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Plano Estadual de Saúde

• Eixo II – Fortalecimento e aperfeiçoamento da 
capacidade de gestão estadual

Diretriz estratégica: Avaliar e monitorar o 
SUS/SP

• Objetivo 9: Aperfeiçoar os mecanismos de 
avaliação e monitoramento



Plano Estadual de Saúde

“A avaliação e o monitoramento são instrumentos 
de gestão que contribuem para a medida do 
impacto de políticas públicas e ações de saúde 
implantadas e correção de rumos”

“O monitoramento deve ser contínuo e em 
tempo eficaz para permitir uma rápida 
avaliação situacional e intervenção oportuna”



POA 2008
• Programa I – Projeto 4
• Grande interface com o Projeto 2 –

aprimoramento dos sistemas de informação do 
SUS/SP
• Estabelecer sistema contínuo de avaliação e 

monitoramento do SUS/SP, que permita 
intervenções e redirecionamento de ações
• Padronizar e sistematizar análises
• Divulgar análises e resultados da forma mais 

ampla possível



POA 2008

• Estratégia inicial – criação de um grupo para 
definição das linhas gerais de trabalho para 
estabelecimento de um sistema de avaliação e 
monitoramento contínuos

• Representação das diferentes coordenadorias e 
áreas da SES



Avaliar e monitorar o SUS/SP

• Várias questões:
▫ Por onde começar?
▫ Avaliar sob quais aspectos?
▫ Monitorar de que forma?

• Diversidade enorme de temas e ações
• Avaliar e monitorar tudo ao mesmo tempo não 

é possível 



Avaliar e monitorar o SUS/SP

• Início de agosto/2008 – nova discussão –
“Gestão baseada em evidências”
• Análise inicial:
▫ A SES dispõe de muitas informações, às vezes 

pouco ou mal utilizadas
▫ Pode-se potencializar muito a utilização dos 

recursos disponíveis
▫ SES não faz de fato análise da situação de 

Saúde no Estado



Informações na SES/SP

• Análises de situação de saúde sempre foram 
alvo de interesse, mas nunca foram possíveis de 
fato (apenas em alguns casos pontuais, 
específicos)
• Várias tentativas de estruturação da área de 

informações
• Várias fases diferentes: inicialmente existiam 

dificuldades operacionais em obter dados; hoje 
temos dados “em excesso”



Momento atual

• Bastante propício
• Antes – entendia-se a importância de se obter 

informações estruturadas e análises sobre estas 
e este foi sempre um grande objetivo não 
alcançado
• Agora – é necessário obter informações 

estruturadas e promover análises sobre estas 
para monitorar as diversas ações em 
desenvolvimento



Momento atual

• Plano Estadual de Saúde 

• Pacto e Termos de Compromisso de Gestão

• Planos Operativos Anuais

• Programação Pactuada Integrada

• Regionalização

• Foco na Atenção Básica

• Redes

• Regulação



Discussões

Necessidade de avaliações sob diversos 
aspectos para direcionar ações e monitorar a 
execução do que vem sendo proposto

Importância da avaliação de resultados

Desenvolvimento de “rotinas de alerta” a 
partir de determinados indicadores

Produto mais esperado: ANÁLISE DE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE



Proposta

• Criação de um Núcleo, sediado na 
Coordenadoria de Planejamento de Saúde, com 
representação das diversas coordenadorias e 
áreas da SES (agosto/2008) - NAIS
• Enfoques diversos: 
▫ Acesso a dados de rotina
▫ Atendimento a demandas diversas
▫ Publicações periódicas
▫ Informações mais detalhadas – portal da SES



Algumas discussões no grupo

• Avaliar e monitorar o SUS – muito difícil frente 
à diversidade de variáveis e pontos de interesse

• Identificar sistemas ou eixos prioritários a 
serem acompanhados e monitorados

• Importante: escolha de temas que possibilitem 
acompanhamento a partir de dados e 
informações disponíveis

• Sistema de informação é diferente de sistema 
de monitoramento e avaliação



Algumas discussões no grupo

• As análises devem propor intervenções 

• Nível central deve oferecer subsídios para 
avaliação e ações nas Regiões de Saúde

• Importância da avaliação de resultados

• Padronização de conceitos

• Definição de elenco mínimo de informações 
sistematizadas



Alguns produtos

• Produção de Matriz de Indicadores – publicação 
anual – Estado e Regiões de Saúde – 2007 em 
elaboração 

• Boletim periódico tratando de temas 
específicos – mensal a partir de janeiro de 2009

• Portal da SES – informações por município
▫ Início BDSUS

• Perfil das Regiões de Saúde



Perspectivas

• Avanços no acesso às bases de dados

• Produção de análises que possam servir de base 
para ações e direcionamento de estratégias por 
parte dos gestores

• Identificação de elenco de informações que 
respondam às necessidades de diferentes 
usuários de forma rápida e adequada (gestores, 
técnicos, imprensa, pesquisadores, etc)



Perspectivas

Promover discussões regionais acerca do tema 

INFORMAÇÕES EM SAÚDE
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