados pelo município.  Essa 

pactuação ocorre anualmente estabelecendo metas sugeridas pelo Ministério da Saúde a partir 

dos índices alcançados no ano anterior.  

O pacto de indicadores da atenção básica constitui um acordo de metas entre os 

três níveis de governo, com a intenção de fortalecer e melhorar a qualidade da atenção básica 

prestada. Expressa ainda o entendimento de que os mecanismos de monitoramento e avaliação 

da atenção à saúde devem ser incorporados e assumidos como responsabilidade das três 

instâncias de gestão do SUS. 

O pacto contribuiu para a democratização de informações úteis ao planejamento 

das ações de saúde e ao controle social do SUS. Seus indicadores são considerados 

importantes marcadores do desempenho da atenção básica. 

 

 O Pacto da Atenção Básica faz parte de iniciativas processuais de grande impacto, 

que têm se constituído num esforço coletivo de incorporação da avaliação à prática da gestão 

e de articulação com processos de programação. A função primordial do pacto foi de 

estabelecer de forma coerente e articulada uma nova maneira de conduzir a gestão da atenção 

básica no âmbito do SUS tendo em vista sua potencialidade de mobilização e integração entre 

as três esferas de governo (Felisberto, 2004; Medina, 2000). 
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3.4 A avaliação na atenção básica 

 

No passar desses 20 anos da criação do PSF, alguns estudos (Starfield,2002) 

mostram que a Atenção Bàsica à Saúde como porta de entrada dos sistemas de saúde 

apresenta bons resultados, tanto em relação à qualidade do cuidado em saúde para suas 

populações, no que se refere ao alcance de maior eficiência, quanto em relação à continuidade 

da atenção e equidade. No entanto, existe certo consenso de que a base do sistema de saúde 

deverá ser constituída pela atenção primária com capacidade para organizar essa rede de 

atenção em sua totalidade. 

Starfield (2002) coloca como atributos da Atenção Básica à Saúde além do 

primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a orientação familiar e 

comunitária e, como funções, a resolutividade, a comunicação e a responsabilização. No 

Brasil, como estruturante da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família é um modelo de 

organização dos serviços de Atenção Bàsica à Saúde. 

Reconhece-se que alguns pontos foram destacados na análise dos avanços 

ocorridos na implementação de uma agenda de mudanças na saúde do Brasil, em se tratando 

da implantação das equipes da ESF. No entanto é importante demarcar a complexidade dessa 

tarefa. Ela possui ainda muitos desafios, contradições, falhas, lacunas, e exige novas 

formulações, novas proposições. As mudanças também precisam ser melhor avaliadas, seja 

quanto ao seu desenvolvimento, seja quanto aos impactos observados, e ao acesso oferecido 

ao usuário.  

A utilização de processos avaliativos, entendidos como ação crítico-reflexiva 

contínua, desenvolvida sobre a organização, o funcionamento, os processos e práticas de 

trabalho da gestão e do serviço, contribuem efetivamente para que os gestores e profissionais 

tenham informações e adquiram conhecimentos necessários à tomada de decisão, voltada ao 

atendimento das demandas e necessidades de saúde, com qualidade, resolubilidade e a 

satisfação do usuário (Ministério da saúde, 2002). 

Segundo Starfield (2002) existem elementos indicadores indispensáveis nos 

processos avaliativos na Atenção Primária, quais sejam: acessibilidade, os serviços 

oferecidos, a população alvo e a continuidade da atenção. A autora especifica que a 

acessibilidade envolve a localização da unidade próxima da população à qual atende, os 

horários e dias de funcionamento, a tolerância para consultas não agendadas e a extensão na 

qual a população percebe a conveniência destes aspectos de acessibilidade. 
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O processo de avaliação de desempenho do SUS deverá ser sistemático, visando 

principalmente a acumulação de competências para o desempenho das ações em saúde em 

termos de eficácia, eficiência e eqüidade. Permitindo o acompanhamento do desempenho dos 

sistemas e serviços de saúde e tendo como referência os princípios e diretrizes do SUS, 

definindo os papéis instituídos aos gestores e uma gestão democrática e participativa. 

 O ato de observar, medir e avaliar são ações de monitoramento que precisam ser 

contínuas de um processo ou de uma área específica dos sistemas de saúde.  Os indicadores  

de saúde devem ter um acompanhamento ininterrupto e sistemático, do mesmo modo a 

execução das políticas, ações e serviços, visando a obtenção de informações, em tempo 

oportuno, para subsidiar as políticas de saúde, a tomada de decisão, a identificação, o 

encaminhamento de soluções dos problemas, bem como a correção dos desvios. O acesso aos 

resultados do processo de monitoramento e avaliação constitui um poderoso instrumento para 

a democratização de informações sobre objetivos, metas e resultados alcançados pelos órgãos 

de saúde.  

Para Hartz: 
Institucionalizar a avaliação tem o sentido de integrá-la em um sistema 

organizacional no qual esta seja capaz de influenciar o seu comportamento, ou seja, 

um modelo orientado para a ação ligando necessariamente as atividades analíticas às 

de gestão... (Hartz, 2002: pag. 1) 

Com o objetivo de qualificar a atenção básica deve-se fortalecer a avaliação na 

rotina dos serviços. Essa institucionalização pode ser compreendida como uma contribuição 

fundamental para a promoção de processos estruturados e sistemáticos, integrados aos 

princípios do SUS (universalidade, equidade, integralidade, participação social, 

resolutividade, acessibilidade) e que perpasse nas dimensões – da gestão, do cuidado e do 

impacto sobre o perfil epidemiológico. As atividades de monitoramento que são realizadas a 

partir das informações produzidas pelos profissionais de saúde como resultados do seu 

cotidiano da atenção são essenciais para a avaliação da situação de saúde e do resultado de 

suas ações. Embora algumas vezes não sejam suficientes para guiar todas as mudanças 

necessárias, são essenciais para orientar e direcionar a reformulação das práticas de saúde. 

Por outro lado, ao avaliar as políticas e programas de saúde não se deve descartar 

o uso de vários focos e métodos, permitindo que diferentes visões sejam consideradas no 

objeto de estudo. Daí a necessidade de estudos e pesquisas que abordem as dimensões não 

apreendidas pelos diversos sistemas de monitoramento. 

  



33 
 

O Pacto pela Saúde enquanto um projeto de reorganização das políticas de saúde 

em todas suas dimensões necessita da definição de estratégias e instrumentos para avaliação e 

monitoramento, sintonizados com as perspectivas de mudança do modelo de atenção que 

transcenda os mecanismos de controle e de aferição do atendimento à demanda espontânea 

(centrada no cuidado individual) ou à revisão de faturas, entre outros. O enfrentamento de 

problemas e desafios exige decisão do gestor local, de aceitar e incorporar o processo 

avaliativo e de monitoramento na prática rotineira e cotidiana, inclusive de possíveis 

resultados negativos (Ministério da saúde, 2006). 

A proposta de fortalecimento e consolidação do SUS estimulada pela  Norma 

Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/2001/01 e 02) através da construção de redes 

assistenciais que possuam na atenção primária processos eficazes e resolutivos, conectados 

integralmente com os níveis de atenção mais complexos, buscava desenvolver mecanismos 

que visem a garantia de qualidade. Isso posto, torna-se importante priorizar a qualificação das 

equipes técnicas não só para a apreensão de práticas e capacidades específicas, como também, 

para a aquisição de competências avaliativas. 

Busca- se então enfrentar os desafios da forma como essa avaliação irá ocorrer. 

Requer assim o enfrentamento de aspectos técnicos, culturais - organizacionais e políticos. 

Nos aspectos técnicos necessita-se definir critérios, indicadores e instrumentos. Os aspectos 

culturais e organizacionais referem-se ao modo de como desenvolver suas práticas avaliativas 

e os políticos relacionam-se às relações de poder que se estabelecem entre as esferas de gestão 

e os diferentes atores envolvidos nas práticas de saúde.  

A busca constante da qualificação da saúde perpassa pelo investimento na 

institucionalização da avaliação. Devem-se promover processos construtivos e estruturados 

coerentes com os princípios e diretrizes do SUS e da forma mais abrangente possível, da 

gestão ao acompanhamento do perfil epidemiológico. No entanto se faz necessário que o 

sujeito assuma um olhar avaliador no seu cotidiano para que a avaliação se torne natural ao 

processo de trabalho. Essa ação precisa ser contemplada por todos, desde o profissional de 

saúde que está na unidade de atendimento, até o Ministério da Saúde. Toda ação deverá ser 

avaliada, o que irá requerer um desenvolvimento da capacidade técnica e de construção de 

parcerias para realização desse processo. 

