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Apresentação 
 
 

O investimento da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, em um Sistema de Informações para a 

Gestão, (SIG) é feito com base na necessidade de calcar o seu processo decisório em um sistema 

que integre as diversas informações estratégicas da Instituição de maneira confiável. O SIG 

possibilita o acompanhamento da execução do planejamento plurianual, a avaliação das ações 

programadas, a divulgação / socialização de informações, além do diagnóstico rápido da situação de 

saúde, posto que, o referido sistema tem a atualização dos seus painéis de forma dinâmica e 

automática.  

 

O processo de produção utilização e divulgação de informações na SMS tem sido dificultado pela 

fragmentação dos dados em diversos sistemas que, captam e consolidam as informações geradas na 

execução das ações das diversas áreas estratégicas da Secretaria, desta forma, para que um 

indicador seja construído faz-se necessário o acesso a diversos bancos de dados e, nem sempre este 

esforço tem como resultado a produção de informações em tempo hábil para quem precisa decidir.     

 

A necessidade de construção de um sistema que facilite a produção e divulgação de informações e 

aprimore os processos de gestão de planejamento e avaliação de ações conduziu à idéia e 

oportunidade de realização desta oficina de trabalho, na qual profissionais do nível central e distrital 

puderam exercer sua co-responsabilidade na definição do conteúdo da informação que povoará as 

telas do SIG. 

 

Espera-se que a apresentação deste relatório final, resultado de um esforço intenso e rigoroso 

daqueles que puderam aceitar o convite para a realização deste trabalho possa ser de grande 

utilidade no fornecimento dos elementos indispensáveis para a construção de um SIG que 

contemple as necessidades de informações estratégicas da SMS.  



 Preparação e Organização 
 

A idéia da realização desta oficina de trabalho está associada a um dos objetivos da atual gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, que visa o desenvolvimento da área de informações de 

saúde. 

 

A proposta foi apreciada e aprovada pelo Gestor em uma reunião realizada no dia 25 de abril de 

2007, com a participação da Subcoordenação de Informações e Saúde - NGI, do Núcleo de Gestão 

de Informática – NGI e do Drº Eduardo Mota, consultor na área de informações em saúde da 

secretaria, consultoria contratada pelo convênio com o Instituto de Saúde Coletiva. O gestor 

enfatizou que gostaria que o SIG contemplasse informações acerca da situação epidemiológica; 

oferta e distribuição de serviços de saúde e serviços administrativos.  

 

A oficina foi estruturada para 56 participantes, 03 de cada distrito (01 Subcoordenador de 

Vigilância á saúde, e 01 Chefe do setor de epidemiologia e informações e 01 Chefe do setor de 

ações de assistência à saúde) 03 da Coordenação de Regulação e Avaliação – CRA; 04 da 

Coordenação de Saúde Ambiental – COSAM; 04 da Coordenação de Promoção e Atenção à Saúde 

– COAPS; 02 da Assessoria Técnica – ASTEC; 02 da Coordenação de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos – CDRH; 01 da Auditoria; 02 do NGI; 01 da Coordenação Administrativa – 

CAD; 01 do Fundo Municipal de Saúde.  

 

Todos os assuntos relativos à organização da oficina ficaram a cargo de um grupo de trabalho 

integrado pelos técnicos da Subcoordenação de Informações de Saúde e pelo Consultor, Eduardo 

Mota – ISC / UFBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participantes 

 

Participaram da oficina 48 pessoas, 86% dos convidados, sendo que dos 20 convidados do nível 

central, 19 (95%) compareceram e dos 36 convidados dos distritos sanitários, compareceram 31 

(86,1%), conferindo à oficina uma representação significativa do corpo técnico da SMS.  

 

Metodologia 

 

Para facilitar o processo de definição dos conteúdos que farão parte das telas do SIG, foi proferida 

uma palestra pelo Dr. Eduardo Mota acerca dos conceitos e aplicações do SIG e as informações 

foram classificadas em 04 grandes grupos, segundo as áreas estratégicas da secretaria: (Situação 

epidemiológica; Programas e ações especiais; Oferta e distribuição de serviços e Informações 

administrativas). A composição dos grupos e a relação de participantes estão disponíveis no anexo 

II e III. Cada grupo foi previamente orientado sobre as informações relacionadas com cada tema, e 

o tipo de resultado que deveria ser produzido. Os trabalhos dos grupos foram apresentados e 

discutidos na plenária final, conforme programação (anexo I.). 

