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RESUMO 

 

BORGES, M. A. Uma ferramenta para monitoramento de indicadores na gestão de 

saúde no município de Ribeirão Preto - SP. 2022. Dissertação (Mestrado em Gestão de 

Organizações de Saúde) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

 

Indicadores são ferramentas utilizadas na gestão para monitoramento e avaliação e podem ser 

empregados para medir o desempenho e a qualidade de serviços. Na saúde pública, pode-se 

definir indicadores para auxiliar na gestão e organização dos serviços disponibilizados para a 

população, para atingir efetividade e eficiência nos processos de trabalho e avaliar a qualidade 

desses serviços. O Ministério da Saúde mantém uma base de dados de indicadores 

alimentados pelos municípios, os quais podem impactar em seu financiamento. Esse trabalho 

teve por objetivo disponibilizar um conjunto de indicadores em três níveis gerenciais de saúde 

de um município – unidades de saúde, departamentos e coordenações de programas de saúde 

e o gestor municipal, para o monitoramento e avaliação dos serviços oferecidos em cada um 

desses níveis. O projeto foi desenvolvido para o município de Ribeirão Preto – SP. A partir da 

identificação das necessidades de informação dos gestores, foi desenvolvida uma ferramenta 

para extração, tratamento e disponibilização destes indicadores na forma de séries temporais. 

O conjunto de indicadores incluiu os de risco familiar, baseado na escala de Coelho-Savassi, 

de prevenção e os de financiamento para a Atenção Primária relativo à portaria que define o 

Programa Previne Brasil. Como resultado, esse projeto possibilitou análises de informações 

de saúde do município, como a análise espacial, demográfica, populacional e das estruturas de 

saúde, em uma linha do tempo e poderá ser replicado, com adaptações. 

 

 

 

 

Palavras chave: Administração de serviços de saúde. Indicadores básicos de saúde. 

Monitoramento. 





ABSTRACT 

 
BORGES, M. A. A tool for monitoring indicators in health management in the city of 

Ribeirão Preto - SP. 2022. Dissertação (Mestrado em Gestão de Organizações de Saúde) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

 

Indicators are tools used in management for monitoring and evaluation and can be used to 

measure performance and quality of services. In public health, indicators can be defined to 

assist in the management and organization of services available to the population, to achieve 

effectiveness and efficiency in work processes and evaluate the quality of these services. The 

Ministry of Health maintains a database of indicators fed by municipalities, which can impact 

their financing. This work aimed to provide a set of indicators at three management levels of 

health of a municipality – health units, departments and coordination of health programs and 

the municipal manager, for the monitoring and evaluation of the services offered in each of 

these levels. The project was developed for the municipality of Ribeirão Preto - SP. Base on 

the identification of the information needs of managers, a tool was developed for extraction, 

treatment and availability of these indicators in the form of time series. The set of indicators 

included those of family risk, the Coelho-Savassi scale and those of prevention and funding 

for Primary Care. As a result, this project allowed analysis of health information from the 

municipality, such as spatial, demographic, population and health structures analysis, in a 

timeline and can be replicated, with adaptations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atribui-se a William Deming, um pesquisador sobre processos de qualidade, a frase 

“o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado”. Embora informações quantitativas não 

devam ser consideradas isoladamente em processos de gestão, constituem-se em elementos 

fundamentais para melhoria desses processos. 

A gestão na saúde necessita de monitoramento e avaliação de indicadores para medir 

o desempenho e a qualidade do atendimento. Esses indicadores visam buscar uma efetividade 

e eficiência nos processos de atenção à saúde. 

Carvalho et al. (2012, p. 905) relatam que: 

O monitoramento é uma ação que permite a observação, a medição e a 

avaliação contínua de um processo ou fenômeno[...], e que a avaliação traz a 

visão de julgamento, práticas de intervenções que auxiliam na tomada de 

decisão, sendo capaz de subsidiar mudanças na construção e/ou na 

implementação de programas, projetos ou políticas de saúde. 

Carvalho et al. (2012, p. 906) entendem que  

Mecanismos pactuados de monitoramento e avaliação da gestão do SUS 

devem ser implantados em todas as unidades federadas, estabelecendo-se a 

responsabilização dos estados e municípios e do gestor federal no âmbito do 

SUS, com vistas ao fortalecimento da capacidade de gestão pública da saúde.  

 

Conforme a Política Nacional da Atenção Básica (BRASIL 2017), o artigo 7º e 

parágrafos XI, XII e XIII descrevem como parte da responsabilidade de todas as esferas de 

governos: o planejamento, apoio, monitoramento e avaliação das ações na atenção primária, 

além de criar mecanismos para acompanhamento sistemático das ações na atenção primária, e 

também a disponibilização destas informações e resultados alcançados. 

Para os municípios, através do monitoramento de indicadores, pode-se avaliar as 

políticas de saúde implementadas para a promoção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, além dos impactos em seu financiamento. Destaca-se alguns indicadores: (a) os 

definidos pelo Ministério da Saúde para monitoramento como contrapartida ao financiamento 

da atenção primária conforme a portaria 2.979 (BRASIL, 2019a), (b) Indicadores avaliados 

pelo PMAQ (Programa do Monitoramento da Qualidade), (c) aqueles definidos nos Planos 

Municipais de Saúde e (d) identificação de risco familiar em áreas cobertas pela Estratégia de 

Saúde da Família. 
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O escopo desse trabalho incluiu como objeto de estudo indicadores para o município 

de Ribeirão Preto –SP. Essa escolha se deu por conveniência, uma vez que o pesquisador 

pertence ao quadro permanente de servidores públicos na Divisão de Informática da 

Secretaria Municipal de Saúde, o que possibilitou o acesso, extração e disponibilização de 

dados no contexto desse trabalho. 

Foi implantado no município de Ribeirão Preto, a partir de 1994, o sistema Hygia, 

um sistema de informação para gestão e organização de seus serviços de saúde. Alguns desses 

serviços ofertados nas unidades de saúde, no seu início, eram: agenda de consultas, 

dispensação de medicamentos e programação e aplicação de vacinas, tendo como principal 

função a organização dos processos de trabalho e programas. Nesse início, o sistema operava 

em um banco de dados de tecnologia proprietária, o que dificultava a extração e análise de 

dados ao usuário final. 

Em 2008, o sistema foi atualizado para uma plataforma web, o que permitiu, em 

etapas, a implantação do sistema em todas as unidades de saúde e todos os setores internos 

(recepção, pré e pós consulta, consultórios, sala de vacinas e farmácias). 

Esta nova versão, chamada Hygiaweb, trouxe, além da inovação tecnológica, o uso 

de novos módulos, em que se pode destacar: 

• Integração dos resultados de exames com laboratórios prestadores de serviço; 

• Regulação de urgência e de encaminhamentos para consultas e exames; 

• Prontuário eletrônico – Registro pelos profissionais de saúde sobre o atendimento 

realizado (anamnese, exame clínico, orientação, conduta, CID, CIAP, receituário, 

pedido de exames, atestados e declarações, solicitação de encaminhamentos, entre 

outros); 

• Integração com o sistema SI PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunização) do Ministério da Saúde; 

• Integração com o sistema e-SUS APS do Ministério da Saúde; 

• Integração com o sistema RAAS – Registro de Ações em Saúde do módulo 

Psicossocial do Ministério da Saúde e 

• Geração do Faturamento para o SIA – Sistema de Informação Ambulatorial. 

Estes módulos foram implantados ao longo do tempo nas unidades de saúde, 

conforme os investimentos em equipamentos e rede de comunicação. O sistema Hygiaweb 
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utiliza atualmente o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados ORACLE, de arquitetura 

aberta, o qual disponibiliza algumas ferramentas para extração de dados e geração de 

relatórios. 

Atualmente, o sistema Hygiaweb é a principal, mas não única, fonte de informações 

sobre os serviços de saúde realizados pelo município. Existem outros sistemas em nível 

estadual e federal utilizados para a sistematização dos serviços de saúde, além de outros 

sistemas administrativos do próprio município, como os sistemas de almoxarifado, 

patrimônio, compras, folha de pagamento e recursos humanos, entre outros. 

Para a organização dos serviços de saúde e o monitoramento de indicadores, é 

necessário o acesso a diversas fontes de dados, de sistemas que operam em nível municipal, 

estadual e federal, de informações tanto de natureza administrativa quanto financeira, para 

que se possa gerar informações para o planejamento das ações de saúde. 

Apesar do sistema Hygiaweb disponibilizar uma série de relatórios, ele não 

oferece funcionalidades para acessar as visões, agrupamentos e filtros necessários para as 

diversas análises necessárias. Outros relatórios construídos em planilhas eletrônicas não 

permitem a análise de grandes volumes de dados, assim como a interconexão com outros 

bancos de dados. Nesse contexto, foi identificada uma demanda para a criação de um 

banco de dados com capacidade de armazenar e organizar um grande volume de dados de 

origens diferentes, que permitisse a criação e organização de relatórios, para 

compreensão e auxílio na tomada de decisões. 

Dentre as alternativas tecnológicas para a implementação desse banco de dados, tem-

se os sistemas de Data Warehouse, que, segundo Date (2004), na língua portuguesa significa, 

literalmente, um armazém de dados. Corresponde a um depósito de dados orientado por 

assunto, integrado, não volátil, variável com o tempo e orientado para apoiar as decisões 

gerenciais. 

Dentre as características deste tipo de Banco de Dados pode-se destacar: 

•  Exclusividade para análise de dados: os dados poderão ser tratados e organizados 

sem influenciar a fonte de dados original; 

•  Modelagem Multidimensional: modelo lógico de organização dos dados no Banco 

de Dados que permite o acesso aos dados de uma forma adequada e rápida; 
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 Processamento OLAP (Online Analytical Processing): capacidade para manipular e 

analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas. 

Dada a possibilidade de disponibilização de informações sobre indicadores de saúde 

do município aos gestores em diversos níveis, a lacuna dessa pesquisa consistiu em como 

estabelecer um processo de coleta, organização e disseminação para esses indicadores, por 

meio de técnicas e ferramentas de Data Warehouse. 

A definição, forma da coleta e cálculo dos indicadores serão descritas na 

metodologia do trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

Este projeto teve por objetivo desenvolver um processo para disponibilizar 

indicadores da atenção primária em saúde para três níveis de gestão – Unidades de Saúde, 

Departamentos e Coordenação de Programas de Saúde e o Gestor Municipal, por meio de 

uma ferramenta para monitoramento, avaliação e melhoria dos serviços em saúde. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir os indicadores utilizados para a análise dos serviços ofertados no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

• Desenvolver a modelagem dimensional para os indicadores selecionados; 

• Extrair os dados de suas fontes e proceder os tratamentos necessários, como 

correções, conversões, sumarização, filtragem, agrupamento e carregamento no 

banco de dados do Data Warehouse; 

• Preparar a interface ao usuário final, por meio da geração de relatórios e gráficos 

dinâmicos que acessam o banco de dados e 

• Disponibilizar os indicadores aos usuários finais. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

• O uso de um banco de dados multidimensional e uma ferramenta informatizada para 

extração e tratamento de dados permite análises das características presentes da 

informação ou indicador, como a análise espacial, demográfica, populacional e das 

estruturas de saúde, em uma linha do tempo, ou seja, uma análise temporal. 