No Brasil a prática da avaliação em saúde apresenta-se ainda de forma incipiente, 

pouco incorporada às práticas cotidianas e com o caráter mais punitivo, burocrático, do que 

instrutivo no auxilio ao planejamento e à gestão( Vieira da silva,2005).  
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Compreende-se também que a institucionalização da avaliação da atenção básica 

deve estar incorporada a uma política de monitoramento e avaliação da atenção básica com 

envolvimento de todos os gestores, técnicos, profissionais de saúde e usuários do sistema, 

com a definição de suas responsabilidades. Foi com essa atitude que o ministério da saúde 

formulou o Pacto pela Saúde em 2006 onde gestores das três esferas do governo pactuam 

metas e indicadores com o intuito de promover qualidade no cuidado e responsabilidade na 

gestão. 
Percebe-se que avaliações de processo de programas sociais são de grande 

relevância para o campo da saúde na medida em que permitem ao investigador analisar 
processos relacionados à operacionalização de intervenções nesse campo. Geralmente esse 
tipo de avaliação serve para responder questões acerca do grau de implementação de um 
programa, das barreiras que ameaçam seu sucesso, fornecendo subsídios para as revisões 
necessárias e contribuindo para tomada de decisões (Vieira da Silva, 2005;Worthen, 2004). 
  



35 
 

4 MATERIAL E METÓDOS  
  
 4.1 Natureza e o tipo de estudo 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em dois momentos: o primeiro momento realizado 

através de um levantamento documental do  resgate histórico da criação e consolidação do 

SUS e suas pactuações, o segundo momento trata-se de uma pesquisa avaliativa, com base em 

material e métodos quantitativos. Utilizou-se como estratégia de pesquisa a análise dos 

resultados dos indicadores alcançados referentes ao processo de pactuação dos indicadores da 

atenção básica no município de Sobral a partir de 2001 a 2011.  
Rossi e Freemam definem a pesquisa avaliativa como a aplicação sistemática dos 

procedimentos oriundos da investigação em ciências sociais para analisar programas de 
intervenção. 

Segundo Hartz e Vieira da Silva (2008) a análise de implantação tem como foco 
da avaliação a relação entre a intervenção ocorrida através de programas, serviços ou políticas 
estabelecidas e a produção dos efeitos conseguidos pela sua inserção. Vários fatores de ordem 
teórica e prática podem influenciar a reprodutibilidade operacional ou a transferência do 
nacional para o local, de uma intervenção em saúde. 

A análise de casos tem lugar de destaque na pesquisa avaliativa mais 

especificamente para análise de implementação. Uma das aplicações dessa estratégia é 

descrever uma intervenção e o contexto na vida real em que ela ocorre. O poder diferenciador 

desse tipo de análise consiste na sua capacidade de lidar com ampla variedade de evidências  

documentos, artefatos, entrevistas, observações e estudo histórico (YIN, 2005). 
A análise de implantação de programas, também conhecida como avaliação de 

processo, consiste em um dos tipos de pesquisa avaliativa e permite ao investigador estudar os 
processos relacionados à operacionalização dos mesmos. Os processos podem ser 
compreendidos como a maneira pela qual as intervenções são implementadas podendo ser tão 
importantes quanto os resultados. (Vieira-da-Silva, 2005; Contandriopoulos, 1999).  

A análise de implantação tem como foco da avaliação a relação entre a 
intervenção ocorrida através de programas, serviços ou políticas estabelecida e a produção 
dos efeitos conseguidos pela sua inserção. Nesta pesquisa, os instrumentos quantitativos irão 

fornecer suporte para determinar se as alterações constatadas nos indicadores seguem um 

padrão de mudança estatisticamente significante ou não.  
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4.2 Seleção dos indicadores  
 

Para a seleção dos indicadores partiu-se do princípio que o fortalecimento da 
atenção básica seria a meta mais apropriada para avaliar a implementação da Estratégia da 
Saúde da Família dentre as metas do Pacto da atenção Básica. Dos seis indicadores que 
compõem essa meta foram selecionados quatro, pois o quinto indicador, o percentual de 

crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade e o sexto indicador, percentual de 

famílias com perfil saúde beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas na atenção 

básica só passou a existir a partir de 2008 e 2007 respectivamente, portanto depois da 

implantação do PACTO. No entanto optamos pela inclusão de mais dois indicadores: o 

número de visitas por Agente Comunitário de Saúde e o percentual de nascidos vivos com 

baixo peso, esses indicadores faziam parte do SISPACTO na prioridade do fortalecimento da 

atenção básica até o ano de 2007 e continuaram a partir dessa data no SIAB. Consideram-se 

esses dois indicadores de grande importância para demonstrar o desenvolvimento na AB, já 

que eles estão relacionados vários outros indicadores como mortalidade infantil e apoio ao 

pré-natal, além de fortalecer o vínculo entre as famílias e a ESF através do Agente 

Comunitário de Saúde. 
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4.3 O cenário da pesquisa 
 

O local da pesquisa é o município de Sobral, sendo a principal cidade situada no 

noroeste do Ceará em termos econômicos e culturais. Faz parte do semi-árido nordestino, 

distante localizada a 235 quilômetros da capital, Fortaleza. É constituído por treze distritos, 

com uma área territorial de 2.129 km2, equivalente a 1,45% do território estadual. A divisão 

distrital inclui Rafael Arruda, Aracatiaçu, Aprazível, Jaibaras e Taperuaba como os maiores 

distritos municipais em extensão, somados aos distritos de Jordão, Caracará, Bonfim, 

Patriarca, São José do Torto, Bilheira, Baracho e Caioca. Limita-se ao Norte com os 

Municípios de Meruoca, Massapê e Santana do Acaraú; ao Sul, com os Municípios de Santa 

Quitéria, Groaíras e Cariré; a Leste com Miraíma, Irauçuba e Canindé e a Oeste com Coreaú, 

Mucambo e Alcântaras (SOBRAL, 2009).  É banhada pelas águas do Rio Acaraú e tem sua 

paisagem ladeada pela Serra da Meruoca. Foi elevado ao status de município em 1841. Possui 

uma população, estimada pelo IBGE para o ano de 2010, de 186.275 mil habitantes.  Na 

segunda metade do século XIX o crescimento do município chegou a superar o de Fortaleza. 

Há 50 anos, a cidade já era o mais importante pólo comercial do norte do Estado. O 

município, desde 1997, vem experimentando um forte processo de desenvolvimento em sua 

estrutura econômica, política, cultural e social. Este desenvolvimento se firmou a partir da 

instalação de indústrias, de um vigoroso sistema educacional e da saúde e da municipalização 

do sistema de saúde.  

 

O Sistema Municipal de Saúde de Sobral é composto por uma rede de serviços de 

atenção primária, secundária e terciária, próprios, conveniados ou contratados para o Sistema 

Único de Saúde com vistas ao atendimento a uma população Macrorregional de 

aproximadamente 1.600.000 usuários do município e oriundos da região norte do Estado do 

Ceará.  

Os serviços de atenção primária são os que mais a população demanda por 

atendimento. Com isso, Sobral adotou a Estratégia Saúde da Família (ESF) como a principal 

proposta para compor a atenção básica e o primeiro espaço de aproximação do usuário com o 

sistema. Atualmente, existem 48 equipes de ESF, 25 equipes de saúde bucal, 06 equipes de 

apoio à saúde da família (NASF), distribuídas em 28 unidades básicas de saúde, que se 

denominam como Centros de Saúde da Família (CSF). Os CSF estão localizados em áreas 

compreendidas como territórios e as equipes da ESF,  dependendo de sua localização e perfil  
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social e epidemiológico da população que atuam, acompanham cerca de 600 a 1.200 famílias 

e garantem uma cobertura assistencial de 100% da população do município.  

 

                Os serviços de atenção secundária e terciária são constituídos por unidades 

especializadas, serviços móveis urgências (SAMU), hospitais, clínicas e laboratórios. Em 

relação aos hospitais existem 05 hospitais, dos quais quatro mantém convênio com o SUS.  

 

A rede de saúde em Sobral com prestação de serviços totaliza 185 

Estabelecimentos de Saúde inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES (Tabela 4). Destes, 52 atendem usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Tabela 4 - Tipos de Estabelecimentos de Saúde de Sobral 

Código    Descrição  Total 
02 CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA  35 
04 POLICLINICA  8 
05 HOSPITAL GERAL  5 
07 HOSPITAL ESPECIALIZADO  2 
15 UNIDADE MISTA  1 
22 CONSULTORIO ISOLADO  71 
36 CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE  35 
39 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)  14 
40 UNIDADE MOVEL TERRESTRE  2 

42 UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSP - 
URGENCIA/EMERGENCIA  1 

43 FARMACIA  4 
 
   

50 UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE  1 
64 CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE  2 
68 SECRETARIA DE SAUDE  2 
70 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL  2 

Total 185 
 

Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES (2012) 
 
 
Tabela 5 - Estabelecimentos de Saúde, segundo o tipo de prestador. Sobral 
Descrição  Total 
Pessoa física com fins lucrativos  54 
Pessoa jurídica com fins lucrativos  50 
Privado optante pelo simples  15 
Publica estadual  8 
Publica municipal  54 
Filantropica com cnes valido  3 
Sindicato  1 
Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES (2012) 
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A gestão do Sistema de Saúde de Sobral, em âmbito local, é de responsabilidade da 

Secretaria da Saúde e Ação Social, que adota um modelo de gestão colegiada, formada por 

todos os coordenadores de sua estrutura administrativa para o planejamento, monitoramento e 

a avaliação das ações. 