  

Abertura e Palestra sobre o SIG 

A abertura do evento foi feita pela Subcoordenadora de Informações em Saúde, Tânia de Jesus, que 

colocou importância do SIG como uma ferramenta de gestão que integra os diversos dados 

existentes na secretaria sintetizando-os em um conjunto de informações estratégicas, que deverão 

ser definidas coletivamente.  

 

Palestra: Conceitos e aplicações do SIG – Proferida pelo professor Eduardo Mota, após a 

abertura, oportunidade na qual colocou que o Sistema de Informação para Gestão, que também 

recebe outras denominações, é uma estratégia que está sendo utilizada em outros estados e 

municípios do Brasil. O palestrante falou acerca do processo de alimentação e atualização 

automática do SIG, enfatizando a importância de garantir a qualidade dos bancos de dados que 

serão utilizados pelo SIG no processo de produção de informação. Ainda segundo o palestrante o 

SIG se adapta às necessidades dos usuários, assim sendo, o elenco das informações apresentadas 

nas telas do sistema poderá ser modificado, ou não, conforme solicitações e sugestões dos usuários. 

A primeira versão do sistema na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador contemplará os 

indicadores definidos na oficina, entretanto, neste processo contínuo de construção, outros 

indicadores, além dos que foram sugeridos poderão ser acrescentados, bastando para isso que seja 



encaminhado um e-mail para a Subcoordenação de Informações em Saúde: 

suis.saude@salvador.ba.gov.br. 

 

Elaboração do Relatório Final 
 
Este relatório foi elaborado pela equipe técnica da Subcoordenação de Informações de Saúde, 

atendo-se ao conteúdo e propostas dos relatórios dos grupos de trabalho e das intervenções na 

plenária final da oficina. 

Para a estrutura e organização do relatório, as proposições foram reclassificadas e categorizadas, 

tendo-se o cuidado, no entanto de respeitar, na sua quase totalidade, os textos originais produzidos 

pelos grupos de trabalho. Em algumas situações a redação de determinadas proposições foi 

complementada com outras a elas diretamente relacionadas.   

Uma versão preliminar do relatório foi submetida à apreciação e aprovação do consultor. 

 

Perspectivas 

O presente relatório será submetido á apreciação do Sr. Secretário Municipal de Saúde, apresentado 

às coordenações do nível central e divulgado na intranet As planilhas com os resultados dos 

trabalhos de grupos serão submetidas à avaliação técnica da área de planejamento da Secretaria 

Periodicamente será divulgado na intranet um boletim com os principais desdobramentos da 

oficina. 

 

 



Resultados: 
PROPOSIÇÕES DOS GRUPOS DE TRABALHO  

GRUPO 1 INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Insumos e 
medicamentos 
 
Capacitações 
 
 
 
Estagiários 
 
 
 
 
Sistemas de 
Informação 
 
 
Financeiro 
 
 
 
Carro 
 
 
 
 
 
Número de 
Servidores 

Estoque do almoxarifado, 
previsão de compra. 
 
Número de capacitações 
realizadas por DS por categoria 
profissional. 
 
Número de estagiários por área 
de estágio. 
 
 
 
Relação dos sistemas instalados 
por tipo 
 
Programa/ atividade/ fonte/ 
convênios/ adiantamentos/ 
diárias/ convênios/ viagens/ 
folha por programa 
 
Número de veículos disponíveis 
por tipo 
 
 
 
 
Quantitativo de servidores 
existentes na SMS. 