• A disponibilização destes dados favorece a disseminação da informação e possibilita 

aos gestores das unidades de saúde, coordenação de programas e gestor municipal, 

uma melhor avaliação dos serviços, de modo a auxiliar o planejamento e a gestão de 

políticas de saúde. 

• Desse modo, o monitoramento e a avaliação de indicadores podem redefinir 

estratégias, fluxos e processos de trabalho de uma determinada política de saúde em 

busca de uma melhor efetividade e eficiência. 

• Como exemplo, nas tabelas 1 e 2 são apresentados os números de exames 

citopatológicos de colo e de mamografia relativo à faixa etária prevista para 

realização de exames como prevenção, solicitadas pelas unidades de saúde do 

município de Ribeirão Preto. Estes dados consolidados foram retirados através da 

ferramenta TABNET do DATASUS, relativo ao sistema SISCAN (BRASIL, 2021). 

 

Tabela 1 – Número de exames citopatológicos realizados, solicitados pelas unidades de saúde, para 

rastreamento do câncer de colo da população alvo 

SISCAN - Cito do colo - Por local de atendimento - São Paulo 

Exames por Ano competência segundo Unidade de Saúde 

Município da unidade de saúde:354340 Ribeirão Preto; Ano competencia:2014-2020;  

Faixa etária: Entre 25 a 64 anos;  

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Total 25.316 25.954 28.450 26.618 24.802 26.112 13.226 170.578 

Fonte: Sistema SISCAN - Tabnet do Datasus (BRASIL, 2021). 
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Tabela 2 – Número de exames de mamografia realizados, cuja solicitação foi feita pelas unidades de 

saúde para a população alvo para rastreamento do câncer de mama 

SISCAN - MAMOGRAFIA - POR LOCAL DE ATENDIMENTO - São Paulo  

Exames por Ano competência segundo Unidade de Saúde 

Município da unidade de saúde:354340 Ribeirão Preto; Ano competencia:2014-2020; 

Faixa etária: Entre 50 a 69 anos; 

Ano 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Total 5.600 7.888 8.627 7.305 7.743 7.793 4.372 44.956 

Fonte: Sistema SISCAN - Tabnet do Datasus (BRASIL, 2021). 

 

Foram extraídos dados das unidades de saúde que realizaram solicitação de exames, 

exceto os estabelecimentos que não fazem parte da rede de unidades de saúde do município 

(Penitenciária Feminina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Santa Casa, Sobbecan), no 

período entre 2014 e 2020. 

O ano de 2020, devido a pandemia e a suspensão de atendimentos, impactou 

negativamente o número de exames citopatológicos e de mamografia realizados. Ao se 

observar os dados entre 2014 e 2019 apesentados nas tabelas 1 e 2, apesar de não haver 

restrição ou problemas quanto ao acesso a estes exames, nota-se uma estabilidade ou leve 

queda no número de exames coletados com o passar dos anos. Em oposição, o Plano 

Municipal de Saúde 2018-2021 (RIBEIRÃO PRETO, 2017, p. 117) prevê um aumento da 

razão do número de exames realizados de 10% (citopatológico) e 5% (mamografia) ao ano, 

baseado nos dados de 2017. Pode-se avaliar pelos dados mostrados a dificuldade de 

cumprimento dessas metas. 

O uso de uma ferramenta para monitoramento destes indicadores com a comparação 

da produção realizada com uma meta mensal estabelecida por unidade, equipe ou profissional, 

permite avaliar a cobertura em um nível mais detalhado e numa frequência menor, não 

dependendo da consolidação e disponibilização dos dados pelo Ministério da Saúde. Este 

monitoramento permite ao gestor de cada nível gerencial: avaliar o indicador, definir ações e 

rever processos em busca de uma melhor cobertura do indicador e melhoria no serviço de 

prevenção.
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4. METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma pesquisa metodológica e descritiva, por especificar um processo de 

coleta, organização e disponibilização de dados de indicadores de saúde para os gestores 

municipais. Foram disponibilizados dados quantitativos, referente à população que utiliza o 

serviço público de saúde no município de Ribeirão Preto. 

Inicialmente foram definidos três grupos de indicadores para serem disponibilizados 

aos usuários, a saber: 

a) Classificação de Risco Familiar: instrumento de classificação para avaliação de 

risco familiar, baseado na escala de Coelho-Savassi, utiliza alguns dados chamados 

de sentinelas, os quais possuem valores e pesos. A somatória dos valores destas 

sentinelas indica o risco familiar. O detalhamento da escala é mostrado no Anexo 

A. 

b) Indicadores de Prevenção: avaliam os serviços de prevenção como a vacinação em 

populações diferentes (crianças até 5 anos, gestantes, população geral) e a 

prevenção em relação ao rastreamento do câncer de mama. Estes indicadores são 

detalhados no Anexo B. 

c) Indicadores para o Financiamento da Atenção Primária: foram incluídos 6 

indicadores definidos pela portaria 3.222 (BRASIL, 2019b) que refletem no 

financiamento da atenção primária do município. Estes indicadores e suas metas 

estão detalhados no Anexo C, sendo eles: 

• Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas de pré-natal realizadas;  

• Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; 

• Proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico; 

• Cobertura de exame citopatológico; 

• Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida 

• Percentual de pessoas diabéticas com solicitação de exame de hemoglobina glicada. 

Os dados para a geração dos indicadores foram extraídos do sistema de gestão do 

município (Sistema Hygiaweb) e de outros sistemas disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde (e-SUS e SISCAN).  
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Para cada indicador selecionado, foi definido como público-alvo os pacientes que 

tiveram atendimento nos últimos 05 (cinco) anos nos diversos serviços ofertados pelo 

município (consultas, exames, vacinas, encaminhamentos, regulação, dispensação da farmácia 

e outros), por representar a população que tem utilizado os serviços públicos de saúde 

recentemente.  

Foi desenvolvido o projeto dimensional de dados com a definição da modelagem do 

projeto. A extração de dados foi realizada por meio da criação de consultas SQL ao banco de 

dados do sistema Hygiaweb e de arquivos de dados (texto, csv e planilhas) de outros sistemas.  

A ferramenta utilizada neste processo foi o software Power BI da Microsoft, para 

realização das etapas de extração, tratamento, armazenamento e disponibilização dos dados 

aos usuários finais. Foi utilizada licença de propriedade da Secretaria Municipal da Saúde 

para o desenvolvimento dos relatórios. 

 Desse modo, o projeto foi dividido nas seguintes etapas: 

 

1ª Etapa – Definição dos Indicadores 

A definição dos indicadores foi realizada conforme avaliação junto aos gestores, 

considerando as obrigatoriedades junto aos indicadores do Ministério da Saúde e o Plano 

Municipal de Saúde, além de critérios técnicos como disponibilidade de dados e 

periodicidade. 

O indicador de classificação de risco familiar, foi definido junto a Coordenação da 

Estratégia de Saúde da Família do município, como instrumento de avaliação de risco 

familiar, para identificar o risco destas famílias e o planejamento de ações de prevenção. 

Conforme a Portaria 2.436 (BRASIL, 2017), Art. 10º item II, os municípios devem 

“programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as 

necessidades de saúde identificadas em sua população”. 

Os indicadores de prevenção foram definidos da seguinte forma: 

• A coordenação do Programa de Saúde da Mulher definiu o indicador cobertura do 

exame de mamografia como prevenção do câncer de mama (Portaria 3.222 Art. 7º 

item IX – Ações relacionadas ao câncer de mama). 
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•  A Coordenação do Programa de Imunização definiu a cobertura vacinal da 

população de crianças e de adultos, conforme o preconizado pela carteira de 

vacinação do Ministério da Saúde, com o monitoramento das vacinas programadas e 

a sua aplicação, avaliando os atrasos de vacinas. 

Os indicadores do financiamento da Atenção Primária foram discutidos com a 

Departamento de Planejamento e o DASP, como os departamentos responsáveis de 

monitoramento destes indicadores na Secretaria de Saúde, e também junto a Coordenação do 

Programa da Saúde da Mulher (indicadores relativo a gestantes e prevenção de câncer) e a 

Coordenação de Doenças Crônicas (indicadores relativo a hipertensão e diabetes), como os 

programas responsáveis em atuarem no planejamento de ações e de educação junto as 

unidades de saúde, equipes de saúde e profissionais. 

 

2ª Etapa – Modelagem dos dados 

Com base nas informações definidas na primeira etapa, foi desenvolvida a 

Modelagem Dimensional dos dados, identificando os perfis de acesso e a granularidade das 

informações. 

Utilizou-se o modelo estrela para o desenho da modelagem e a criação de bancos de 

dados por assunto (Data Marts). 

 

3ª Etapa – Identificação da fonte de dados, extração e tratamento dos dados 

Para os indicadores que foram analisados, foram identificadas as fontes de dados, o 

formato de extração, a periodicidade, e os tratamentos de dados necessários a serem 

realizados para a integração das diversas bases de dados. É importante observar os seguintes 

detalhamentos: 

• Definição do local da informação e as regras para a geração do indicador. 

• Criação da métrica de cada indicador a ser analisada de forma que seja mensurável 

ao decorrer do tempo. 

• A disponibilização das fontes de dados para a geração da informação de forma 

periódica pelo setor responsável. 
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Foi previsto para cada indicador, as seguintes fontes de dados: 

Classificação de risco familiar: A partir das fichas de cadastro domiciliar e de 

cadastro individual do módulo e-SUS do Sistema Hygiaweb, extrai-se as sentinelas 

(variáveis) e com a definição de seu escore de risco define-se o cálculo de risco familiar das 

famílias. As sentinelas estão definidas no Anexo A e o indicador é baseado no número de 

fichas do e-SUS que permitirão gerar a Escala de Classificação de Coelho e Savassi. 

Gestantes, hipertensos e diabéticos: Os pacientes (Gestantes, Hipertensos e 

Diabéticos) foram identificados pelas informações dos códigos CID (Classificação 

Internacional de Doenças), do CIAP (Classificação Internacional de Atenção Primária) ou do 

campo Condição de Saúde ou Agravo que são informados nos atendimentos ambulatoriais 

dentro do sistema Hygiaweb, assim como as outras informações relevantes ao cálculo dos 

indicadores (números de consultas, exames solicitados e exames avaliados).  

Cobertura Vacinal: Os indicadores de vacina foram extraídos do módulo de vacina e 

o público alvo define-se através do cadastro de pacientes do sistema Hygiaweb. 