Desde 2008, a condição de gestão de Sobral atende aos princípios e diretrizes do Pacto 

pela Saúde, com atualização das prioridades, objetivos, metas e indicadores de monitoramento 

e avaliação pactuados para o biênio 2010 – 2011, definidos pela portaria nº 2.669, de 3 de 

novembro de 2009. 

Em Sobral, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal proposta para compor a 

atenção básica e o primeiro espaço de aproximação do usuário com o sistema de saúde.  

A atenção básica é caracterizada como o conjunto de ações no âmbito individual e 

coletivo que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), que atuando em conjunto com outros profissionais de 

apoio, como os que fazem parte das Equipes de Saúde Bucal e os Núcleos de Apoio a Saúde 

da Família (NASF), executam suas atividades com responsabilidade sanitária sobre a 

comunidade adstrita aos territórios delimitados. Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) 

são também distribuídos de acordo com os territórios das equipes da ESF. 

A implantação da Estratégia Saúde da Família no Município de Sobral teve como 

principal objetivo promover uma mudança do modelo de atenção em saúde, e com isto, 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida de sua população. Este modelo vem 

contribuindo para a reorientação da atenção primária em conformidade com os princípios do 

Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de 

saúde, com definição de responsabilidades entre serviços e a população. A ESF tem como 

alguns dos objetivos específicos, prestarem na unidade de saúde e no domicílio, assistência 

integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população 

e intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta. 

A viabilização de um modelo de atenção que contemple o exposto acima, requer 

atitudes e posturas diferenciadas na formação dos profissionais, daí, desenvolveu-se um 

processo de educação permanente nos seus diversos serviços, conformando um Sistema de 

Saúde-Escola com participação das Universidades e da Escola de Formação em Saúde da 

Família Visconde de Sabóia. 
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Entre os programas de educação permanente desenvolvidos pela Escola de 

Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (ESFVS), se destaca a Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família, dirigida para diferentes categorias profissionais da 

saúde, organizada em estratégias pedagógicas que buscam desenvolver e aprimorar o seu 

fazer, considerando suas singularidades, necessidades e seus diferentes contextos no território 

da ESF. 

Atualmente estão inseridos na Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

de Sobral cerca de 30 residentes (01 turma), compreendendo as seguintes categorias: 

Assistente Social, Fonoaudióloga, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Nutricionista, 

Educador Físico, Dentista, Psicólogo e Terapeuta ocupacional. 

Os serviços da atenção básica, além de compreenderem as 48 Equipes de Saúde 

da Família (ESF), incluem 38 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 06 Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) distribuídos em 28 Centros de Saúde da Família (CSF) e 05 unidades de 

apoio, em áreas compreendidas como territórios, onde, dependendo de sua localização e perfil 

social e epidemiológico da população.  

A Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, com vistas a garantir um modelo 

assistencial pautado na integralidade do cuidado, na identificação de situações de risco em 

que as populações estão expostas, logo assumiu as ações de vigilância em saúde (VS), 

caracterizadas pelo controle das doenças endêmicas e/ou transmissíveis e das doenças não 

transmissíveis, antes planejadas e executadas pelo governo federal.  

A descentralização das ações de VS para o município seguiu em consonância com 

a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no que se refere à organização do Sistema Único 

de Saúde - SUS e às atribuições do Sistema, relacionadas à vigilância em saúde, e 

oficialização das competências dessa esfera de governo através da portaria GM 1.399/1999 e 

aprimorada em 2004, através da portaria GM 1.172. 

A Vigilância à Saúde no Município de Sobral integra ações na área da vigilância 

epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância nutricional, vigilância de saúde do trabalhador, 

vigilância em saúde ambiental, vigilância dos fatores biológicos de risco e a análise da 

situação de saúde, assim como orienta as atuais diretrizes aprovadas na Portaria GM  № 

3.252, de 23 de dezembro de 2009( Plano Municipal de Saúde,2011) 
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Figura 2 - Mapa de Sobral, sede e distritos. 

 
Fonte: Núcleo de Geo-procesamento da Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral 

 

Figura 3 -  Mapa da Sede de Sobral com a distribuição dos Centros de Saúde da Família. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Núcleo de Geo-procesamento da Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral 
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Figura 4 - Mapa dos Distritos de Sobral com a distribuição dos Centros de Saúde da Família.    

.                  
Fonte: Núcleo de Geo-procesamento da Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral 
 

5.4 Coleta de dados 

 

Na pesquisa foram analisados dados secundários, coletados pelo MS através dos 

formulários de pactuação dos indicadores que o município de Sobral pactuou desde o ano 

2001 ao ano de 2011, disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: www.saude.gov.br, 
www.saude.gov.br/sispacto,www.saude.gov.br/tabnet, e nos arquivos da Secretaria de 
Municipal de Saúde e Ação Social de Sobral, Coordenação de Vigilância á Saúde. 

 
     a) Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família;  

                 b) Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal;    

                 c) Taxa de Internações por diabetes mellitus e suas complicações; 

                 d) Taxa de Internações por acidente vascular cerebral (AVC); 

                 e) Número de visitas realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde; 

                 f) Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer. 
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5.5 Análise dos dados 

 

A evolução dos indicadores selecionados ao longo desses 11 anos foi analisada 

utilizando os gráficos do “Controle Estatístico de Processos” (Statistical Process Control - 

SPC) (WHEELER, 2000; CAREY e LLOYD, 1995), que mostram se as variações 

encontradas nos valores são apenas variações aleatórias ou se podem ser atribuídas a uma 

mudança de processo.   

Os gráficos mencionados apresentam linhas com limites de valores que podem ser 

considerados dentro de uma variação esperada apenas por obra do acaso (variação aleatória), 

e valores que podem ser considerados como devidos a uma mudança significativa no processo 

responsável pelo que esta sendo medido.  Desenvolvida na década de 1920 por Walter 

Shewhart, a técnica vem sendo muito utilizada desde então na área industrial, para o controle 

da qualidade dos produtos, e, mais recentemente, tem sido aplicada na área das ciências da 

saúde.O primeiro modelo formal de gráfico de controle foi proposto pelo Dr. Walter A. 

Shewhart (1931), que atualmente leva o seu nome. Considere X uma estatística amostral que 

mede uma característica do processo usado para controlar uma linha de produção. Suponha 

que a média populacional de X seja m e o desvio padrão populacional seja s.  

 

A tabela a seguir mostra as regras indicativas de mudança de processo, levando em conta os 

valores (pontos) do gráfico.  

 

 Tabela 6 - Combinação de pontos marcados acima ou abaixo da linha média do processo 

    

                                                                   Um único ponto acima do limite superior 

Zona A, +2σ até +3σ                                  2 de 3 pontos na zona A ou acima 

Zona B, +1σ até +2σ             4 de 5 pontos na zona B ou acima 

Zona C,  até + 1σ             9 pontos consecutivos na zona C ou acima 

Zona C,  até - 1σ             9 pontos consecutivos na zona C ou abaixo 

Zona B, - 1σ até -2σ             4 de 5 pontos na zona B ou abaixo 

Zona A, - 2σ até -3σ             2 de 3 pontos na zona A ou abaixo 
                                                                  
                                                                  Um único ponto acima do limite inferior 

Fonte: Measuring quality improvement in healthcare – 1995 

Os gráficos de controle podem determinar se um processo está se comportando de uma 

maneira incomum de acordo com as seguintes regras: 
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• Regra 1: Qualquer ponto cai para além da linha 3σ (terceiro desvio padrão) que é 

representado pelas linhas de limite inferior(LCL) e superior (UCL). 

 

• Regra 2: Dois dos três pontos consecutivos caírem para além da linha do 2σ( segundo 

desvio padrão) do mesmo lado da linha média, para cima ou para baixo. 

 

• Regra 3: Quatro de cinco pontos consecutivos caírem para além da linha do 

1σ(primeiro desvio padrão)do mesmo lado da linha média, para cima ou para baixo. 

 

• Regra 4: Nove ou mais pontos consecutivos caírem sobre o mesmo lado da linha 

média, para cima ou para baixo. 

Figura 5 - Regras do Controle de Qualidade. 