Quantitativo em estoque do 
almoxarifado por unidade 
 
 
Capacitações realizadas no mês 
 
 
Quantitativo por DS e total da 
SMS 
 
 
 
 
 
 
 
Provisão de orçamento por 
unidade 
 
 
 
Quantitativo por setores, por DS 
e total da SMS 

Tipo de insumos e 
medicamentos 
 
 
Distrito sanitário e 
categoria profissional 
 
 
Distrito Sanitário 
 
 
 
Tipo de sistema; 
Setores instalados; 
unidades e DS 
 
Unidade; Programa, 
despesas,convênios 
 
 
 
 
Tipo de veículos, 
setores, DS, contratos. 
 
 
 
Lotação, escolaridade, 
função, carga horária, 
formação, contratação. 

 



GRUPO 1 INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Movimentação de 
pessoal na rede. 
 
 
Proporção de 
licenças 
concedidas 
 
Número de óbitos 
em servidores 
 
 
 
 
 
Número de 
capacitações 
 
 
Produtividade 
 
Quantidade de 
medicamentos e 
insumos existentes 
na rede 
 
Estágios 
oferecidos 
 
Oferta de serviços 
conveniados do 
SUS 
 

 
 

 
Número de licenças concedidas 
aos servidores da SMS em 
determinado tempo por 100 
servidores 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Número de licenças concedidas 
sobre o número de servidores 
multiplicado por 100 

 
 
 

 
Tipo de licença, 
categoria profissional, 
distrito sanitário. 
 
 
Por faixa etária, local 
de trabalho, causa do 
óbito, categoria 
profissional, tipo de 
contrato. 
 
Especificação, 
unidade. 
 
Profissional, 
categoria, distrito. 
 
Especificação, 
unidade 
 
 
 
Curricular, não 
curricular, Instituição, 
unidade, duração. 
 
 
 

 
 
 
 



GRUPO 1 INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Informação da 
disponibilidade do 
incentivo. 
 
Retroalimentar as 
Subcoordenações 
sobre 
equipamentos com 
defeitos, falta de 
fornecimento de 
insumos. 
 
Disponibilidade 
de carro, gasolina. 

    

 



GRUPO 2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Índice de 
infestação predial 
do Aedes aegypti 

Número de imóveis visitados em 
determinado local, por ciclos 
positivos para o Aedes aegypti, 
em determinado período. 

Número de imóveis positivos em 
determinado local sobre o 
número de imóveis visitados, 
multiplicado por 100 imóveis. 

Estado, Município, 
Região metropolitana, 
Distritos sanitários, 
Estratos. 

Tabelas, Gráficos, Série 
histórica por ciclo 

 
 
Coeficiente de 
incidência de 
agravos agudos 
 
 
 
Coeficiente de 
Mortalidade 
Infantil. 
 
 
 
Coeficiente de 
Mortalidade Geral 
 
 
 
Taxa de 
mortalidade 
materna 
 
 
 
Percentual de 
creches 
cadastradas na 
Vigilância 
Sanitária. 

Número absoluto de casos 
novos, confirmados na 
população residente em 
determinado local e período 
considerado. 
 
 
Número de óbitos e menores de 
01 ano ocorridos em residentes 
em determinado local, em um 
período considerado. 
 
 
Número de óbitos ocorridos em 
população residente em 
determinado local em um 
período de tempo considerado. 
 
 
Número de óbitos ligados à 
gravidez, parto e puerpério, 
ocorridos na população residente 
em um período considerado. 
 
 
Número de creches cadastradas 
na Vigilância Sanitária na área 
de abrangência.  

Número de casos novos 
confirmados sobre a população 
de susceptíveis em determinado 
local e período multiplicado por 
100.000 hab. 
 
 
Número de óbitos de menores de 
01 ano sobre o número de 
nascidos vivos, multiplicado por 
1000 nascidos. 
 
 
 
Total de óbitos ocorridos na 
população sobre a população 
multiplicado por 100.000 hab. 
 
 
Número de óbitos ligados à 
gravidez, parto e puerpério, 
sobre o número de nascidos 
vivos multiplicado por 100.000 
nascidos. 
 
Número de creches cadastradas 
sobre o número de creches 
existentes multiplicado por 100. 

 
Distrito sanitário, 
faixa etária, sexo, 
forma de transmissão, 
situação domicílio. 
 