Prevenção de Câncer de Colo e Câncer de Mama: As informações relativas aos 

exames citopatológicos e de mamografia realizados foram extraídos do sistema SISCAN e 

confrontados com a população cadastrada no sistema Hygiaweb (sexo feminino e faixa etária) 

conforme as definições do público alvo destes indicadores. 

 

4ª Etapa - Preparar interface orientada ao usuário final  

Essa etapa previu o desenvolvimento de painéis de visualizações (dashboards) 

apresentando tabelas, gráficos e mapas orientados aos usuários que acessarão os dados. A 

interface levou em consideração os níveis de gestão que terão acesso aos dados, e definindo 

assim a sua granularidade, filtros e nível de acesso. 

Foi realizada uma validação inicial dos dados e disponibilização de uma versão de 

testes para uma equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde e para os gestores e 

profissionais de algumas unidades de saúde realizarem uma avaliação da ferramenta. 
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5ª Etapa – Disponibilização, treinamento e uso da ferramenta pelos gestores. 

Nesta etapa disponibilizou-se os dados gerados para uma equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Saúde, diretores, coordenadores de programas, gerentes e profissionais das 

unidades de saúde. 

Foi realizado o treinamento com disponibilização de material sobre o conceito dos 

indicadores e o uso das funcionalidades da ferramenta. Após o treinamento, realizou-se o 

monitoramento e acompanhamento das equipes no uso da ferramenta. 

Como se trata de um trabalho que disponibilizou uma ferramenta de análise, ou seja, 

um produto (software) ao usuário final, não se aplicou uma análise formal dos dados 

produzidos / disponibilizados. Para cada indicador a ser incluído no Data Warehouse, o 

pesquisador realizou uma análise de validação dos dados armazenados, verificando a 

consistência e corretude destas informações.  

A pesquisa foi aprovada por comitê de ética em pesquisa com o registro na 

Plataforma Brasil sob o número CAAE: 36733620.8.0000.5440. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este Capítulo descreve assuntos relacionados à presente pesquisa, que compõem o 

referencial teórico para esse trabalho. A Seção 3.1 aborda o tema indicadores – definição, 

tipos, indicadores de saúde e detalhamento dos indicadores abordados no presente trabalho. A 

Seção 3.2 descreve os conceitos, técnicas e ferramentas de Data Warehouse, tecnologia 

utilizada no desenvolvimento da ferramenta para monitoramento de indicadores. 

 

5.1 INDICADORES  

O Guia Referencial do Ministério de Planejamento para medição de desempenho e 

construção de indicadores define que “Indicadores são métricas que proporcionam 

informações sobre o desempenho de um objeto (seja governo, política, programa, 

organização, projeto etc.), com vistas ao controle, comunicação e melhoria” (BRASIL, 2009, 

p. 12-13).  

Segundo o guia (BRASIL, 2009, p. 13): 

Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de 

monitoramento e avaliação das organizações, assim como seus projetos, 

programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, 

identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, 

necessidades de mudança etc. 

De acordo com Francischini e Francischini (2017, p. 6) 

Indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o estado 

de uma operação, processo ou sistema. Desempenho é a comparação do que 

foi realizado pela operação em relação a uma expectativa do cliente ou 

objetivo do gestor. Portanto, indicadores de desempenho são medidas que 

mostram a comparação do que foi realizado pela operação em relação a uma 

expectativa ou objetivo. 

Na saúde pública, utiliza-se majoritariamente os indicadores de Eficiência, Eficácia, 

Capacidade, Produtividade e Qualidade. De acordo com Gil, Luiz e Gil (2016, p. 26), 

Existe um conjunto de indicadores de saúde clássicos que deve ser de 

conhecimento de todos os gestores, entre eles, podemos destacar os 

indicadores de efetividade que evidenciam os resultados das ações já 

desenvolvidas no território considerando as respostas produzidas 

setorialmente ou geradas por outros setores com impacto na saúde. São eles 

os indicadores de mortalidade, de morbidade, demográficos, 

socioeconômicos e ambientais. De modo geral, para subsidiar a tomada de 

decisão, as informações em saúde são coletadas, processadas e interpretadas 
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por uma equipe capacitada para tal. Existem dados que precisam ser 

coletados localmente (ex.: mortalidade materna e infantil) e outros que 

podem ser utilizados, à partir de outros bancos de dados (ex.: dados do 

IBGE). O importante é que o gestor e a equipe gestora busquem identificar, 

conhecer e aperfeiçoar, em seu território, a produção e análise dos dados 

para que estes se transformem em informações. 

Segundo Pena (2008, p. 85 e 86): 

Eficiência é a capacidade de fazer certo as coisas, de minimizar a relação 

insumos – produtos. Visa assegurar a otimização da utilização dos recursos 

e, portanto, relaciona-se com os meios e não com os fins. A eficácia implica 

fazer as coisas certas, escolher os objetivos certos. É uma medida normativa 

do alcance dos objetivos. Assim, um administrador que seleciona um 

objetivo inadequadamente ou não alcance os objetivos adequados é um 

tomador de decisões ineficaz, mesmo que consiga a melhor relação custo 

benefício. O ideal é que a organização seja eficiente e eficaz. Quando ocorre, 

de forma duradoura, esta situação prevalece a efetividade. 

 

Especificamente no que se refere à Atenção Primária em Saúde, conforme a Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2017, Art. 7º), existem responsabilidades comuns a 

todas as esferas de governo, onde pode-se destacar:  

• Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção básica (item XI); 

• Estabelecer mecanismos de controle, regulação e acompanhamento sistemático dos 

resultados alcançados pelas ações da atenção básica, como parte do processo de 

planejamento e programação (item XII); 

• Divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na 

Atenção Básica, estimulando a utilização dos dados para o planejamento das ações 

(item XIII); 

 

Estudos como o de Vieira-Meyer et al. (2020), sobre indicadores PMAQ-AB no 

estado do Ceará, demonstraram que a mudança nos processos de trabalho, baseados na 

autoavaliação e planejamento com a definição de metas, resultaram em melhorias de alguns 

indicadores avaliados. 

As ações que geram mais impacto no âmbito da saúde são as ações de prevenção. 

Estas ações atingem uma grande quantidade de pessoas, com baixos custos, mas com 

impactos significativos na saúde das pessoas. 



37 
 

 
 

O Caderno de Saúde 29 (BRASIL, 2010), define prevenção como sendo todo ato que 

tem impacto na redução de mortalidade e morbidade das pessoas. São definidos quatro níveis 

de prevenção conforme o Caderno de Saúde 29 (p. 15-16): 

a) Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de 

risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do 

desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da saúde e 

proteção específica (ex.: imunização, orientação de atividade física para 

diminuir chance de desenvolvimento de obesidade).  

b) Prevenção secundária é a ação realizada para detectar um problema de 

saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, no indivíduo 

ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento e 

reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo (ex.: 

rastreamento, diagnóstico precoce). 

c) Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em um indivíduo 

ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo 

ou crônico, incluindo reabilitação (ex.: prevenir complicações do diabetes, 

reabilitar paciente pós-infarto – IAM ou acidente vascular cerebral). 

d) Prevenção quaternária, de acordo com o dicionário da WONCA3 é a 

detecção de indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou 

terapêuticas, excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas 

inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. 

 

Pode-se associar indicadores às ações desenvolvidas na prevenção primária 

(promoção e proteção) e secundária (rastreamento). Como exemplo têm-se os indicadores da 

imunização de pacientes (crianças, adultos e gestantes) como prevenção primária, e como 

prevenção secundária têm-se a realização de exames para rastreamento do câncer 

(citopatológico e mamografia) ou monitoramento da diabetes (hemoglobina glicada), ou 

consultas regulares com a realização de exames e procedimentos como o caso das gestantes e 

hipertensos, ou ainda identificar famílias em risco para a realização de visitas monitoradas 

(avaliação de risco familiar). 

Cada um destes indicadores baseia-se nas recomendações dos respectivos cadernos 

de saúde do Ministério da Saúde como medidas de prevenção à saúde, sendo que algumas 

delas fazem parte de indicadores definidos pelo Ministério da Saúde através da Portaria 3.222 

(BRASIL, 2019b), em seu artigo 6º, parágrafo 1º, sobre a definição de indicadores do ano de 

2020 para Atenção Primária em Saúde, como por exemplo: 

a) Ferramentas para análise de risco familiar são utilizadas por diversas secretarias 

municipais e estaduais para o monitoramento da população. Neste estudo 

utilizaremos a Escala de Coelho e Savassi de forma adaptada para as fichas do e-
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SUS das famílias cobertas por Equipes de Saúde da Família. Com isso, pretende-se 

determinar o risco social e de saúde das famílias sobre a responsabilidade de uma 

equipe de saúde, refletindo a possibilidade de problemas de saúde destes núcleos 

familiares. 

b) A realização do exame de hemoglobina em pacientes diabéticos é uma forma de 

prevenção conforme está previsto Caderno de Saúde 36 (p. 32) (BRASIL, 2013c): 

A hemoglobina glicada, hemoglobina glicosilada ou glico-hemoglobina, 

também conhecida pelas siglas A1C e HbA1C, indica o percentual de 

hemoglobina que se encontra ligada à glicose. Como ele reflete os níveis 

médios de glicemia ocorridos nos últimos dois a três meses, é recomendado 

que seja utilizado como um exame de acompanhamento e de estratificação 

do controle metabólico. 

 

c) A aferição de pressão de forma regular é uma das medidas preventivas para 

controle da hipertensão, conforme está previsto Caderno de Saúde 37 (p. 44) “Não 

se deve basear a suspeita de HAS pela presença de sintomas, sendo o diagnóstico 

feito por aferição de pressão arterial” (BRASIL, 2013d).  

d) Os indicadores para o monitoramento das gestantes estão previstos na Diretriz 6, 

Objetivo 6.1.2 e 6.1.3 do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 (RIBEIRÃO 

PRETO, 2017) e também no respectivo caderno de saúde do Ministério da Saúde: 

Caderno de Saúde 32 (p. 33) (BRASIL, 2013a): 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da 

gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto 

para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as 

atividades educativas e preventivas. 

 

Caderno de Saúde 32 (p. 56) (BRASIL, 2013a): 

O principal indicador do prognóstico ao nascimento é o acesso à assistência 

pré-natal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número 

adequado seria igual ou superior a 6 (seis). 

A gestante deverá receber as orientações necessárias referentes ao 

acompanhamento de pré-natal: sequência de consultas (mensalmente, se 

possível), visitas domiciliares e grupos educativos. Deverão ser fornecidos. 

• O calendário de vacinas e suas orientações; 

• A solicitação dos exames de rotina. 
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e) Os indicadores para o monitoramento da Saúde da Mulher relativo à prevenção de 

câncer estão previstos na Diretriz 6, Objetivo 6.2.1 e 6.2.2 do Plano Municipal de 

Saúde 2018-2021 (RIBEIRÃO PRETO, 2017) e no Caderno de Saúde 29 

(BRASIL, 2010), sobre rastreamento, para diagnóstico precoce da doença e o 

Caderno de Saúde 13 (BRASIL, 2013b) sobre as formas de controle de cânceres de 

útero e de mama. 