 
Fonte: SPC: Basic control charts: theory and construction, sample size, x-bar, r charts, s 

charts-2006.  
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O gráfico mostrado a seguir, extraído do Information for Quality Improvement 

Bulletin 3 (2005), do National Health Services of Scotland, exemplifica os uso desta 

ferramenta: foi monitorado o percentual de pacientes internados por acidente vascular cerebral 

(AVC) nos quais era realizada tomografia cerebral durante os dois primeiros dias de 

internação, desde maio de 2002 ate abril de 2004.  No mês de abril de 2003 os pacientes 

começaram a ser admitidos em uma nova unidade de internação, suprida de dois tomógrafos 

mais modernos e rápidos. O gráfico mostra um aumento importante no percentual de 

pacientes admitidos com AVC, que tiveram a tomografia realizada nos dois primeiros dias, 

depois da mudança da implantação da nova unidade de internação. 

 

Figura 6 - Exemplo de uso dos gráficos de controle de qualidade 

 
 

Fonte: Information for Quality Improvement Bulletin 3, National Health Services of Scotland 

(2005), disponível na internet: 

http://www.indicators.scot.nhs.uk/Bulletin/IQIbulletinJuly05.pdf  
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os dados analisados nesta pesquisa são dados informados pelo município de 

Sobral no inicio de cada ano, quando pactua os indicadores da Atenção Primária com o 

Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de dados secundários armazenados que passam a 

constituir o banco de dados do Departamento de Atenção Básica (DAB). 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família 

O primeiro indicador a ser analisado é a proporção da população cadastrada pela 

Estratégia Saúde da Família, este indicador reflete a cobertura da ESF em uma determinada 

população e possui como objetivo Ampliar a cobertura populacional da Atenção Básica por 

meio da Estratégia Saúde da Família.  

Ações estratégicas que podem contribuir para o alcance das metas: 

a) Sensibilização do gestor municipal sobre as vantagens da conversão do modelo 

tradicional de atenção básica pela Estratégia Saúde da Família–ESF, nos 

municípios com ausência ou baixa cobertura dessa estratégia. 

b) Apoio aos estados, DF e municípios na elaboração e implantação do plano de         

expansão da estratégia saúde da família. 

c) Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos dados informados 

pelos municípios na base de dados nacionais, com vistas ao assessoramento à 

gestão e acompanhamento de informações atualizadas de famílias cadastradas 

pelas equipes de Saúde da Família. 

 
Esse indicador pode ser utilizado para avaliar se a Saúde da Família constitui-se 

como estratégia prioritária e orientadora da atenção básica nos municípios, para analisar a 

situação da atualização dos cadastros do sistema de informação vigente contribuindo para o 

planejamento da implantação de novas equipes. Permite ainda, acompanhar e avaliar 

variações geográficas existentes na cobertura das equipes de saúde da família no país. 

Os gráficos a seguir  mostram os índices alcançados no município de Sobral nos 

anos de 2001 a 2011 
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O município de Sobral sempre alcançou bons resultados com o cadastramento da 

população pela ESF, como podemos verificar nos gráficos acima. Analisando os primeiros 

cinco anos, anteriores ao Pacto pela Saúde 2006 (gráfico 1),  podemos observar um percentual 

médio de 98,62% de população cadastrada;  81,87% no seu menor valor e 115,54% o valor 

mais alto, no ano de 2002. 
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 Gráfico 1 - Percentual da população cadastrada pela Estratégia  Saúde 
da Família (PSF), Sobral 2001-2006.	
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 Gráfico 2 -  Prercentual da população cadastrada pela Estratégia  Saúde 
da Família (PSF) Sobral, 2007-2011.	
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Gráfico 3 - Percentual da população cadastrada pela ESF, 	
Sobral 2001-2011.	
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O município até o ano 2000 fazia seu banco de dados através de uma empresa 

terceirizada. A partir de 2001 o MS tornou o SIAB obrigatório para o cálculo do repasse do 

incentivo financeiro para a Atenção Básica, com isso o município sentiu a necessidade de 

melhorar o cadastramento das famílias e assumiu seu SIAB. Esse indicador foi considerado 

satisfatório para o Ministério da Saúde. No segundo período (gráfico 2) estudado verificamos 

uma tendência crescente deste indicador com uma média de 109,69. O valor ultrapassou os 

100%, que foi a meta pactuada entre o município de Sobral e o MS ao longo desses onze 

anos.  

No terceiro gráfico podemos observar que nenhuma das regras apresentadas na 

tabela 6 se aplica; significando que o indicador encontra-se, no período estudado, dentro de 

um processo estável, sem ocorrência de mudanças significativas no processo após a adesão ao 

Pacto pela Saúde de 2006. 

 

6.2 Proporção de nascidos vivos de mães com 04 ou mais consultas de pré-natal 
 
 
Este indicador tem por objetivo ampliar o acesso à consulta do pré-natal, algumas 

ações estratégicas podem contribuir para o alcance desse indicador, tais como: 

 
a) Estimular a programação de metas da cobertura de consulta pré-natal com 

médicos e enfermeiros da Equipe de Atenção Básica; 

 b) Disponibilizar o caderno de atenção básica - pré-natal (CAB - Pré-natal)  

estimular sua implantação; 

 c) Estimular e apoiar a implantação da ferramenta de programação da atenção  

básica – Prograb; 

 d) Estimular e apoiar a implantação do projeto de avaliação para melhoria da 

qualidade – AMQ; 

 e) Estimular que os núcleos estaduais de monitoramento e avaliação realizem a 

supervisão das Equipes de Saúde da Família e a discussão periódica dos 

resultados alcançados. 

Este indicador no formato em que está escrito, só existiu até o ano de 2006, e a 

partir de 2007 ele passou a ser escrito com sete ou mais consultas de pré-natal, mas como sete 

consultas é um número maior que quatro podemos considerar que os índices alcançados 

podem ser utilizados.  
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Nos gráficos a seguir  mostramos os índices alcançados no município de Sobral 

nos anos de 2001 a 2011. 
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 Gráfico 4 - Proporção de nascidos vivos de mães com ou mais consultas 
de pré-natal ,Sobral 2001-2006.	
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Gráfico 5 - Percentual de nascidos vivos de mães com 4 ou mais 
consultas de pré-natal, Sobral 2007-2011.	
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 Gráfico 6 - Percentual de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas 
de pré-natal , Sobral 2001-2011	
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O gráfico 6 permite visualizar uma tendência sempre crescente.	No período entre 

os anos 2001 a 2011, observam-se aumentos anuais para desse indicador. Nos anos iniciais do 

registro 2001, 2002 e 2003 apesar de não ter atingido a meta pactuada entre o município e o 

MS que foi respectivamente 92%, 92% e 96% Sobral ultrapassou o parâmetro nacional que 

era de 86,7%. A média do primeiro período foi 94,71%. No segundo período ocorre em 2009 

uma ligeira queda nesse indicador no qual a variação não foi estatisticamente significante e a 

meta pactuada de 95% foi alcançada, a média do período pós-Pacto foi 97,32%. No gráfico 6 

encontramos  que duas  regras da tabela 6 podem ser aplicadas: nos anos iniciais temos dois 

pontos abaixo do limite inferior e a partir de 2005 quatro de cinco pontos na zona B, 

indicando portanto que esse processo comporta-se de maneira incomum, ou seja não é um 

processo estável.  

 

6.3 Taxa de Internações por diabetes mellitus e suas complicações. 

 

Este indicador tem por objetivo reduzir a internação hospitalar por diabetes 

mellitus no âmbito do SUS. De acordo com o MS algumas ações estratégicas podem 

contribuir para o alcance das metas: 

 

a) Estimular a adesão e utilização dos protocolos de prevenção clínica de doença 

cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica, conforme caderno de atenção 

básica CAB nº16 - Diabetes Mellitus; 

b) Apoiar a capacitação de quatro mil profissionais, médicos e enfermeiros da 

rede básica, para as ações de controle de hipertensão e diabetes mellitus, nas 

cidades com população entre 50 a 100 mil habitantes, por meio de convênio 

com a Funcor; 

c) Melhorar o acesso regular a medicamentos definidos nos protocolos de controle 

de hipertensão e diabetes, conforme Portaria GM nº 2.982/2009; 

d) Monitorar o cadastramento no Sis-Hiperdia, de todos os portadores de 

Hipertensão e Diabetes como forma de garantir a melhoria da informação. 

 

Os gráficos a seguir mostram os índices alcançados no município de Sobral nos 

anos de 2001 a 2011. 
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Gráfico  7  -  Percentual  de  Internação  por  Complicação  de  Diabetes 
Sobral 2001-2006.	
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Gráfico 8 - Percentual de Internação por Complicação do  Diabetes  
Sobral 2007-2011	
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Gráfico 9 - Percentual de Internação por Complicação do  
Diabetes,Sobral  2001-2011	
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O gráfico 9 mostra os resultados alcançados no período de 2001 a 2011. Entre o 

ano 2001  e  2006  a média alcançada foi 0,91 com uma pequena variação estatística, a partir 

do ano de 2007 observa-se aumento de 5,02  pontos percentuais. No segundo período a média 

4,02. Nos anos de 2008 e 2009 esse percentual de internação continua elevado  decrescendo 

em 2010 e 2011. 