 
Distrito sanitário, 
bairro, componentes 
neonatal precoce, 
neonatal e pós 
neonatal, causa. 
 
 
Sexo, faixa etária, 
distrito sanitário, 
grupo de causas. 
 
 
 
Distrito sanitário 
causa básica, faixa 
etária da mãe. 
 
 
Distrito sanitário. 

Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica. 
 
 
 
 
 
Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica. 
 
 
 
 
Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica. 
 
 
 
Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica  
 
 
 
Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica  
 



GRUPO 2 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Percentual de 
asilos cadastrado 
na Vigilância 
Sanitária 
 
Percentual de 
coleta e descarte 
de resíduos 
domésticos e 
hospitalares 
 
Percentual de 
domicílios com 
esgotamento 
sanitário. 
 
Percentual de 
domicílios com 
água tratada. 
 
Índice de 
Desenvolvimento 
Humano. 
 
Coeficiente de 
prevalência dos 
agravos crônicos 
 
 
Taxa de detecção 
de Hanseníase 
 

 
Número de asilos cadastrados na 
Vigilância Sanitária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de casos novos de 
Hanseníase ocorridos na 
população residente em um 
período considerado. 

 
Número de asilos cadastrados 
sobre o número de asilos 
existentes multiplicado por 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de casos novos de 
Hanseníase sobre a população 
multiplicado por 10.000hab. 

 
 
Distrito sanitário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faixa etária, sexo, 
distrito sanitário. 
 
 

 
Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela, mapa, gráfico, 
série histórica 
 



 
GRUPO 3 PROGRAMAS E AÇÕES ESPECIAIS 

INDICADOR/ 
INFORMAÇÃO 

CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 
VARIÁVEIS 

FORMA  DE 
APRESENTAÇÃO 

Proporção de 
indivíduos 
usuários do CAPS 
 
 
 
Número de 
indivíduos 
cadastrados no 
Programa de 
Controle de 
Hipertensos e 
Diabéticos. 
 
Número de 
gestantes 
cadastadas no 
Programa de 
Controle de 
Hipertensos e 
Diabéticos. 
 
Taxa de 
Internação por 
hipertensão e 
diabetes. 
 
Taxa de 
mortalidade por 
hipertensão e 
diabetes. 
 
 

Número de indivíduos residentes 
em uma determinada área 
matriculados no CAPS.  

Número de indivíduos residentes 
em uma determinada área 
matriculados no CAPS sobre o 
total de indivíduos com doença 
mental multiplicado por 100 

Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 

Tabelas, gráficos. 



GRUPO 3 PROGRAMAS E AÇÕES ESPECIAIS 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Proporção de 
indivíduos 
usuários do CAPS 
 
 
 
Número de 
indivíduos 
cadastrados no 
Programa de 
Controle de 
Hipertensos e 
Diabéticos. 
 
Número de 
gestantes 
cadastadas no 
Programa de 
Controle de 
Hipertensos e 
Diabéticos. 
 
Taxa de 
Internação por 
hipertensão e 
diabetes. 
 
Taxa de 
mortalidade por 
hipertensão e 
diabetes. 
 
 

Número de indivíduos residentes 
em uma determinada área 
matriculados no CAPS.  

Número de indivíduos residentes 
em uma determinada área 
matriculados no CAPS sobre o 
total de indivíduos com doença 
mental multiplicado por 100 

Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 

Tabelas, gráficos. 



GRUPO 3 PROGRAMAS E AÇÕES ESPECIAIS 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Taxa de 
mortalidade por 
hipertensão e 
diabetes. 
 
 
Índice de 
infestação predial. 
 
 
Coeficiente de 
incidência de 
dengue. 
 
 
 
Cobertura vacinal 
de cães e gatos, 
contra a raiva 
animal. 
 
 
Proporção de 
interrupção do 
tratamento no 
atendimento anti-
rábico. 
 
 
Número de 
pessoas agredidas 
por animais 

 
 
 
 
 
Número de imóveis visitados em 
determinado local, por ciclos 
positivos para o Aedes aegypti, 
em determinado período. 
 
Número de casos novos de 
dengue ocorridos na população 
residente em um período 
considerado. 
 