A importância destes indicadores selecionados se nota em diversos estudos 

realizados. Souza et al. (2020) apresentaram a evolução da hipertensão no Estado de 

Pernambuco, em áreas urbanas e rurais, entre 2006 e 2016. Nesse estudo, o indicador 

apresentou evolução na taxa de prevalência na população urbana e aumento na população 

rural. 

Nos estudos realizados sobre a realização de exames de mamografia para prevenção 

do câncer por Fayer et al. (2020, p. 150) conclui-se: 

A extrema relevância que o registro das informações seja realizado de forma 

mais criteriosa nos sistemas de informações existentes, da disponibilização 

desses dados para que as avaliações possam ser feitas periodicamente e de 

investimentos no aprimoramento dessas ferramentas. 

 

Mendes et al. (2020), avaliaram a qualidade do pré-natal em Sergipe entre junho de 

2015 e abril de 2016, identificando problemas na assistência, sendo alguns deles como o 

início tardio do pré-natal e o número insuficiente de consultas, que fazem parte dos novos 

indicadores do financiamento da APS. 

Adicionalmente, alguns indicadores utilizados na gestão empresarial têm sido 

utilizados na saúde, com adaptações e ajustes de contexto, como por exemplo os indicadores 

ligados ao desempenho: os indicadores balanceados de desempenho e os indicadores de 

performance. 

Os Indicadores Balanceados de Desempenho, ou Balanced Scorecard (BSC) foram 

uma das primeiras ferramentas a gerar indicadores além dos tradicionais indicadores 

financeiros, econômicos ou de resultados globais. Segundo Mota (2009, p. 103) “O BSC 

promove o alinhamento dos objetivos estratégicos com os indicadores de desempenho de 

metas e planos de ações”.  
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 Os indicadores de performance, ou Key Performance Indicators (KPIs), são 

métricas que visam aferir o desempenho em algum critério relevante. Só é possível gerenciar 

aquilo que se mede e é exatamente isso que justifica a determinação de indicadores de 

desempenho. Ao medir o status de suas demandas, a organização pode avaliar se o resultado é 

ou não satisfatório. Caso não seja, deve-se buscar subsídios para intervir e ajustar a 

performance ao resultado esperado.  

A criação de um instrumento integrador de dados, permite a análise, diagnósticos e 

avaliação, auxiliando nas tomadas de decisões e subsidiando mudanças em programas, 

projetos ou políticas de saúde, além da democratização e transparência das informações. 

Sellera et al. (2019). 

Deve-se atentar para a importância na escolha de indicadores que gerem impacto na 

organização. O uso de muitos indicadores não necessariamente gera impacto na gestão, pois o 

mais importante não é a quantidade de indicadores, mas sim a qualidade e a importância deste 

indicador para a gestão. Segundo Monteiro (2020, p. 1230), 

Os indicadores contratualizados devem ser criteriosamente selecionados para 

se produzir uma análise desta natureza. A questão dos critérios de seleção 

dos indicadores é fundamental, na medida em que a sua maioria está muito 

dependente do registo clínico. 

 

Outro fato importante é estabelecer nas organizações de saúde uma cultura de se 

trabalhar sistematicamente com indicadores: segundo Guelman e Costa (2006, p. 1): 

Um fato interessante é que, apesar do foco em resultados ser um dos 

fundamentos essenciais desta nova forma de atuação do Estado, vemos 

pouquíssimas experiências, no setor público, de organizações que medem e 

monitoram de maneira sistemática seus resultados. Por isso, faz-se 

necessário implantar uma maior cultura de resultados na administração 

pública brasileira. 

 

Massuda (2020), alerta que a mudança do financiamento do modo per-capita para o 

modelo baseado em indicadores pode criar consequências diretas e indiretas para o sistema de 

saúde, uma vez que o repasse será baseado em critérios de registros de dados e cálculos de 

indicadores. Para que um novo modelo de financiamento tenha êxito, Sellera et al. (2020) 

define como fundamental que as métricas utilizadas devem ser claras e factíveis, e que os 

indicadores devem ser sensíveis a variações de desempenho e resistentes a manipulação ou 

fraudes. 

https://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/pratica/indicadores-que-sua-empresa-precisa-acompanhar-de-perto
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 5.2 SISTEMAS DE DATA WAREHOUSE 

 

O Data Warehouse é um banco de dados multidimensional com as características 

para suporte a apoio à decisão. Segundo Machado (2010, p. 44)  

Data Warehouse representa uma grande base de dados capaz de integrar, de 

forma concisa e confiável, as informações de interesse para a empresa, que 

se encontram espalhadas pelos sistemas operacionais e em fontes externas, 

para posterior utilização nos sistemas de apoio à decisão. 

A Figura 1 mostra a estrutura básica de um Data Warehouse. Os principais 

elementos desta estrutura são: 

• As Fontes Operacionais de Dados (Source System Legacy) identificam os sistemas de 

origem das informações ou sistemas legados que são responsáveis pelos registros das 

informações. Esses sistemas normalmente são transacionais e armazenam poucos 

dados históricos, tendo como principal função dar suporte a uma determinada área de 

negócio. 

• A Área de Retenção (Data Staging Area) determina os processos de extração, 

transformação e carga dos dados conhecido como Extracting, Transform and 

Loading (ETL). Nesta fase podem ser realizados diversos processos como: limpeza 

de dados, formatação, transformação, validação, e a carga de dados para o próximo 

nível. 

• Os Servidores de Apresentação (Data Marts) são bancos de dados voltados ao 

assunto, com as informações já tratadas, organizadas, agrupadas e sumarizadas 

conforme uma hierarquia e granularidade já definida na modelagem lógica do projeto 

dos bancos de dados. 

• Nível de Acesso do Usuário Final (End User Data Acess) determina as formas de 

acessos dos usuários finais que farão a análise de dados, por meio de relatórios e 

gráficos. 

Outra característica importante de um banco de dados que seja criado apenas para a 

análise, é a possibilidade de gravar-se dados e informações relativas ao momento da extração 

de dados e que não são historificados na base de produção original. Um exemplo disso é o 

endereço do paciente. O banco de dados de produção guarda a informação atual do endereço 

do paciente e não possui um registro histórico de todos os endereços onde ele morou 

(georreferenciamento). 
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Figura 1 - Elementos Básicos de um Data Warehouse 

 

 

Fonte: Cardoso (2002). 

 

Portanto, no momento de gerar uma informação relativa a um determinado período, 

pode-se inserir o endereço onde esse paciente se encontrava naquele momento, e assim 

possuir um histórico por onde este paciente morou e com isso dados demográficos mais 

precisos da população que habitou uma determinada região. 

O projeto de um Data Warehouse possui um ciclo para o seu desenvolvimento, 

conforme pode ser visto na Figura 2.  

Segundo Cardoso (2002, p. 3), o Ciclo de Vida Dimensional do Negócio 

desenvolvido por Kimball é formado por: 

• Planejamento e Gestão do Projeto (Project Planing) 

• Definição do Requisitos de Negócios (Business Requirement Definition) 

• Trilho de Dados (Data Track) 

• Trilho Tecnológico (Technology Track) 

• Trilho de Aplicação (Application Track)  

• Melhoria e Ampliação (Maintenance & Growth) 
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Figura 2 - Ciclo de Vida Dimensional de Negócio 

 

 

Fonte: Cardoso (2002). 

 

Na fase de Planejamento e Gestão pode-se destacar algumas tarefas como:   

a) Avaliar a receptividade da organização a um Data Warehouse. Dentre as diversas 

tarefas a principal é encontrar um sponsor (patrocinador), ou seja, a pessoa ou 

grupo de pessoas responsável em fornecer os recursos e suporte do projeto. 

Segundo Cardoso (2002, p. 3), “Um sponsor de negócio forte é normalmente um 

líder influente dentro da organização. Este é um fator de maior criticidade na 

avaliação de receptividade de um Data Warehouse.” 

b) O âmbito do projeto deve ser definido a partir dos requisitos do negócio. 

c) Justificar o negócio através da identificação dos custos e benefícios associados ao 

projeto de Data Warehouse. 

d) Manutenção do plano, documentação do projeto, planos de comunicação para a 

gestão de expectativas. 

Na Definição dos Requisitos de Negócios, define-se que a primeira entrevista deve 

ser feita com o responsável do projeto (sponsor) e a partir daí para a hierarquia da 

organização, do nível estratégico em direção ao nível operacional.  

A definição dos requisitos de negócios é realizada por meio de entrevistas com os 

utilizadores de negócios para entender a sua forma de trabalho, objetivos, desafios e o 

processo de tomada de decisão. Paralelamente a isso, deve-se realizar a auditoria de dados e 
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identificar as pessoas que tem conhecimento de onde e como os dados estão armazenados, e 

os possíveis problemas de consistência que possa existir. 

As entrevistas devem englobar as áreas da organização, para que se tenha uma visão 

global do vocabulário da empresa. Não se deve terminar a entrevista de um setor antes de 

começar em outros, pois alguns assuntos podem ser comuns a mais de um setor. 

Ao final desta fase deve-se documentar o processo de entrevista e sintetizar os dados 

coletados com a visão global do projeto, os requisitos de negócios, definir as fontes 

operacionais de dados e os critérios de sucesso preliminares. Através da análise dos 

Requisitos de Negócios e seus impactos, representados na Figura 3, é que se dará o 

desenvolvimento das outras fases do projeto. 

 

Figura 3 - Requisitos de Negócio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cardoso (2002). 

O Data Track ou Trilho de Dados é a fase utilizada para o tratamento de dados. 

Nesta fase realiza-se a Modelagem Dimensional (Dimensional Modeling), o Desenho Físico 

(Physical Design) e o Desenho e Desenvolvimento da Área de Retenção (Data Staging 

Design & Development). Abaixo descreveremos as principais características de cada uma 

destas fases. 

Na Modelagem Dimensional deve-se realizar os seguintes passos: 

• Definir o processo ou domínio do negócio (Data Mart) 

• Determinar a granularidade do Data Mart 
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• Identificar as Dimensões 

• Determinar os Fatos e as métricas a serem utilizadas 

Na definição do processo ou domínio do negócio os tipos de implementação 

possíveis são: Top down, Bottom up ou combinada. 

Uma implementação Top down é definido como um projeto que engloba toda a 

empresa, com visão global concentrando todos os negócios da empresa. São projetos de longo 

prazo, caros e sem retornos rápidos. Para este tipo de implementação deve haver uma 

definição de cima para baixo em termos de hierarquia para a realização do projeto. 

Uma implementação Bottom up, ao contrário, é um projeto que se inicia de forma 

setorial, com a definição de Data Marts específicos para determinados setores. Este tipo de 

implementação não necessita da criação de uma infraestrutura complexa, é mais rápida de ser 

desenvolvida e apresenta retornos rápidos. 