 

6.4 Taxa de Internações por acidente vascular cerebral (AVC) 

           

Esse indicador avalia o impacto das ações de saúde relacionadas às doenças 

cardiovasculares, especialmente no que se refere ao diagnóstico, promoção do auto-cuidado e 

tratamento adequado de casos. Seu objetivo é reduzir a internação por AVC no âmbito do 

SUS. As principais estratégias para alcança-lo segundo o MS são: 

 

a) Estimular a adesão e utilização dos protocolos de prevenção clínica de doença 

cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica, conforme cadernos de atenção 

básica nº 14 e 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica; 

b) Capacitação de quatro mil profissionais, médicos e enfermeiros da rede básica, 

para as ações de controle de hipertensão e diabetes mellitus, nas cidades com 

população entre 50 a 100 mil habitantes, por meio de convênio com a Funcor; 

c) Melhorar o acesso regular a medicamentos definidos nos protocolos de controle 

de hipertensão e diabetes, conforme Portaria GM nº 2.982/2009; 

d) Monitorar o cadastramento no Sis-Hiperdia, de todos os portadores de 

hipertensão como forma de garantir a melhoria da informação. 

Os gráficos a seguir mostram os índices alcançados no município de Sobral nos anos de 2001 

a 2011. 
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Gráfico 10 - Taxa de internação por acidente vascular cerebral (AVC). 
Sobral 2001-2006	
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No gráfico anterior observamos que esse indicador é crescente entre 2001 e 2002, 

permanecendo estável por um período de cinco anos com altos índices de internação por 

AVC. A média do primeiro período foi 20,55. Em 2007 sofre um declínio considerável e a 

partir de então permanece com baixas taxas de internação. No segundo período a média 

alcançada foi 3,40. O ponto de 2007 abaixo do limite inferior do gráfico mostra que o 

processo sofreu mudanças e no caso em questão reduzindo consideravelmente os altos   

índices.    
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 Gráfico11 - Taxa de internação por acidente vascular cerebral (AVC), Sobral 
2007-2011	
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Gráfico 12 - Taxa de internação por acidente vascular cerebral(AVC), 
Sobral 2001-2011	
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6.5 Números de visitas realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde 

 

 

Este indicador reflete a proximidade da ESF com a sua população abrangente, o 

ACS é o membro da equipe mais próxima da população assistida e é esse profissional que 

adentra a casa das pessoas e participa diretamente do seu dia a dia. É o primeiro, a saber, de 

uma alteração na saúde das pessoas daquela residência. Uma das estratégias para o alcance 

desse indicador é o monitoramento da equipe, quanto a quantidade e qualidade dessas visitas. 

Esse é um indicador que é diretamente ligado ao primeiro indicador estudado, que é a 

Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família.  

 

Os gráficos abaixo mostram os índices alcançados no município de Sobral nos anos de 2001 a 

2011. 
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Gráfico13 - Média de visita domiciliar pelo ACS, Sobral 2001-2006	
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Esse indicador apresenta-se no gráfico acima uma tendência crescente na medida 

em que se fortalece a ESF com a cobertura territorial de 100% por ACS. A meta Brasil para 

esse indicador é uma visita família/mês. A partir de 2006 o município de Sobral conseguiu 

atingir a meta permanecendo acima até o ano de 2011.o gráfico mostra que os dois pontos 

iniciais abaixo do limite inferior. A média do primeiro período 0,75 e do período pós Pacto é 

1.10. Nos anos 2001 e 2002 a cobertura por ACS estão fora do padrão do período estudado. 
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Gráfico 14 - Média de visita domiciliar pelo ACS  Sobral  2007-2011	
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Gráfico 15 - Média de visita domiciliar pelo ACS,Sobral 2001-2011.	
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6.6 Percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer 

 

Este indicador tem como objetivo Reduzir e monitorar a prevalência de baixo 

peso em crianças menores de cinco anos. O MS preconiza algumas ações estratégicas para 

contribuir com o alcance das metas, tais como: 

a) Estimular que o grupo de risco nutricional seja priorizado para realizar o 

acompanhamento periódico do crescimento e desenvolvimento.  

b) Estimular a implantação do Protocolo de Atenção à Criança Desnutrida e de 

Atenção à Saúde da Criança caderno de atenção básica - pré-natal. 

c) Monitoramento de faltosos às consultas de acompanhamento e priorização das 

visitas dos agentes comunitários de saúde a esse grupo de risco.  

d) Estimular e apoiar a implantação da Estratégia de Alimentação Complementar 

e  fortalecer a implementação do Programa Nacional de Suplementação de 

Ferro e o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. 

e) Apoiar ações de estímulo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 

idade 

h) Monitorar a alimentação e utilização do sistema de vigilância alimentar e 

nutricional (Sisvan-Web) para o diagnóstico nutricional individual e coletivo. 

 

Os gráficos a seguir mostram os índices alcançados no município de Sobral nos anos de 2001 

a 2011. 
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Gráfico 16 - Percentual de  Nascidos Vivos com baixo peso,	
 Sobral 2001-2006	
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O gráfico 18 mostra que nos dois primeiros anos houve um decréscimo, em 2003 

o indicador tem uma elevação de 1,58 pontos percentuais. A média do primeiro período foi 

7,90. Nos quatro anos seguintes houve novamente queda desse indicador, que em 2008 e 2009 

voltam a apresentar uma elevação. A média do segundo foi período 8,03. Nenhuma das regras 

se aplica a esse gráfico mostrando que se trata de um processo estável. 
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Gráfico 17 - Percentual de  Nascidos Vivos com baixo peso,Sobral 2007-2011	
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Gráfico 18 - Percentual de  Nascidos Vivos com baixo peso,Sobral 2001-2011.	
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7 DISCUSSÃO 
 

Quadro 1– Quadro síntese dos resultados dos indicadores nos gráficos do “Controle 
Estatístico de Processos” (Statistical Process Control - SPC). 
  

GRÁFICO DO INDICADOR REGRA APLICÁVEL - SPC 
Gráfico 3.Proporção da população cadastrada pela 
Estratégia Saúde da Família. 

Nenhuma 

Gráfico 6.Proporção de nascidos vivos de mães com 04 ou 
mais consultas de pré-natal. 

Dois pontos abaixo do limite inferior e quatro de 

cinco pontos consecutivos na zona B. 

Gráfico 9.Taxa de Internações por diabetes mellitus e suas 
complicações. 

Dois pontos abaixo do limite inferior e dois pontos 

acima do limite superior. 

Gráfico 12. Taxa de Internações por acidente vascular 
cerebral (AVC). 

Cinco pontos acima do limite superior e cinco pontos 

abaixo do limite inferior. 

Gráfico 15. Números de visitas realizadas pelo Agente 
Comunitário de Saúde. 

Dois pontos abaixo do limite inferior. 

Gráfico 18. Percentual de nascidos vivos com baixo peso 
ao nascer. 

Nenhuma. 

 

No quadro 1 apresentamos a síntese dos resultados obtidos nos gráficos do SPC 
relativos aos valores dos indicadores estudados no período de 2001 a 2011. Na análise geral 
as características referentes às regras indicativas de mudança de processo podem ser aplicadas 

ao analisar o gráfico de quatro dos seis indicadores pesquisados.  

O gráfico da Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família 

não apresentou pontos dentro das regras da tabela 6, significando que o Pacto pela Saúde 

2006 implantado em Sobral a partir de 2007 não causou alterações no processo.  

A proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família é um 

indicador que mede diretamente a cobertura da ESF em uma determinada população, o 

município de Sobral sempre alcançou excelentes resultados desse indicador: enquanto o 

estado do Ceará pactuava 48% de cobertura, o município de Sobral pactuava 100%, por ser 

um dos municípios pioneiros na implantação do PSF sempre à frente em relação aos outros 

municípios Brasileiros. O objetivo do PSF foi implementar os princípios do Sistema Único de 

Saúde, de integralidade, universalidade, equidade e participação social. Estruturado como 

uma estratégia para dar conta do processo de reorganização da rede de atenção básica ou 

primária, o PSF, por essa potencialidade, seria também uma estratégia de reorganização de 

todo o sistema.  
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Para alcançar tais objetivos é necessário, que as equipes cadastrem sua população 

para tomar conhecimento e fazer a adscrição de sua clientela. Esse cadastro é realizado pelos 

ACS e informado no SIAB que monitora mensalmente baseando-se na população estimada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Para obterem-se índices altos de 

alcance desse indicador é preciso que se tenha uma boa cobertura de ESF e EACS no 

município. No que diz respeito aos índices obtidos superiores a 100%, Sobral é um município 

que possui uma população flutuante em torno de 10.000 pessoas/dia entre estudantes que 

moram em repúblicas e trabalhadores das indústrias, que permanecem a semana toda no 

município e não são cadastrados pelo IBGE como habitantes de Sobral, no entanto utilizam o 

Sistema Municipal de Saúde. Outro fator relevante para o alcance desses índices superiores a 

100% é a população dos municípios que fazem fronteiras com Sobral, temos distritos de 

Sobral como Rafael Arruda em que as casas que se localizam em frente à UBS pertencem ao 

município de Cariré e estão a 40 km de uma unidade de Saúde do seu próprio município 

consequentemente as famílias são atendidas na UBS de Sobral. 