 
Número de doses de vacina anti-
rábica aplicada em cães e gatos. 
 
 
 
Número de pacientes que 
interromperam tratamento anti-
rábico em um determinado local 
e período. 

 
 
 
 
 
Número de imóveis positivos em 
determinado local sobre o 
número de imóveis visitados, 
multiplicado por 100 imóveis. 
 
 
Número de casos novos 
confirmados de dengue sobre a 
população de susceptíveis 
multiplicados por 100.000 hab. 
 
 
 
 
Número de pacientes que 
interromperam tratamento anti-
rábico em um determinado local 
e período sobre o total de 
pacientes que estão fazendo 
tratamento multiplicado por 100. 

Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
Estado, Município, 
Região metropolitana, 
Distritos sanitários, 
Estratos. 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, faixa etária, 
raça/ cor. 
 
 
Distrito sanitários. 
 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, raça \ cor, faixa 
etária, motivo da 
interrupção. 
 
 
Distrito sanitário, 
sexo, raça \ cor, faixa 
etária, espécie animal, 
situação de posse, 
situação de 
observação, situação 
vacinal do animal. 

 
 
 
 
 
 
Tabelas, Gráficos, Série 
histórica por ciclo. 
 
 
 
Tabelas, Gráficos, Série 
histórica por ciclo. 
 
 
 
Tabelas, gráficos e série 
histórica. 
 
 
 
Tabelas, gráficos e série 
histórica. 
 
 
 
 
 
Tabelas, gráficos e série 
histórica. 
 

 



GRUPO 3 PROGRAMAS E AÇÕES ESPECIAIS 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Proporção de 
casos investigados 
em tempo 
oportuno. 
 
Proporção de 
casos encerrados 
em tempo 
oportuno. 
 
Índice 
pluviométrico. 
 
 
Coeficiente de 
Mortalidade 
Infantil. 
 
 
Proporção de 
crianças com 
baixo peso ao 
nascer. 
 
 
Número de 
consultas em 
pediatria. 
 
Incidência de 
agravos na 
infância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de óbitos e menores de 
01 ano ocorridos em residentes 
em determinado local, em um 
período considerado. 
 
 
Número de nascidos vivos com 
peso abaixo de 2.500 gr. 
 
 
 
 
 
Número de casos novos de 
agravos, confirmados na faixa 
etária de 0 a 5 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de óbitos de menores de 
01 ano sobre o número de 
nascidos vivos, multiplicado por 
1000 nascidos. 
 
 
Número de nascidos vivos com 
peso abaixo de 2.500gr  em um 
determinado local e período 
sobre o total de nascidos vivos 
do mesmo local e período 
multiplicado por 100. 
 
 
Número de casos novos de 
agravos, confirmados na faixa 
etária de 0 a 5 anos sobre a 
população de crianças da mesma 
faixa etária multiplicado por 
100.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distrito sanitário, 
bairro, componentes 
neonatal precoce, 
neonatal e pós 
neonatal, causa. 
 
 
Distrito sanitário, 
faixa etária da mãe 
 
 
 
 
 
Distrito sanitário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelas, gráficos e série 
histórica. 
 
 
 
 
Tabelas, gráficos e série 
histórica. 
 
 
 
 
 
Tabelas, gráficos e série 
histórica. 
 



GRUPO 4 OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Número de leitos 
SUS hospitalares 
por habitantes. 
 
 
 
 
Número de 
serviços de saúde 
por habitantes 
 
 
 
 
 
 
Número de 
equipos 
odontológicos por 
habitantes. 
 
Número de 
consultas médicas 
(SUS) por 
habitantes 
 
 
Número de 
procedimentos 
complementares 
por consultas 
médicas 

Número de leitos hospitalares 
por 1.000hab em determinado 
espaço geográfico, no ano 
considerado. 
 
 
 
Número de serviços públicos e 
privados por 1.000 hab em 
determinado espaço geográfico, 
no ano considerado. 
 
 
 
 
 
Número de equipo odontológico 
(SUS) por mil habitantes em 
determinado espaço geográfico 
no ano considerado. 
 