A implementação combinada é um misto das duas anteriores. Neste tipo de 

implementação utiliza-se a modelagem para criação da visão macro do Top down, porém 

inicia-se a implementação de partes deste modelo. 

Para a realização da Modelagem Dimensional, faz-se necessário definir alguns 

conceitos como granularidade, dimensões, fatos e métricas. 

Granularidade é a definição do menor nível de detalhe que deseja analisar. Quanto 

maior o nível de detalhe menor é a sua granularidade, e quanto menor o nível de detalhe 

maior é a sua granularidade. A definição da granularidade pode afetar a capacidade de 

armazenamento de dados, a performance, mas principalmente o nível de análise dos dados. 

Dimensões são as entidades que farão parte do Modelo Lógico e que normalmente 

respondem a uma das seguintes perguntas ONDE? QUEM? QUANDO? O QUÊ? relativo à 

informação principal que está sendo analisada. 

Nas Dimensões podem estar embutidas classificações que permitiam criar algum tipo 

de hierarquia. Um exemplo disso é a Dimensão TEMPO que é essencial e presente em todo 

Data Warehouse. Nesta dimensão existem classificações ou hierarquias como por exemplo o 

agrupamento de uma data a um outro período de tempo como por exemplo: dia da semana, 

semana, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ano. 
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Fato é a entidade que possui as informações a qual se quer estudar. Nela se 

apresentam atributos de contexto e de medidas. Medidas ou Métricas são os atributos 

numéricos que representam um fato, e que poderão ser associados as dimensões para a 

análise. 

Uma vez identificada as tabelas dimensões e fatos e definida a granularidade 

desejada para a análise dos dados, deve-se construir a modelagem lógica utilizando um dos 

seguintes tipos de modelagem: Estrela (Star-Schema) ou Floco de Neve (Snowflake).  

O modelo Estrela consiste em uma tabela de Fatos relacionada com tabelas 

Dimensões, as quais não possuem nenhum relacionamento com outras tabelas Dimensões, ou 

seja, neste modelo as tabelas dimensões não são normalizadas, devendo assim, possuir todas 

as descrições necessárias para uma determinada informação. 

O modelo Floco de Neve é uma variação do modelo estrela onde as tabelas 

dimensões podem possuir relacionamento com outras tabelas dimensões gerando uma 

hierarquia de relacionamentos. Isto ocorre para fins de normalização das tabelas dimensionais, 

visando diminuir o espaço ocupado por estas tabelas. 

As Figuras 4 e 5 mostram esquemas representativos genéricos destes dois modelos, 

em que se apresenta o relacionamento entre a tabela Fato e as tabelas Dimensões, para cada 

modelo.  

Figura 4 - Modelo Estrela (Star-Schema) 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 5 - Modelo Floco de Neve (Snow Flake) 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No Desenho Físico se realiza a definição da estrutura física em complemento ao 

Desenho Lógico. Define-se o particionamento de tabelas e o uso de índices. Nesta etapa 

inclui-se: a escolha das métricas agregadas a incluir no modelo, a persistência dos dados e a 

frequência da execução dos procedimentos de ETL. 

O Desenho e Desenvolvimento da Área de Retenção (Data Staging) refere-se à etapa 

em que se realiza o processo de ETL (Extração, Transformação e Carregamento de Dados) no 

Data Warehouse. 

A fase Technology Track, ou Trilho de Tecnologia, é a fase utilizada para a definição 

da estrutura física (hardware), do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), das 

ferramentas para a realização do processo de ETL, e os softwares para a geração da interface 

com o usuário através de relatórios, gráficos e painéis. 

Application Track ou Trilho da Aplicação é a fase utilizada para especificar e 

desenvolver a aplicação do usuário final. Nesta fase será desenvolvido os layouts de interação 

com o usuário através da definição dos tipos de gráficos, tabelas e mapas, além dos filtros que 

serão disponibilizados para cada análise. 
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A etapa de Melhoria e Ampliação é a fase onde são realizadas os testes, adequações, 

correções, validação, avaliação de performance, acompanhamento, melhorias e ampliações.  

Todo o ciclo é coberto por uma atividade “guarda-chuva”, de administração do 

projeto, em que são gerenciados os cronogramas, coletadas métricas e geradas as 

documentações relativas ao projeto. Normalmente, os passos “Tracks” são realizados em 

paralelo, respeitando as etapas prévias de cada um, conforme mostrado na Figura 2 (página 

41).
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6. MODELAGEM DIMENSIONAL 

 

Este capítulo descreve o início da segunda etapa do trabalho, que consiste no 

desenvolvimento da modelagem dimensional. Essa etapa consiste na modelagem lógica, a 

especificação de alto nível dos temas que são desenvolvidos e disponibilizados aos usuários. 

A modelagem foi feita baseada nos levantamentos dos indicadores definidos na 

primeira etapa do projeto junto a equipe técnica, coordenação dos programas de saúde e o 

setor de planejamento da Secretaria Municipal da Saúde. Essa etapa foi realizada de junho a 

julho de 2020. 

Neste projeto, foi utilizada a abordagem Bottom-Up, pois destina-se a desenvolver 

Data Marts específicos da Secretaria da Saúde para o monitoramento de indicadores. Outros 

motivos para essa abordagem é que não existe uma estrutura específica para o 

desenvolvimento do Data Warehouse geral, e também existe a necessidade do 

desenvolvimento em um tempo relativamente curto (6 meses). 

No capítulo 2, em que se definiu os aspectos metodológicos desse trabalho, foram 

estabelecidos um conjunto de indicadores, estruturados em três grupos, para os quais se foi 

planejado extrair e disponibilizar dados históricos. Nesse capítulo, para cada indicador, foram 

desenvolvidos os detalhamentos necessários para sua posterior implementação, carregamento 

de dados e disponibilização ao usuário final. 

Foi utilizada a técnica de modelagem dimensional de dados, a especificação da 

estrutura e a associação de dados para cada tema, na qual foi representado em um modelo 

estrela. São detalhadas as tabelas de Fato, que se associam com as informações quantitativas 

do tema e as tabelas de Dimensão, que se referem às variáveis associadas às tabelas de Fatos. 

Conforme definido no escopo do sistema, são considerados como dados para a 

população alvo e indicadores, as informações de pacientes que utilizaram algum tipo de 

serviço da unidade de saúde nos últimos 5 anos (consultas, atendimentos, atividades coletivas, 

farmácia, vacina, exames, atendimento domiciliar, regulação, visita de agentes comunitários e 

outros), cuja residência seja Ribeirão Preto. 

Para os indicadores de desempenho definidos pela portaria 3.222 (BRASIL, 2019b), 

que se referem aos pacientes atendidos pela Atenção Primária, são considerados apenas os 

dados de atendimentos, consultas, exames e procedimentos realizados pelas unidades básicas 
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de saúde e unidades de saúde da família para o cálculo do indicador, sendo desconsiderados 

os outros tipos de unidades (unidades de pronto atendimento, centro de atenção psicossocial, 

policlínicas, centro de reabilitação, centro de especialidades odontológicas e outras). A 

fórmula de cálculo dos indicadores de desempenho foi baseada no documento orientador 

vigente, o Guia para Qualificação dos indicadores da APS (BRASIL, 2020). 

 

6.1 MODELAGEM LÓGICA 

Para a modelagem de cada indicador, foram definidas algumas dimensões padrões 

para responder as perguntas ONDE e QUEM, que se referem ao local (área de abrangência 

onde mora o paciente) e ao responsável pelo paciente (equipe de saúde ou profissional), para 

o estudo dos indicadores. 

As dimensões abaixo foram utilizadas no relacionamento com as tabelas Fatos de 

cada indicador. São elas:  

Dim_US que se refere a unidade de saúde de referência. 

Dim_Equipe que se refere a equipe de saúde responsável, quando existir. 

Dim_AgenteComunitario que se refere ao agente comunitário responsável, quando 

existir. 

A Dimensão Tempo que foi utilizada no relacionamento com as tabelas Fatos de 

cada indicador foi definida como Dim_Tempo e a sua granularidade foi definida como sendo 

por mês, com uma hierarquia por semestre e ano.  

 

6.1.1 INDICADOR DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FAMILIAR 

 

O monitoramento deste indicador é realizado a partir dos dados do Módulo eSus do 

sistema Hygiaweb, especificamente relativo as fichas de cadastro domiciliar (dados da 

moradia) e do cadastro individual (dados de saúde e sociodemográficos). Através da definição 

das variáveis sentinelas, são calculados o risco familiar e a sua classificação conforme 

especificação da forma de cálculo da escala Coelho e Savassi, descrita no Anexo A.  
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Caso não seja possível o cálculo do risco para uma determinada família devido à 

falta de alguma informação (dados de saneamento, relação morador / cômodo, 

empregabilidade ou escolaridade) foi considerado o pior resultado para cada indicador e 

constará uma informação de erro referente aquela família.  

Esta informação foi calculada a nível de unidade de saúde, equipe e agente 

comunitário. O indicador foi calculado como o número de famílias que não possuem erro no 

cálculo do indicador dividido pelo total de famílias. A Figura 6 mostra a modelagem lógica 

deste indicador no Data Warehouse. 

 

Figura 6 - Modelo lógico para monitoramento do indicador de Classificação de Risco 

Familiar 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.1.2 INDICADORES DE PREVENÇÃO 

Para o cálculo do indicador de imunização, os dados são retirados dos seguintes 

módulos do sistema Hygiaweb: cadastro de pacientes, atendimentos e vacinas. 

Para a identificação dos pacientes, conforme o público alvo, utiliza-se os seguintes 

critérios: 

I. Para identificação das gestantes avalia-se se em algum atendimento foi registrado 

o CID pelo profissional médico, o CIAP pela enfermeira ou a sinalização no 
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campo Condição de Saude ou Agravos sobre gravidez ou pré-natal nos últimos 9 

meses. 

II.  A idade presente no cadastro do paciente para determinar os públicos alvos 

crianças e adultos. 

Através destas informações, e dos dados relativos ao cadastro de pacientes que 

informa a sua unidade de referência e equipe de saúde pode-se calcular o público alvo por 

local. 

Em seguida, foram verificados os pacientes que possuem vacinas em dia e as que tem 

vacinas em atraso para cada um dos grupos. Desta maneira obtém-se o indicador percentual 

de pacientes que estão com a vacinação em dia para cada público alvo. A figura 7 mostra a 

modelagem lógica deste indicador no Data Warehouse. 

 

Figura 7 - Modelo lógico para monitoramento dos indicadores de Imunização 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O monitoramento relativo à realização do exame de mamografia se baseou nas regras 

definidas pelas políticas de prevenção do câncer de mama do Ministério da Saúde. Os dados 

são retirados do sistema Hygiaweb e do sistema SISCAN. 