O	estudo	demonstrou	que,	no	período	inicial	da	expansão	do	PSF,	o	indicador	

de	 cobertura	 utilizado	 não	 expressava	 a	 magnitude	 da	 população	 beneficiária	 do	

programa.	 Paulatinamente,	 com	 a	 sua	 consolidação,	 em	 especial	 a	 partir	 de	 2004,	 o	

indicador	 passou	 a	 se	 constituir,	 cada	 vez	mais,	 em	 uma	 boa	 estimativa	 da	 cobertura	

efetiva	do	PSF,	apresentando	valores	semelhantes	aos	referentes	à	população	estimada,	

e	 por	 vezes	 até	 valores	 maiores.	 segundo	 as	 informações	 alimentadas	 pelas	 próprias	

equipes	de	saúde	da	família	no	SIAB.		

	

O	 segundo	 indicador	 em	 que	 o	 gráfico	 não	 apresenta	 pontos	 dentro	 das	

regras	 da	 tabela	 6	 foi	 o	 percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer. Esse 

indicador surge a partir de 1999 e com a finalidade de contribuir para a redução da 

mortalidade infantil, a tendência desejada é que ele seja decrescente, mas o município de 

Sobral não conseguiu atingir a meta pactuada por quatro anos durante o período estudado. As	

taxas	de	baixo	peso	ao	nascer	são	muito	variáveis	nos	diversos	territórios	do	município,	

com	 evidentes	 desvantagens	 para	 os	 territórios	 menos	 desenvolvidos,	 pois	 estão	

associadas	a	condições	socioeconômicas	desfavoráveis	e	podem	ser	consideradas	como	

um	indicador	do	nível	de	saúde	da	população.	O	peso	ao	nascer	é,	provavelmente,	o	fator	

isolado	mais	 importante	 relacionado	à	mortalidade	neonatal,	pós-neonatal	e	 infantil,	 à	

morbidade	na	infância	e	ao	risco	de	várias	doenças	na	idade	adulta	(UNICEF,	2004).	
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Esse	 sempre	 foi	 um	 indicador	 difícil	 de	 ser	 alcançado,	 por	 estar	 ligado	

intrinsecamente	 as	 condições	 sócio	 econômicas	 das	 famílias.	 A	 partir	 de	 2008	 esse	

indicador	deixa	de	ser	obrigatório	na	pactuação	da	Atenção	Básica,	mas	continua	sendo	

informado	no	SINASC.	Surge	um	novo	indicador	que	é	o	percentual de crianças menores de 

cinco anos com baixo peso para a idade, esse indicador passa a ser registrado no Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN que subsidia o programa bolsa família do 

governo federal. Programa esse que objetiva enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, 

que é o de combater a fome e a miséria, e promover a emancipação das famílias mais pobres 

do país. 

O município de Sobral cria então a estratégia do Trevo de Quatro Folhas, 

programa de orientação e apoio as puérperas em condições de risco, sendo uma dessas 

condições o baixo peso ao nascer, onde o programa através da mãe social( figura de uma 

mulher com experiência e dedicação) que fornece todo apoio necessário à mãe que precisa, 

além do carinho e ensinamento, além de também fornecer cesta básica e leites especiais 

quando necessário. 

Na proporção de nascidos vivos de mães com 04 ou mais consultas de pré-natal, 

os dois pontos abaixo do limite inferior ocorrem nos anos iniciais á medição desses 

indicadores, os quatro de cinco pontos consecutivos na zona B acontecem a partir de 2005 e 

vão até 2008, ou seja, inicia-se dois anos antes do Pacto pela Saúde 2006 e vai até dois anos 

depois. Esse indicador é pactuado no município de Sobral desde 1999 e faz parte da estratégia 

de redução da mortalidade infantil. Para que esse indicador seja alcançado é necessária à 

captação da gestante no primeiro trimestre da gravidez, por vários motivos, essa não é uma 

tarefa fácil, temos desde as adolescentes com gravidez indesejada, até as mulheres que só vão 

perceber que estão grávidas quando passam desse período. Segundo o periódico Saúde	Brasil, 

(2004) a escolaridade	também	é	um	fator	associado	com	uma	maior	ou	menor	proporção	

de	 pré-natal	 realizado.	 Entre	 os	 nascidos	 vivos	 cujas	 mães	 receberam	 sete	 ou	 mais	

consultas	de	pré-natal,	o	número	de	anos	de	estudo	da	mãe	 foi	de	quatro	a	 sete	anos,	

representando	 34%,	 seguido	 das	 mães	 com	 oito	 a	 onze	 anos	 de	 instrução,	 com	

33%.Outro	 fator	 relevante	 é	 a	 cobertura	 de	 PSF, Parte-se daí então a importância do 

relacionamento do ACS com as famílias assistidas, são eles que estão dentro do lar dessas 

pessoas e podem perceber esses fatores quando ocorrem. 

Em 1º de setembro 2001 o município de Sobral implantou o Sistema do 

SISPRENATAL a partir de então, toda gestante recebeu a Caderneta da Mãe e da Criança e  
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foi visitada na maternidade por uma enfermeira após o parto, que além de reforçar  

o aleitamento materno, identifica sinais de risco da mãe ou da criança e comunica  

imediatamente a equipe do PSF da área. Faz também averiguação do preenchimento de todos 

os dados sobre o pré-natal, parto e condições de nascimento da criança na caderneta. O recém-

nascido recebe um certificado de nascimento e uma foto. Essa foi uma das estratégias 

utilizadas na época para diminuir a mortalidade infantil no município. A partir de 2007 esse 

indicador sofreu uma modificação, e passou a ser pactuado com sete ou mais, na busca da 

qualidade desse pré-natal e na garantia do desenvolvimento saudável dessa criança. 

A taxa de internações por diabetes mellitus e suas complicações é outro indicador 

que não apresenta pontos dentro regras da tabela 6, seu gráfico nos mostra dois pontos abaixo 

do limite inferior: em 2006 e 2007, ano da implantação do Pacto pela Saúde 2006. No ano 

seguinte esse indicador sofre um aumento estatisticamente significante e atinge pontos acima 

do limite superior em 2008, voltando a cair nos anos seguintes. Considerando-se que esse 

indicador deve apresentar uma tendência decrescente, no ano da implantação do Pacto pela 

Saúde comporta-se de maneira indesejada. Esse indicador quando foi pactuado em 2000 

apresentava a seguinte descrição: Proporção de internação por diabetes mellitus na população, 

e foi calculado assim até o ano de 2006, em 2007 sofre alterações na sua descrição que passa a 

ser taxa de internação mudando seu denominador e definindo a faixa etária, sendo então  

registradas  as internações entre 30 e 59 anos. Seria esperado que o valor do indicador fosse 

reduzido com essa alteração, no entanto a evolução foi no sentido contrário.  

A média nacional de pessoas que referem diagnóstico médico de diabetes é de 

4,8% nos homens e de 5,7% nas mulheres, observa-se, também, que o diabetes aumenta muito 

com a idade e diminui com a escolaridade, em ambos os sexos. Conforme a informação do 

Vigitel (Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças Crônicas por inquérito 

telefônico).  

No entanto o número de portadores de diabetes tem aumentado e as internações 

por suas complicações, reduzido. O fato pode ser atribuído à disponibilidade de ações básicas 

de prevenção e controle e à qualidade da atenção prestada aos portadores dessas doenças. 

 A Taxa de Internações por acidente vascular cerebral no município de Sobral é 

um indicador pactuado a partir do ano 2000, quando houve a assinatura do primeiro termo de 

compromisso da Atenção Básica pelo então secretário municipal de saúde Dr. Luiz Odorico 

Monteiro de Andrade. Desde 2006, a Secretaria de Vigilância em Saúde realiza anualmente o 

inquérito telefônico para a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas.  
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Em 2009 o inquérito detectou as seguintes prevalências de hipertensão: 24,4% na 

população adulta de 18 anos e mais, chegando a 63,2% na população maior de 65 anos.  No 

ano de 2007 ocorreram alterações na faixa etária do indicador: nos anos anteriores não 

limitava a faixa etária e a partir de então a mesma foi limitada para a população de 30 a 59 

anos, deixando de registrar grande parte das internações que ocorrem a partir dos 60 anos. A 

leitura dos índices relativos a esse indicador, com uma redução importante dos valores 

registrados, deve considerar a possibilidade de vazios assistenciais e os determinantes sociais 

envolvidos na produção do problema. Os processos históricos e sociais do último século 

desencadearam na sociedade transições demográfica, nutricional e epidemiológica que levam 

a hipertensão e o diabetes a assumirem um papel crescente e preocupante na incidência de 

acidente vascular cerebral. 