Número médio de consultas 
médicas apresentados no SUS 
por habitantes, em determinado 
espaço geográfico no ano 
considerado. 
 
Número médio de 
procedimentos complementares 
de patologia clínica e 
imagenologia por 100 consultas 
médicas, apresentadas no SUS, 
em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado. 

Número total de leitos 
hospitalares públicos ou 
privados, sobre a população total 
residente, ajustada para o meio 
do ano multiplicado por 
1.000hab. 
 
 
Número total de serviços 
públicos ou privados, sobre a 
população total residente 
ajustada para o meio do ano 
multiplicado por 1.000hab. 
 
 
 
Número total de equipos 
odontológicos (SUS) sobre a 
população total ( residentes). 
 
 
 
Número total de consultas 
médicas apresentadas no SUS, 
sobre a população total 
residente. 
 
Número médio de 
procedimentos complementares 
de patologia clínica e 
imagenologia sobre o número de 
consultas médicas multiplicado 
por 100. 

Unidade geográfica: 
Município; Distrito 
sanitário. Categoria de 
vínculo: público; 
privado, universitário. 
Tipo de leito. 
 
 
Unidade geográfica: 
Município; Distrito 
sanitário. Categoria de 
vínculo: público; 
privado,tipo de 
serviço, tipo de 
unidade. 
 
Unidade geográfica 
município e Distrito 
sanitário. 
 
 
 
Unidade geográfica: 
Município e distrito 
sanitário. Tipo de 
especialidade médica. 
 
 
Município; Distrito 
sanitário; tipo de 
procedimento. 

Tabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 



GRUPO 4 OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS 
INDICADOR/ 

INFORMAÇÃO 
CONCEITUAÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO CATEGORIAS / 

VARIÁVEIS 
FORMA  DE 

APRESENTAÇÃO 
Número de 
profissional de 
saúde por 
habitante. 
 
Número de 
profissional por 
atividade 
profissional. 
 
Número de 
consultas por 
especialidades. 
 
Número de 
consulta 
odontológica. 
 
Número de 
serviços de saúde 
por habitantes 
 
Número de 
exames 
diagnóstico por 
habitante 

Número de profissional por 
1.000 habitantes em 
determinado espaço geográfico, 
no ano considerado. 

Número total de profissionais 
sobre a população total 
residente.  

Espaço geográfico: 
Município e distrito 
sanitário. Tipo de 
profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria de exame: 
Medicina nuclear; 
Hemodinâmica; 
Cárdiovasculares; 
Ecocardiograma; 
Dupplex scan; 
ECG 
 

 

 
 
 
 



 

ANEXOS



Anexo I 

Programa da Oficina 

Hora Atividade Responsável 
14:00 Discurso de Boas Vindas GABINETE 
14:20 Apresentação dos objetivos e da dinâmica da oficina Tânia de Jesus 
14:30 Conceitos e aplicação do SIG Eduardo Mota 
14:40 Trabalho de Grupo Grupos de trabalho 
15:00 Intervalo - 
15:10 Trabalho de Grupo Grupos de trabalho 
16:10 Plenária de apresentação dos trabalhos Grupos de trabalho 
17:00 Encerramento  



Anexo II 

Composição dos grupos 

GRUPO 1 – INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS (11 pessoas) 
• 2 – CRDH; 
• 1 – FMS; 
• 1 – CAD; 
• 1 – NGI; 
• 6 – DISTRITOS. 

 
GRUPO 2 – INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS (16 pessoas) 

• 1 – COSAM(VISA); 
• 2 – COAPS; 
• 12 – DISTRITOS. 

 
GRUPO 3 – PROGRAMAS E AÇÕES ESPECIAIS (15 pessoas) 

• 2 – COAPS; 
• 2 – COSAM (VIEP/CCZ); 
• 11 – DISTRITOS. 
 

GRUPO 4 – OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS (14 pessoas) 
• 3 – CRA; 
• 1 – ASTEC; 
• 1 – AUDITORIA; 
• 1 – NGI; 
• 1 – COSAM(VISAMB); 
• 7 – DISTRITOS. 