Para a identificação dos pacientes conforme o público-alvo foi utilizado o cadastro 

do paciente para determinar as mulheres na faixa etária indicada, a sua unidade de referência e 

equipe de saúde. Desta maneira pode-se calcular o público-alvo por local. 
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Em seguida, foi realizado o cruzamento de dados com os dados exportados pelo 

sistema SISCAN, que informa as mulheres que realizaram exames de mamografia. Devido a 

serem sistemas diferentes, o cruzamento se dará através do Cartão Nacional de Saúde (CNS), 

por ser um campo com característica de unicidade, e existente nos dois sistemas. Desta 

maneira obtém-se o percentual de mulheres que realizaram o exame nos últimos 3 anos. A 

Figura 8 mostra a modelagem deste indicador no Data Warehouse. 

 

Figura 8 - Modelo lógico para monitoramento do indicador de cobertura de exames de 

mamografia 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6.1.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Relativo ao monitoramento dos indicadores sobre as gestantes foram trabalhados 3 

indicadores: 

• Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas. 

• Proporção de gestantes com realização de exames de sífilis e HIV.  

• Proporção de gestantes que passaram por atendimento odontológico. 

Os dados foram retirados dos seguintes módulos do sistema Hygiaweb: cadastro de 

pacientes, atendimentos e exames. 

Para a identificação deste paciente como sendo gestante e que o atendimento se 

refere a uma consulta de pré-natal foi utilizado o seguinte critério: Toda paciente que teve no 
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atendimento registrado o CID pelo profissional médico, o CIAP pela enfermeira, ou a 

sinalização no campo Condição de Saúde ou Agravos relatando a gravidez nos últimos 9 

meses. 

Através destas informações, e dos dados relativos ao cadastro de pacientes que 

informa a sua unidade de referência e equipe de saúde poder-se calcular o público-alvo por 

local. 

Em seguida, foi verificado para cada indicador as seguintes informações: 

• Número de gestantes que realizaram 6 ou mais consultas, sendo que a primeira 

consulta foi realizada até a 20ª semana. 

• Número de gestantes que realizaram os exames de HIV e VDRL. 

• Número de gestantes que passaram por consulta odontológica. 

A Figura 9 mostra a modelagem das tabelas finais que são exportados para o Data 

Warehouse, informando o público-alvo, e a quantidade para cálculo de cada indicador. 

 

Figura 9 - Modelo lógico para monitoramento dos indicadores de gestantes 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O monitoramento relativo ao indicador cobertura de exame citopatológico baseou-se 

nas regras definidas pelas políticas relativas à Prevenção do Câncer do Ministério da Saúde. 

Os dados foram retirados do sistema Hygiaweb e do sistema SISCAN 
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Para a identificação dos pacientes conforme o público-alvo utilizou-se o cadastro do 

paciente para determinar as mulheres na faixa etária indicada, a sua unidade de referência e 

equipe de saúde. Desta maneira pode-se calcular o público alvo por local. 

Em seguida, foi realizado o cruzamento com os dados exportados pelo sistema 

SISCAN, que contém informações sobre as mulheres que realizaram exames de 

citopatológicos. Por se tratar de sistemas diferentes, o cruzamento deu-se através do Cartão 

Nacional de Saúde (CNS), por ser um campo com característica de unicidade e presente nos 

dois sistemas. Desta maneira obtém-se o percentual de mulheres que realizaram o exame nos 

últimos 3 anos. A Figura 10 mostra o modelo que inclui os campos da população alvo e a 

quantidade de pacientes que realizaram os exames nos últimos 3 anos para o cálculo do 

indicador. 

 

Figura 10 - Modelo lógico para monitoramento do indicador de cobertura de exames 

citopatológicos 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O monitoramento do indicador do percentual de pessoas hipertensas com pressão 

arterial aferida foi verificado a ocorrência da aferição de pressão durante dois semestres 

consecutivos, e foi retirado do sistema Hygiaweb, dos seus diversos módulos (cadastro de 

pacientes e atendimento). 

Para a identificação deste paciente como sendo hipertenso, foi verificado se o 

paciente teve em algum atendimento o registro do CID pelo profissional médico ou o CIAP 

por uma enfermeira respectivo à hipertensão. Através destas informações, e dos dados 
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relativos ao cadastro de pacientes que informa a sua unidade de referência e equipe de saúde, 

foi possível calcular o público-alvo por local. 

Em seguida, foi verificado se em algum dos atendimentos realizados nos últimos 6 

meses em uma unidade atenção primária foi realizada a aferição de pressão, de onde retirou-se 

o número de pacientes que são monitorados, obtendo-se o percentual de pacientes hipertensos 

com a pressão aferida. A Figura 11 apresenta o modelo, com o público-alvo de hipertensos e a 

quantidade de hipertensos que tiveram pressão aferida. 

 

Figura 11- Modelo lógico para monitoramento do indicador de pacientes hipertensos com 

aferição de pressão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O monitoramento do percentual de diabéticos com a solicitação do exame de 

hemoglobina glicada, realizou-se através da avaliação da existência do pedido de exame 

Hemoglobina glicada (HbA1c) em um atendimento no sistema Hygiaweb. Os dados foram 

retirados dos seguintes módulos do sistema Hygiaweb: cadastro de pacientes, atendimentos e 

exames. 

Para a identificação do paciente como diabético, foi verificado se o paciente teve em 

algum atendimento o registro do CID pelo profissional médico, o CIAP pela enfermeira ou a 

sinalização do campo Condição de Saúde ou Agravos presente durante o atendimento, 

respectivo à diabetes. 

Através destas informações, e dos dados relativos ao cadastro de pacientes que 

informa a sua unidade de referência e equipe de saúde pode-se calcular o público alvo por 

local. 
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Em seguida, foi verificado se em algum dos atendimentos realizados nas unidades de 

atenção primária nos últimos 12 meses foi solicitado o exame Hemoglobina glicada para cada 

um destes pacientes, de onde foi retirado o número de pacientes que realizaram este exame. 

Desta maneira, foi obtido o indicador de pacientes diabéticos que realizaram os exames. A 

Figura 12 mostra a modelagem para o cálculo do público alvo por local, e a quantidade destes 

que realizaram o exame. 

 

Figura 12 - Modelo lógico para monitoramento do indicador de pacientes diabéticos com 

exames de hemoglobina glicada solicitada 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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7. DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA 

 

Esse capítulo descreve as etapas desenvolvidas no projeto, com o uso do software 

Power BI da Microsoft, desde o processo de extração e tratamento dos dados (ETL) até o 

desenvolvimento das interfaces orientadas aos usuários finais. 

Uma vez definida a modelagem lógica do sistema, realizou-se o processo de 

implementar a extração e tratamento de dados e a interface com o usuário. O processo de ETL 

foi realizado de agosto a setembro de 2020, e o desenvolvimento da interface com o usuário 

foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2020. 

Identificadas as fontes de dados para cada modelagem lógica, iniciou-se o processo 

de acesso a estes dados, seja através da conexão com banco de dados onde os dados estão 

armazenados através da criação de consultas SQL específicas, ou através da geração de 

planilhas e arquivos textos extraídos de algum sistema, como por exemplo, o sistema 

SISCAN para a obtenção das mulheres que realizaram os exames citopatológicos e de 

mamografia em um determinado período. 

No exemplo apresentado na Figura 13 é descrito um comando SQL que criou uma 

consulta (view) direto no banco de dados Hygiaweb, com os dados necessários para identificar 

o público-alvo de pacientes que: 

• Estão Ativos no sistema, 

• Tiveram algum atendimento (consulta, vacina ou dispensação de medicamentos) nos 

últimos 5 anos, 

• Moram no município de Ribeirão Preto. 

Esta view foi de uso geral, para extrair dados dos pacientes de determinado sexo ou 

faixa etária, para a construção de determinados indicadores. 

Para consultas mais simples e menos elaboradas, foram realizadas consultas direto 

nas tabelas do banco de dados para popular as tabelas dimensões. Na Figura 14 é descrito um 

exemplo de um script para as tabelas Dim_US, Dim_Equipe e Dim_AgenteComunitario de 

um determinado indicador. 
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Figura 13 - Script de criação de uma view no banco de dados 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 14 - Script de consultas a tabelas no banco de dados para criação das tabelas 

dimensões no Data Warehouse 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Durante o processo, foram identificadas algumas situações onde foi necessário o 

tratamento de dados durante a carga, como por exemplo: campos nulos, pacientes com mais 

de um cartão nacional de saúde, cadastros duplicados de pacientes, dados cadastrais 

incompletos. 

Ao se analisar e avaliar as fontes de dados, definiu-se um processo de atualização de 

forma semanal dos relatórios que possuíam conexão direta ao banco de dados e para os dados 

que necessitavam da extração de algum sistema em formato de planilha do Excel ou formato 

texto foi definido um processo de extração mensal (SISCAN). 
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A ferramenta Power BI permitiu executar o processo de ETL e da criação da 

interface com o usuário final através de diversos layouts (tabelas, gráficos e mapas), com a 

possibilidade de agrupamentos e filtros dos dados. 

No primeiro momento foi criado o processo de extração através da definição das 

fontes de dados. O Power BI permite conectar a diversos tipos de bancos de dados (Sql 

Server, Oracle, DB2, Mysql e outros) e arquivos físicos (textos, csv, json, xml e outros). A 

Figura 15 mostra a interface de conexão com o tipo de banco ou arquivo para a carga de uma 

ou mais tabelas. 

 

Figura 15 - Conexão a uma fonte de dados no Power BI 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em seguida define-se a localização do banco de dados ou do arquivo físico. Na 

Figura 16 informa-se a localização do banco (servidor), e a view ou tabela a ser acessada, 

através de uma consulta SQL. Neste momento define-se também se os dados serão 
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consultados a todo momento no banco original ou será feito uma carga de dados para o banco 

de dados do Data Warehouse. 

 

Figura 16 - Identificando o local da fonte de dados e a consulta que realizará a carga de dados 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 17 apresenta o item ETAPAS APLICADAS que mostra em ordem 

sequencial as etapas a serem realizados durante o processo de carga. Cada item, possui um 

comando específico seja ele de conexão, alteração de tipo de dados, inclusão ou supressão de 

linhas e colunas, conversão de valores, formatação, tratamento de campos nulos, filtros e 

outras opções existentes. 

Após a definição dos processos de conexão, transformação e carga, foi desenvolvido 

o modelo lógico, baseado no projeto lógico feito no início do projeto, com as regras de 

relacionamentos e integridades necessárias. A Figura 18 mostra o exemplo de um 

mapeamento criado no Power BI. Para visualizar os campos relacionados e a sua 

cardinalidade deve-se editar as propriedades do relacionamento. 
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Figura 17 - Etapas da carga e o tratamento dos dados de uma determinada tabela no Data 

Warehouse 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 18 - Modelo Lógico desenvolvido no Power BI 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Após a criação da Modelagem, inicia-se o processo da criação das métricas. Através 

de uma linguagem própria são criadas as métricas que serão responsáveis pela geração dos 

dados (contador, soma, média, mínimo, máximo e outros) baseado nos campos das tabelas. 