A taxa de internação por acidente vascular cerebral (AVC) é uma forma indireta 

de avaliação da disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle da doença 

hipertensiva e também é útil para subsidiar o planejamento, gestão e avaliação de políticas e 

ações voltadas para a atenção à saúde do adulto. O MS da Saúde prioriza a nova faixa etária 

com o intuito de incorporar novas práticas de hábitos saudáveis seja com atividades física, ou 

melhoria dos hábitos alimentares. No mundo inteiro, a hipertensão é hoje o primeiro fator de 

risco de mortalidade, antes do tabagismo e das dislipidemias - altos níveis de gordura no 

sangue.  No período de 2004 a 2006, a taxa foi crescente no Ceará, com decréscimo em 2007. 

Sobral apresentou tendência de estabilidade entre os anos de 2002 a 2006, com declínio 

importante em 2007, assim como no resto do país.  

O indicador número de visitas realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde 

apresenta dois pontos abaixo do limite inferior do gráfico nos anos iniciais do estudo. Esse 

indicador é diretamente proporcional à cobertura do ACS no território. O município de Sobral 

possuía no período de 2001 a 2005 uma média de cobertura do ACS de 85,61%, a partir do 

segundo semestre de 2005 o município amplia sua cobertura para 100% das famílias. 

Tornando assim uma curva ascendente no seu indicador. Em 2010 com a publicação do 

CENSO-IBGE aumenta o número de famílias demonstrando a necessidade de ampliação da 

cobertura do ACS. O município de Sobral atualmente dispõe de 410 ACS, e está habilitado 

pelo MS a credenciar mais 61 agentes, perfazendo um total de 471 ACS. 

A visita domiciliar constitui o principal instrumento de trabalho dos agentes 

comunitários na Estratégia Saúde da Família. 
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 Trata-se de um modelo para reorganização da assistência à saúde, visando o bem-estar físico, 

mental e social do ser humano e a transformação social (Sisson, 2007).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2007), estão 

incluídas entre as atividades do ACS a integração da equipe de saúde com a população, o 

trabalho com a adscrição das famílias em território definido, o desenvolvimento de ações 

educativas junto às famílias, realização e atualização dos cadastros, orientação das famílias 

quanto à utilização dos serviços de saúde, desenvolvimento de atividades de promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos e vigilância à saúde. A atividade da busca ativa aos 

usuários que abandonam seus tratamentos é o ponto primordial nesse discurso. Portanto a 

visita do ACS é uma atividade importante dentro da ESF, visto que ele possui vínculo 

contínuo com a clientela da área de abrangência de sua unidade. 
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8  CONCLUSÃO 

 

As Pactuações que ocorreram ao longo de vinte anos depois da criação do SUS 

foram ferramentas importantes para a consolidação de um sistema de saúde descentralizado e 

regionalizado fortalecendo a municipalização e ampliando o contato de gestores e 

profissionais da saúde com a realidade social, política e administrativa do país, 

O Pacto pela Saúde 2006 surge como um processo de avanço na consolidação do 

SUS, objetiva inovar processos e instrumentos de gestão, dando maior eficiência e qualidade, 

nas respostas oferecidas pelo Sistema. No município de Sobral o Pacto ocorreu de maneira 

tranquila e poucas foram as reestruturações que precisaram ser feitas par a assinatura do termo 

de compromisso desse pacto, já que Sobral encontrava-se sob gestão plena do Sistema 

Municipal de Saúde, ou seja, gerenciava seus recursos e todos seus prestadores estavam sob 

comando único do gestor municipal da saúde.    

O resultado encontrado neste estudo revela que no município de Sobral 

aconteceram poucas alterações no nível dos indicadores avaliados. Quando ocorrem 

mudanças de processos demonstradas pelo método estatístico utilizado não podemos atribuir 

essas mudanças apenas à adesão ao Pacto. 

Em síntese, o presente estudo revelou que, em relação aos indicadores que 

refletem o Fortalecimento da Atenção Básica, a adesão ao Pacto pela Saúde 2006 não trouxe 

mudanças significativas na evolução dos mesmos indicadores.  
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8.1 LIMITAÇÕES 

 

As principais limitações do estudo se deram em relação a grande quantidade de 

informações diferentes para os mesmos indicadores e os mesmos anos, significando 

discrepâncias entre os bancos de dados municipal, estadual e federal. O estudo também 

encontra limites pela falta de arquivos documentais na Secretaria Municipal de Saúde de 

Sobral. 

A parte da pesquisa que trata dos indicadores relativos ao Fortalecimento da 

Atenção Básica em Sobral, constitui um estudo de caso, portanto seus resultados não podem 

ser imediatamente generalizados e/ou aplicados a outros municípios. 

Outra limitação diz respeito à condição da pesquisadora ser participante da gestão 

que está sendo objeto deste estudo.  Nesse sentido temos tentado manter uma postura crítica 

em relação à possibilidade de incorrer em pareceres parciais e/ou vieses. 

 

8.2 SUGESTÕES E LIÇÕES APRENDIDAS 

 

                 Para reforçar o caráter pedagógico e formativo desta avaliação apresentam-se 

recomendações para a adesão e monitoramentos de pactos que estão por vir como o Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP): 

 

 • Garantir a participação das equipes no planejamento das ações tomando como base os 
indicadores, as metas pactuadas e o tempo para cumprimento destas; 
 

• Promover debates descentralizados com ESF acerca de resultados de indicadores pactuados; 
 
• Apresentar e discutir os resultados dos indicadores do pacto em reuniões do colegiado de 
gestão garantindo a participação de técnicos em um intervalo de tempo que garanta prazos 
para intervenção no processo. 
 

• Estabelecer canais de comunicação entre aqueles que coordenam as atividades de avaliação 
e os que gerenciam os sistemas de informação em saúde; 
 
• Definir uma coordenação ou equipe de referência para o processo de pactuação; 
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• Manter uma memória documental dos pactos no acervo da Secretaria municipal de Saúde. 

 
Por fim destacamos que a principal lição aprendida nesse estudo foi a de que atuar 

como avaliador interno exige um enorme esforço, que muitas vezes não se alcançou nesse 
estudo, de que se distanciar do período estudado nos mostra a fragilidade do resgate da 
memória de documentos que mudam de mãos, ao mudarem os gestores. E que os prazos de 
monitoramento devem ser diminuídos e divulgados junto às equipes para que intervenções 
possam ocorrer de forma satisfatória. 
 
8.3 AGENDA PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
 

Investigações futuras devem buscar ampliar a seleção de indicadores para o 
estudo e realizar comparativos entre municípios com características semelhantes de diferentes 
regiões do país, pois os processos que afetam os indicadores sofrem influências diretas de 
determinantes sociais, mostrando desigualdades em regiões e localidades diversas. O Pacto 
pela Saúde surgiu em 2006 também com o intuito de minorar essas diferenças em um país tão 
diversificado como o Brasil.  

Além disso, deve ser pesquisado como se deu a implantação desse Pacto nos 
municípios, a dimensão política e administrativa é de grande valor para que se alcance os 
resultados desejados.  
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ANEXO 

   Descrição dos indicadores segundo o Manual da Atenção Básica/MS 
 
1. Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família 

 

Este indicador reflete em percentual a população cadastrada pela Estratégia Saúde 

da Família nos estados e municípios. Baseia-se no cadastro da população da área de 

abrangência de atuação das equipes de saúde da família no Sistema de Informação da Atenção 

Básica. Organizar a atenção básica por meio da estratégia saúde da família além de ampliar o 

acesso e utilização da população a serviços de saúde permite garantir longitudinalidade, 

integralidade, coordenação do cuidado, vínculo, responsabilização, humanização e 

participação social, atributos essenciais para uma Atenção Básica resolutiva, com capacidade 

para promover melhor resultado em indicadores de saúde, maior satisfação dos usuários, 

maior equidade em saúde alem de menores custos para o Sistema de Saúde. Este indicador 

pode ser utilizado para: avaliar se a saúde da família constitui-se uma estratégia prioritária e 

orientadora da atenção básica no país, analisar a situação da atualização dos cadastros da 

população adstrita, contribuir para o planejamento da implantação de novas equipes. Permite 

ainda acompanhar e avaliar variações geográficas existentes na cobertura das equipes de 

saúde da família no país. 

 

Método de Cálculo 
 
População cadastrada no SIAB* (modelo de atenção ESF) em determinado local e período  
______________________________________________________________________X 100  
                             População no mesmo local e período 
 
*Tipos de equipe: ESF, ESF com Saúde Bucal Modalidade I e ESF com Saúde 
Bucal Modalidade II 
 
Fonte 
 
Numerador: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 

Denominador: Base demográfica do IBGE. 