 
 
TOTAL – 20 pessoas do Nível Central e 36 Pessoas dos Distritos. 
 



Anexo III 

Relação de Participantes 
Grupo 01 
 

NOME LOTAÇÃO 
Ana Lúcia de Medeiros Silva CAD 
Ariovaldo Borges Júnior NGI 
Celson Borges Bonfim Santos DS Cajazeiras 
Christianne Sheilla Leal Almeida DS Centro Histórico 
Fábio Rodrigues dos Santos CDRH 
Graciede de Jesus A. Santos FMS 
Maria de Fátima C. de Oliveira DS Boca do Rio 
Maria Helena Belinello DS Pau da Lima 
Moises Gomes da S. Fialho CDRH 
Rosa Ester de A. S.Magalhães DS Barra/ Rio Vermelho 
Simone de Oliveia Santana DS Cabula/Beirú 

 
Grupo 02 

NOME LOTAÇÃO 
Ana Carina Dunham DS Barra/ Rio Vermelho 
Ana Lourdes Nascimento Neves DS Itapuã 
Eliane Santos Mota DS Pau da Lima 
Eliene Célia de Castro DS Boca do Rio 
Eliene dos Santos de Jesus DS Brotas 
Ênio Silva Soares DS Liberdade 
Francisco Alves Junior Pereira DS São Caetano/Valéria 
Ilvia Maria Carvalhau B. Santos DS Cajazeiras 
Izabel Cristina Costa Alves DS Cabula/Beirú 
Martha Itaparica de Carvalho CEREST/SSA 
Nádia A. Chagas Lima DS Itapagipe 
Nilza Maria Santos da Silva DS Centro Histórico 
Rosana Fialho COAPS 
Sandra Maria Fonte Pazos DS Subúrbio Ferroviário 
Sara Cristina Stollter Souza COSAM/VISA 
Suzana Mendes Ameida COAPS 



 Anexo III 

Relação de Participantes 
 
Grupo 03 
Ana Claudia Pinto COSAM/VIEP 
Ana Maria dos Santos DS Itapuã 
Angélica Andrade DS Pau da Lima 
Flávia Campos dos Santos DS Brotas 
Francisco Carlos de Miranda DS Centro Histórico 
Joelma Rosado DS Liberdade 
Karina da Cunha C. Marques DS Itapagipe 
Maria da Hora de Jesus DS Boca do Rio 
Maria Irais Lessa Souza DS Itapuã 
Mônica Cerqueira Coutinho de Lima DS São Caetano/Valéria 
Paraguaçu Diamantina F.Bastos DS Cajazeiras 
Patricia Maria M. A. de Santana DS Subúrbio Ferroviário 
Silvia Dias Pimentel COAPS 
Tatiana Cerqueira Machado COSAM/CCZ 
  
 
Grupo 4 
André Luiz Macial Almeida NGI 
Cláudia Hardman Icó Neves DS Itapagipe 
Dnisjani Pereira dos Santos DS Brotas 
Dulcelina Anjos do Carmo ASTEC 
Eliete Batista dos Santos DS São Caetano/Valéria 
Fabiano Mosquera Simões COSAM/VISAMB 
Irene Lúcia D´Albulquerque Setubol  CRA 
Márcia Silva dos Santos AUDITORIA 
Maria de Fátima Moraes DS Cabula/Beirú 
Maria Raimunda Saraiva CRA 
Nilza Pereira de Oliveira DS Liberdade 
Nubia Valéria Santos Sobral DS Barra/ Rio Vermelho 
Rita de Cássia Nunes CRA 
Silvania Katia S. Silva DS Subúrbio Ferroviário 
 



Anexo IV 
 
 