A métrica abaixo representa o cálculo da população alvo para a realização da 

mamografia. Essa fórmula realiza a contagem de registros (que representa os pacientes) que 

existem na tabela ou view importada pelo sistema sobre o público alvo do indicador. 

Total Pacientes Mama =  

COUNT(PMRP_VW_POP_MAMOGRAFIA[PAC_NUMPAC]) 

Esta outra métrica realiza o cálculo baseado em uma métrica já existente, verificando 

se em uma determinada tabela quais os pacientes que possuem CNS. Esta informação 

representa os pacientes que realizaram o exame. 

Pacientes Realizaram Exames =  

CALCULATE ([Total Pacientes Mama], value(DADOS_SISCAN_MAMA[CNS]) 

<> 0 ) 

As métricas podem ser formatadas em diversos tipos como: números inteiros, 

números decimais, percentual, moeda, data, data/hora e outros formatos.  

Depois de definir todas as métricas a serem utilizadas, utilizou-se os recursos 

disponíveis para a criação dos relatórios. Escolhe-se no painel de visualizações o visual 

desejado (gráfico, tabela, mapas ou outro objeto) e a métrica a ser utilizada, e faz-se as 

configurações das propriedades do objeto. 

A Figura 19 apresenta a interface para a criação dos relatórios (tabelas, gráficos e 

mapas). Através da aba visualizações podemos escolher o objeto que desejamos utilizar 

através dos layouts pré-definidos que são disponibilizados ou da importação de outros layouts 

do Power BI que são disponibilizados  conforme a assinatura do software que possua. 

Os objetos permitem configurarmos fontes, cores, títulos e diversas outras 

características conforme o objeto selecionado. 

Existem objetos (segmentação de dados) que permitem o filtro dos dados no formato 

de listas, combos ou barras de valores (intervalos) e que interagem com os outros objetos da 

página (tabelas, gráficos e mapas).  
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Figura 19 - Criação da interface com o usuário no Power BI 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foram realizados diversos testes para avaliar os gráficos e tabelas que melhor 

representariam os dados a serem analisados pelos usuários. Nos testes foram utilizados 

gráficos de barra, coluna, barra empilhada, coluna empilhada, curva, área, pizza, rosca, meta e 

outros. Na Figura 20, são apresentados alguns gráficos que foram feitos testes para 

apresentação de um determinado indicador. 

Outros objetos gráficos foram testados para a interface com o usuário, como por 

exemplo: infográficos, mapas, árvore hierárquica e outros. A Figura 21 demonstra alguns 

destes objetos utilizados. 

Após os diversos testes realizados, foram escolhidos alguns layouts que mais se 

adequavam a análise de cada indicador, sendo possível a apresentação em diversos formatos 

para cada indicador (tabelas, gráficos e mapas), criando-se um painel para análise que poderia 

ser feito em uma ou mais páginas, e que cada página poderia apresentar objetos, métricas, 

filtros e agrupamentos diferentes. 

. 
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Figura 20 - Gráficos gerados para estudos de um indicador 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 
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Figura 21 - Objetos utilizados para criação de relatórios no Power BI 

 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 
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A Figura 22 mostra os valores relativos ao público-alvo de gestantes, hipertensos e 

diabéticos, e os seus respectivos indicadores. Nesta tela é possível realizar filtros por unidade 

de saúde, equipe profissional (nas unidades que possuem ESF) e por profissional (agente 

comunitário). 

Figura 22 - Painel de Indicadores de Desempenho em forma de cartões (labels) 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 

 

 

A Figura 23 mostra os indicadores por unidade de saúde, apresentando as 

informações para cada indicador: público-alvo, valor realizado e o percentual realizado do 

indicador em forma de tabela, permitindo a realização de filtros por unidade de saúde, equipe 

ou profissional. 

Nesta tabela, os dados foram agrupados por unidade de saúde, equipe e profissional, 

sendo necessário apenas utilizar o recurso da ferramenta para expandir a visualização. A 

Figura 24 apresenta um exemplo da expansão do agrupamento, apresentando subtotais para 

cada um dos níveis de agrupamento 
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Figura 23 - Relatório de Indicadores de Desempenho em forma de tabelas com filtros e 

agrupamentos 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 

 

Figura 24 - Expansão do agrupamento de unidade de saúde, equipe e profissional 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 
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A Figura 25 apresenta os indicadores como o percentual realizado de uma meta 

estabelecida pelo projeto. Estes dados são representados em um gráfico do tipo velocímetro. 

 

Figura 25 - Relatório de Indicadores de Desempenho com gráficos de metas 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 

Foi desenvolvida uma primeira versão destes relatórios que foram apresentados para 

os técnicos do Departamento de Atenção a Saúde das Pessoas (DASP), Departamento de 

Planejamento e as Coordenações dos Programas (Estratégia de Saúde da Família, Programa 

de Saúde da Mulher e o Programa de Doenças Crônicas), Departamento de Vigilância 

Epidemiológica e a Coordenação do Programa de Imunização. 

Na apresentação para cada programa foi feito uma apresentação com a base teórica 

dos dados a serem analisados (cadernos de saúde, portarias do Ministério da Saúde, Plano 

Municipal da Saúde), as fontes de dados a serem consultadas, a lógica no processo de 

construção do modelo e o treinamento do uso da ferramenta. 
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Nestas reuniões foram tomadas algumas decisões no que se refere a dúvidas, 

problemas ou inconsistências na definição do indicador, regras do processo de extração, 

tratamento dos dados e definição do público-alvo para cada indicador a ser analisado. 

Algumas outras solicitações apresentadas pelo grupo técnico foram: 

a) Uma tela inicial de apresentação de cada relatório, explicando o contexto dos 

dados, formas de cálculos, correções ou ajustes aplicados ao cálculo dos 

Indicadores. 

b) Informar qual a data da última atualização dos dados. 

c) Informar a fonte de dados. 

A Figura 26 apresenta uma tela de apresentação de um dos relatórios que foi 

desenvolvido após esta primeira apresentação. 

Após a realização dos ajustes solicitados, foram apresentados os indicadores 

desenvolvidos a um grupo de profissionais que trabalham em quatro unidades de saúde da 

Atenção Primária. Foram elas: Usf Jardim Marchesi, Usf Vila Albertina, Usf Heitor Rigon, 

Núcleo de Saúde da Família 5, e alguns outros usuários das equipes técnicas da Secretaria da 

Saúde. 

Figura 26 - Tela inicial do relatório de Indicadores de Desempenho 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 
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Novamente foi feito uma apresentação sobre a base teórica dos indicadores, e o uso 

desta ferramenta de gestão. 

Foram feitas algumas sugestões para melhoria dos relatórios de gestão: 

a) Melhoria nos layouts e títulos de alguns relatórios. 

b) Substituição de determinados gráficos por outros mais representativos e de melhor 

compreensão. 

c) Criação de novas formas de agrupamentos, como por exemplo, novas faixas 

etárias além daquelas já desenvolvidas. 

d) Criação de novas métricas. 

e) Listar as informações que determinavam o baixo valor de um determinado 

indicador. 

Algumas das sugestões foram implementadas imediatamente, enquanto que outras 

foram colocadas em discussão para um grupo técnico da Secretaria Municipal da Saúde. A 

principal discussão dizia respeito principalmente relativo a questões éticas, de apresentar o 

nome do paciente em determinadas ocasiões, como por exemplo em relatórios para a 

realização de busca ativa de pacientes que não realizaram os exames citopatológicos e os 

exames de mamografia.  

Na Figura 27 é apresentado o indicador de cobertura de exame citopatológico, 

através de diversos layouts como cartões (labels), gráficos e tabelas. Neste painel os dados 

são apresentados em valores absolutos ou em percentual da meta (% meta). 
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Figura 27 - Indicador de Cobertura do Exame Citopatológico 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 

 

Apesar de que, no escopo do projeto, foi delimitado apenas o estudo de metas, foi 

solicitado o desenvolvimento de relatórios para rastreamentos e buscas de pacientes, como por 

exemplo, as mulheres que pertencem a faixa etária prevista para a realização de exames de 

prevenção de câncer e que ainda não haviam feito o exame nos últimos 03 anos. 

Para isso, foram desenvolvidos tabelas e mapas de georreferenciamento para mostrar 

os indivíduos que não atendiam o critério do indicador, como por exemplo as mulheres que 

não haviam feito o exame citopatológico nos últimos 3 anos, ou as mulheres que não haviam 

feito o exame de mamografia nos últimos 3 anos. 

Na Figura 28, é apresentado um mapa que mostra, por unidade de saúde, os 

endereços das mulheres na faixa etária de prevenção que não possuem registro da realização 

do exame citopatológico nos últimos 3 anos. 
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Figura 28 - Georreferenciamento de mulheres que não realizaram o exame e que estão em 

uma determinada área de referência de uma unidade de saúde 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto. 

 

Após as correções e ajustes realizados, e o uso da ferramenta por estes profissionais 

destas 4 unidades pilotos, foram realizadas novas apresentações para um grupo maior de 

unidades, cerca de 20 unidades de saúde e um total de 140 profissionais, entre gerentes de 

unidades de saúde, médicos, enfermeiros, outros profissionais de nível superior (psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas, nutricionistas), equipe de 

enfermagem (auxiliares e técnicos) e agentes comunitários. 

Com o uso de um maior número de pessoas, foram realizadas novas sugestões de 

melhorias de layout, cálculos, agrupamentos e novos indicadores a serem desenvolvidos.  

Os relatórios desenvolvidos por este projeto foram disponibilizados na intranet da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto no site http://www.intranet.ribeiraopreto.sp.gov. 

br/secretarias/ind-relatorio.php . Por se tratar de relatórios desenvolvidos para uso de 

profissionais de saúde, este site só pode ser acessado pelos locais que possuem acesso à 

intranet da rede municipal ou por parceiros, desde que possuam acesso ao site através de um 

usuário e senha disponibilizado pela Secretaria Municipal da Saúde. 
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O desenvolvimento da ferramenta de gestão e a disponibilização dos indicadores ao 

gestor local e os profissionais das unidades permitiu aos profissionais uma maior clareza da 

definição dos indicadores e ao acompanhamento contínuo das metas. 

Com isso também houve um maior questionamento para identificação dos problemas 

que geram um valor baixo de determinados indicadores em determinadas unidades. Neste 

sentido ficaram demonstradas algumas situações, relacionadas à qualidade das informações: 

a) Dados cadastrais incompletos ou desatualizados, interferem em determinar a área 

de abrangência do paciente, e consequentemente o público-alvo por local. 

b) O preenchimento incorreto ou incompleto dos dados no atendimento interfere em 

identificar as morbidades, condições de saúde ou agravos do paciente e com isso o 

cálculo do público-alvo de determinados indicadores ligados a condições de 

saúde. Exemplo: Determinados profissionais utilizam CIDs ou CIAPs genéricos, 

não identificando a população alvo (Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, etc.). 

c) Desconhecimento do perfil sociodemográfico (Sexo, Faixa Etária, Escolaridade, 

etc.) da área de abrangência da unidade de saúde, não permite um planejamento 

eficaz das vagas de consultas e de profissionais necessários para atender a 

determinadas demandas. 

d) Desconhecimento dos profissionais de saúde em relação as metas propostas e a 

quantidade realizada (número de coleta de exames citopatológicos, número de 

pedidos de mamografia, número de diabéticos com monitoramento do exame de 

Hemoglobina Glicada, e outros). 