Abrangência da fonte: município, estadual, nacional. 

Informações adicionais: No numerador deve ser incluída a população cadastrada pelos 

seguintes tipos de equipe, conforme cadastro no SIAB (versão 5.0): ESF, ESF 
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Com Saúde Bucal Modalidade I e ESF com Saúde Bucal Modalidade II. É importante atentar 

para a atualização mensal dos cadastros das pessoas no SIAB, indicador a ser pactuado pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Tipo de Indicador: Indicador Complementar 

 

2. Proporção de nascidos vivos de mães com 04 ou mais consultas de pré-natal: 
 
Este indicador expressa a proporção de nascidos vivos de mães que realizaram 4 

ou mais consultas de pré-natal. Pode ser utilizado para analisar a cobertura dos serviços de 

pré-natal, detectando variações geográficas, temporais e entre grupos sociais. Subsidia o 

planejamento e avaliação de políticas de saúde voltadas para o atendimento pré-natal. Tem 

como limitações não abranger o universo das gestantes, excluindo aquelas que tiveram aborto 

ou como produto da gestação o nascido morto, e a implantação parcial do SINASC em alguns 

municípios. 

 

Método de Cálculo 

 

Numero de nascidos vivos de mães com 04 ou mais consultas de pré-natal 
____________________________________________________________ X 100                                          
                               Numero de nascidos vivos 

 

Observação: Os municípios e estados que obtiveram 90% ou mais na proporção de nascidos 

vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal no ano anterior devem pactuar 7 ou mais 

consultas de pré-natal. 

 

Fonte: SINASC 

Informações adicionais: As informações do SINASC refletem as consultas realizadas nos 

serviços de saúde SUS e não SUS. O indicador não reflete a qualidade do atendimento 

prestado nas consultas de pré-natal. Para isso, sugere-se analisar outros indicadores de saúde, 

a exemplo da incidência de sífilis congênita e de tétano neonatal.Indicador a ser pactuado pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Tipo de Indicador: Indicador Principal. 
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3. Taxa de Internações por diabetes mellitus e suas complicações 

 

Este indicador reflete a ocorrência de internações hospitalares por diabetes 

mellitus e suas complicações, na população de 30 anos e mais, para cada 10.000 habitantes 

nessa mesma faixa etária. Objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações 

básicas de prevenção e controle, que envolve diagnóstico precoce, tratamento e educação para 

a saúde, do Diabetes Mellitus no âmbito do SUS. Pode ser utilizado para identificar grupos de 

risco na população e orienta a adoção de medidas de controle, subsidiar processos de 

planejamento, gestão e avaliação da efetividade de políticas publicas voltada para a 

assistência a população e as ações voltadas para a assistência médico-hospitalar. Apresenta 

limitação pelo fato de ser influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. Freqüentemente o diabetes 

mellitus não e a causa principal da internação, mas sim uma de suas complicações. Espera-se 

que, nos municípios que priorizem a execução de ações de controle, ocorra uma diminuição 

no numero de internações por Diabetes Mellitus e suas complicações. 

 

Método de Cálculo 

 

Numero de internações por complicações do diabetes mellitus* na  
população de 30 anos e mais em determinado local e período 
________________________________________________  X 10.000 
 Total da população de 30 anos e mais no mesmo local e período  
Fonte: SIH/SUS 

 

 

Informações Adicionais: O sistema de informação utilizado pode não detectar 

inconsistências na classificação da causa de morbidade informada. Não são consideradas as 

internações em unidades hospitalares sem vinculo com o SUS. Indicador a ser pactuado pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Tipo de Indicador: Indicador Principal 
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4. Taxa de internações por Acidente Vascular Cerebral 

 

Este indicador reflete a ocorrência de internações hospitalares por acidente 

vascular cerebral em indivíduos de 40 anos e mais para cada 10.000 habitantes nessa mesma 

faixa etária. O indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas 

de prevenção e controle da doença hipertensiva, que envolvem diagnóstico, tratamento e 

educação para a saúde e a efetividade das ações na saúde da população adulta. Deve ser 

utilizado também para monitorar variações geográficas e temporais na taxa de hospitalizações 

entre indivíduos com 40 anos e mais, identificando situações que possam merecer atenção 

especial.  Apresenta limitações no sentido de não existirem parâmetros para comparação entre 

municípios do país. O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de 

um mesmo paciente, durante o período analisado. Espera-se que, nos municípios que 

priorizem a execução de ações na atenção básica, ocorra uma redução nessa taxa. 

 

 
 
 
Método de Cálculo 
 
Numero de internações por acidente vascular cerebral (AVC) * na população de 40 anos e 
mais em determinado local e período 
______________________________________________________________ X10.000 
               População de 40 anos e mais em determinado local e período 

 

*código SIH/SUS: 03.03.04.014-9 

 

Fonte: Numerador: Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH-SUS. 
           Denominador: Base demográfica do IBGE. 
 
 

Informações adicionais: Não são consideradas as internações em unidades hospitalares sem 

vínculo com o SUS. Indicador a serem pactuados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

 
Tipo de Indicador: Indicador Principal 
 

  



78 
 

5. Média de Visita Domiciliar pelo ACS 

 
Este indicador reflete a média de visitas domiciliares de agente comunitários de 

saúde (ACS), realizadas por família e por mês, em determinado local e período. 
 
 

Método de cálculo 
 
Número* de visitas domiciliares de ACS**, em um determinado local e período 
___________________________________________________________________  
Número de famílias no município*** X número de meses, no mesmo local e período 
 
 
* Utilizar os registros das quantidades apresentadas de visitas domiciliares por família 
**Código dos procedimentos no SIA/SUS: 
 
01.023.02-0 - Atividade executada por ACS 
 
***O número de famílias é estimado pela divisão da população do município pelo 
número médio de pessoas por famílias, conforme o Censo 2000 (IBGE): 
 
Região Norte: 4,0 pessoas por família, 
Região Nordeste: 3,7 pessoas por família, 
Região Sudeste: 3,3 pessoas por família, 
Região Sul: 3,3 pessoas por família, 
Região Centro-Oeste: 3,4 pessoas por família. 
 
 
 
Interpretação 
 
A freqüência com que o serviço de saúde se faz presente na residência das pessoas,embora 

não parametrizada em termos ideais, está relacionada à incorporação de hábitos saudáveis e à 

elevação dos padrões de higiene e condições de saúde.Indica tendência de mudança de 

modelo assistencial, num enfoque de promoção da saúde. 

 

Usos 
 
Avaliar a implementação de novas práticas sanitárias pelos profissionais de saúde, não 

restritas a unidade de saúde. 
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Limitações 
 
Inexistência de dados atualizados sobre o número de domicílios existentes nos municípios. 

Não reflete a totalidade das ações de caráter de promoção de saúde, além de incluir ações 

curativas realizadas nos domicílios. 

 
Fonte 
 
Numerador: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 
Denominador: Base demográfica do IBGE. 
 

6. Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer. 

 

Este indicador Percentual de nascidos vivos com peso ao nascer inferior a 2.500 

gramas, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. É a primeira medida de peso 

do recém-nascido, devendo ser feita, preferencialmente, durante a primeira hora de vida. 

Mede a freqüência (porcentagem) de nascidos vivos de baixo peso, em relação ao total de 

nascidos vivos. O baixo peso ao nascer expressa retardo do crescimento intra-uterino ou 

prematuridade e representa importante fator de risco para a morbi-mortalidade neonatal e 

infantil. É um preditor da sobrevivência infantil. Quanto menor o peso ao nascer, maior a 

possibilidade de morte precoce. Valores abaixo de 10% são aceitáveis internacionalmente, 

embora a proporção encontrada nos países desenvolvidos varie em torno de 6%. Proporções 

elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de 

desenvolvimento socioeconômico e de assistência materno-infantil. A qualidade dos dados 

obtidos está sujeita à padronização de procedimentos (tempo para aferição do peso ao nascer, 

natureza e condições do equipamento utilizado) e à capacitação de recursos humanos. A 

mensuração está particularmente prejudicada no caso de partos não-hospitalares. A base de 

dados de nascidos vivos utilizada para a produção deste indicador apresenta problemas de 

cobertura populacional, especialmente em áreas menos desenvolvidas.  

o  lós o nascimento não serem pesados ou serem declarados como natimortos.  

Fonte  

Ministério da Saúde/CENEPI: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).  
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Método de Cálculo  

Núme     Número de nascidos vivos de mães residentes, com peso ao nascer inferior a 2.500 g     

   x 100  

Número total de nascidos vivos de mães residentes     

Categorias de análise  

Unidade geográfica: Brasil, Grandes Regiões, Estados, Distrito Federal e Regiões 
Metropolitanas. 
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