Relação de convidados presntes ao evento 
N.° NOME DO SERVIDOR  LOTAÇÃO FUNÇÃO 
01 Alcione Bastos Alves. COAPS Subcoordenador 
02 Ana Claudia da Silva Pinto COSAM / VIEP Técnica 
03 Ana Lourdes Nascimento Neves Itapoan Subcoordenador 
04 Ana Lúcia de Medeiros CAD Chefe de setor 
05 Ana Maria dos Santos Itapoan Chefe de setor 
06 André Luis Almeida NGI Analista sistema 
07 Angélica Andrade Pau da Lima Chefe de setor 
08 Celso Borges Bonfim Santos Cajazeiras Chefe de setor 
09 Christianne Sheila Almeida Centro Histódico Subcoordenador 
10 Claudia Hadma Iço Neves Itapagipe Chefe de setor 
11 Dinsjani Pereira dos Santos Brotas Subcoordenador 
12 Eliane Santos Mota Pau da Lima Nutricionista 
13 Eliene Célia de Castro Boca do Rio Chefe de setor 
14 Maria Cristina G de Santana Brotas Enfermeira 
15 Eliete Batista dos Santos São Caetano Chefe de setor 
16 Luciene Maria Santana Costa COSAM / VISA  Técnico 
17 Fábio Rodrigues dos Santos CDRH Administrativo 
18 Marcele de Almeida Lima  Brotas Estagiária 
19 Francisco A. J. de Carvalho São Caetano Chefe de setor 
21 Graciete de Jesus A. santos FMS Contadora 
22 Ilva Maria Carvalhal Bonfim Cajazeiras Chefe de setor 
23 Irene Lúcia Setubol CRA ? 
24 Izabel Cristina Costa Alves Cabula \ Beirú Chefe de setor 
25 Joelma Rosado Liberdade Psicóloga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV 
 
 

Relação de convidados presntes ao evento 
26 Karina Cunha C. marques Itapagipe Sbcoordenador

a 
27 Márcia Silva dos Santos Auditoria Auditora 
28 Maria da Hora de Jesus Boca do Rio Subcoordenad

or 
29 Maria Helena Belinello Pau da Lima Coordenadora 
30 Maria Irais Lessa Souza Itapuã Coordenadora 
31 Marcel Oliveira Bahiense CRA Digitador 
32 Moisés Gomes  CDRH Administrativo 
33 Ana de Oliveira Barbosa COSAM \ VISA Técnica 
34 Nádia A. Chagas Lima Itapagipe Chefe de Setor 
35 Nilza Maria Santos da Silva Centro Histórico Chefe de setor 
36 Núbia Valéria Santos Sobral Barra \ R. Verm Coordenadora 
37 Nilza Pereira de Oliveira Liberdade Enfermeira 
38 Paraguaçu Diamantina Bastos Cajazeiras Subcoordenad

or 
39 Rita de Cássia Nunes CRA Chefe de setor 
40 Rosana Fialho COAPS Técnica 
41 Sandra Maria Fontes Pazos Subúrbio Ferrv. Subcoordenad

or 
42 Sara Cristina Souza COSAM \ VISA Fiscal 
43 Silvia Dias Pimentel COAPS Coordenadora 
44 Simone de Oliveira Santana Cabula \ Beirú Chefe de setor 
45 Emanuela Oliveira Conceição COAPS Técnica 
46 Alex Cunha CCZ Coord. CPD 
47 Leonardo Biron NGI Técnico 
48 Ana de Oliveira Barbosa COSAM \VISA Técnica 

 
 



Anexo V – COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Eduardo Mota 

Tânia de Jesus 

Antoniel Barros 

 

Equipe Técnica: Subcoordenação de Informações de Saúde: 

Tânia de Jesus  

Antoniel Barros 

Lucas de Oliveira 

Rosildete Santos 

 

Monitores dos grupos de trabalho: 

Antoniel Barros 

Rosildete Santos 

Lucas Oliveira 

Tânia de Jesus 



Anexo VI – GLOSÁRIOS DE SIGLAS UTILIZADAS 

 

ASTEC - Assessoria Técnica

CAD - Coordenação Administrativa

CDRH - Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos

CMS - Conselho Municipal de Saúde

COAPS - Coordenação de Atenção e Promoção à saúde

COPEL - Comissão Permanente de Licitação

COSAM - Coordenação de saúde Ambiental

CRA - Coordenação de Regulação e Avaliação

DS - Distrito Sanitário

GASEC - Gabinete do Secretário

NGI - Núcleo de Gerenciamento de Informática

VIEP - Vigilância Epidemiológica  

 