As principais dificuldades no desenvolvimento do projeto, implementação e análise 

dos resultados foram: 

 

7.1 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO DE ALGUNS INDICADORES.  

Uma das primeiras dificuldades foi a definição do público-alvo, uma vez que 

existiam duas possibilidades: dados do IBGE ou os dados do sistema de gestão do município. 

O público-alvo do IBGE é baseado em uma projeção relativo ao CENSO de 2010 e o perfil 

sociodemográfico por sexo e faixa etária da população é definido para todo o município. O 

sistema informatizado da gestão de saúde do município (Hygiaweb) apresenta um cadastro da 

população com cerca de 25 anos, sendo que muitos destes pacientes não moram mais no 
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município, eram transeuntes ou são moradores de outras cidades. O sistema Hygiaweb 

permite a identificação da área de abrangência por unidade de saúde e com isso a extração 

desse perfil para análise. 

Através de reuniões com os técnicos da Secretaria da Saúde definiu-se como fonte da 

população alvo o cadastro de pacientes feitos pelo sistema Hygiaweb pois ele permite a 

análise de um perfil sociodemográfico por unidade de saúde. Para limitar os pacientes que não 

mais utilizam os serviços de saúde no município, utilizou-se como critério de seleção os 

pacientes que passaram por algum tipo de atendimento nas unidades de saúde (atendimentos, 

exames, vacinas, dispensação de medicamentos) nos últimos 5 anos, que estejam com o 

cadastro ativo no sistema, e que possuem em seu cadastro o endereço do município de 

Ribeirão Preto. 

 

7.2 DEFINIÇÃO DA MÉTRICA OU DO CÁLCULO DO INDICADOR. 

Foi necessário definir a métrica e a forma de cálculo de alguns indicadores junto ao 

DASP e aos Coordenadores de Programas. Por exemplo: O indicador do percentual de 

cobertura citopatológico, deveria ser por exame ou por paciente? A meta realizada seria o 

número de exames realizados pelo número de pacientes alvo, ou o número de pacientes que 

realizou o exame pelo número de pacientes alvo. Verificou-se que alguns pacientes 

realizavam o exame com mais frequência que outros, inclusive com um intervalo menor que o 

previsto pelo protocolo municipal sobre esse tema. Em algumas unidades o percentual de 

cobertura quando avaliado por paciente ou por exame apresentava discrepâncias. 

Relativo aos indicadores de prevenção de câncer, a exportação dos arquivos do 

sistema SISCAN não informava se o exame realizado era relativo à prevenção, suspeita 

clínica ou monitoramento de tratamento de pacientes. 

 

7.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Não foi possível analisar o impacto nos indicadores devido ao uso da ferramenta. A 

pandemia do Coronavírus em 2020 e 2021 afetou de forma significativa as ações de 

prevenção nas unidades de saúde, cobertura vacinal, atendimentos médicos e odontológicos 

(suspensão de agendas), visitas de agentes comunitários, e outros serviços. Um exemplo disso 
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pode ser visto na Figura 29, que mostra a redução do número de exames citopatológicos 

durante o ano de 2020 em relação aos anos anteriores. 

 

Figura 29 - Exames citopatológicos realizados por ano 

 

 

Fonte: Ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto teve por objetivo disponibilizar indicadores da atenção primária em 

saúde para os níveis de gestão municipal – gerência de unidades de saúde, coordenação de 

programas, divisões e departamentos e gestor municipal, através de uma ferramenta 

informatizada para a realização de monitoramento e avaliação, para melhoria dos serviços em 

saúde no município. 

A ferramenta de gestão desenvolvida disponibilizou os indicadores de saúde aos 

gestores e profissionais de saúde permitindo: 

• Maior conhecimento sociodemográfico das áreas de abrangência de cada unidade; 

• Acompanhar as atividades realizadas e metas propostas de forma regular e contínua 

sobre cada indicador; 

• Realizar a rastreabilidade e busca ativa de indivíduos. 

O preenchimento correto dos dados relativo ao atendimento do paciente registrado 

pelos profissionais de saúde e a atualização dos dados cadastrais e sociodemográficos do 

paciente são de grande importância para o cálculo dos indicadores de forma mais real, precisa 

e atualizada. 

Através da disseminação do uso da ferramenta de gestão desenvolvida, espera-se 

uma melhoria dos indicadores devido a: 

• Melhoria da qualidade da informação registrada pelos profissionais de saúde durante 

o atendimento, 

• Melhoria dos dados cadastrais do paciente, através da atualização de seus dados 

sociodemográficos, 

• Análise dos indicadores, permitindo o planejamento de uma maior oferta de serviços 

à população baseado na real necessidade, através da disponibilização de vagas de 

consultas e exames, ou através da busca ativa e rastreabilidade da população. 

Apesar de não ser possível analisar o impacto em relação aos indicadores pelo uso da 

ferramenta neste momento, devido a pandemia do Coronavírus que fez com que houvesse a 

suspensão de diversos atendimentos na área da saúde, interferindo na geração dos indicadores 

da atenção primária, algumas contribuições se fizeram notar: 
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• Disponibilização dos dados de forma atualizada. 

• Democratização do acesso aos dados para os gestores, equipes de saúde e 

profissionais. 

• Visão global dos indicadores para os gestores e visão detalhada para as unidades de 

saúde. 

• Independência tecnológica, não necessitando de softwares específicos para acesso 

aos dados, sendo necessário apenas a Internet e um navegador (Browser). 

• Simplicidade de acesso aos dados, não sendo necessário o conhecimento prévio de 

softwares específicos como por exemplo o Excel. 

É motivo para futuros estudos o impacto do uso dessa ferramenta no planejamento de 

ações de serviços de saúde e na melhoria dos indicadores, assim como a evolução para uma 

ferramenta não apenas de análise, mas também com ações propositivas, quantificando as 

necessidades de ofertas de serviços baseado na produtividade atual da unidade, na meta 

desejada e a sua capacidade produtiva (carga horária e número de atendimento dos 

profissionais de saúde). 

Durante o desenvolvimento da ferramenta e geração dos indicadores, foi observada a 

necessidade da melhoria na qualidade de dados para que se possa ter uma análise mais precisa 

dos indicadores. Os problemas ocorreram tanto nas informações do perfil sociodemográfico 

da população, como também nos dados referentes ao atendimento à população (condições de 

saúde ou agravos). 

Embora as ferramentas de Data Warehouse sejam utilizadas majoritariamente em 

aplicações de negócios, foi possível aplicá-la em uma organização de saúde pública e 

possibilitar aos usuários a sua utilização como suporte a apoio e decisão na gestão. Dessa 

forma, esse projeto poderá ser replicado para outros municípios, com adaptações, 

possibilitando análises de informações de saúde, como a análise espacial, demográfica, 

populacional e de suas estruturas de saúde, em uma visão temporal. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FAMILIAR 

 

Unidade de Saúde 

Baseado na escala COELHO-SAVASSI, análise de dados sociodemográficos e de saúde 
gerando um indicador de classificação de risco familiar. 

Sentinela do 
Risco 

Definições da Sentinela do Risco 
Escore 
de 
Risco 

Acamado 
Toda pessoa restrita ao seu domicílio, por falta de habilidade e/ou 
incapacidade de locomoção por si só a qualquer unidade de saúde. 

3 

Deficiência Física 
Deficiência ou condição física de longa duração ou permanente que 
dificulta ou impede a realização de determinadas atividades 
cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer. 

3 

Deficiência 
Mental 

Deficiência ou condição mental de longa duração ou permanente que 
dificulta ou impede a realização de determinadas atividades 
cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer. 

3 

Baixa Condição 
de Saneamento 

Saneamento implica no controle dos fatores do meio físico do homem 
que podem exercer efeitos prejudiciais à sua saúde (Tratamento de 
Água, Tratamento de Esgoto,). 

3 

Drogadição 
Utilização compulsiva de drogas lícitas ou ilícitas que apresentem 
potencial para causar dependência química (álcool, tabaco, 
benzodiazepínicos, barbitúricos, e drogas ilícitas). 

3 

Desemprego 

Situação na qual a pessoa não esteja exercendo nenhuma ocupação 
(não incluir na avaliação férias, licenças ou afastamentos 
temporários). A realização de tarefas domésticas é considerada 
ocupação (trabalho doméstico), mesmo que não seja remunerado. 

2 

Analfabetismos 
Pessoa que, a partir da idade escolar, não sabe ler nem escrever no 
mínimo um bilhete, e/ou que sabe apenas assinar o nome. 

1 

Menor de 06 
Meses 

Crianças com idade até 5 meses e 29 dias 1 

Maior de 70 anos Toda pessoa com mais de 70 anos completos. 1 

HAS  Grupo de pessoas diagnosticadas com Hipertensão 1 

Diabetes Mellitus 
Grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 
associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários 
órgãos. 

1 

Relação Morador 
 / Cômodo 

Número de moradores na residência dividido pelo número de cômodos 
do domicílio. São considerados cômodos todos os compartimentos 
integrantes do domicílio, inclusive banheiro e cozinha, separados por 
paredes, e os existentes na parte externa do prédio, desde que 
constituam parte integrante do domicílio, com exceção de corredores, 
alpendres, varandas abertas, garagens, depósitos. 

1 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Escore Total Risco Familiar 

0 a 4 R0 – Sem Risco 

5 ou 6 R1 – Risco Menor 

7 ou 8 R2 – Risco Médio 

Acima de 9 R3 – Risco Maior 

Não foi possível calcular E – Erro  

 

Indicador  
(% dos Cadastros que foram possíveis de 
fazer a Escala de Coelho e Savassi) Avaliação 

Percentual > 90% Dentro da Normalidade 

Percentual >= 75% e Percentual <= 90% 
Monitorar o indicador e Avaliar 
Intercorrências 

Percentual < 75% Rever Processos de Trabalho  
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ANEXO B: INDICADORES DOS PROGRAMAS EM SAÚDE 

 

Coordenação Programa Saúde 

Indicadores de Prevenção 

Indicador Definições do Indicador Valor Indicador 
Meta para 
Avaliação 

Percentual de Crianças 
até 5 anos com vacinas 
em dia 

Baseado na Programação de 
Vacinas nas crianças até 5 
anos, verificar a vacinação. 

% Crianças na Faixa 
Etária com Vacinas em 
dia. 

90% 

Percentual de 
Gestantes com vacinas 
em dia 

Baseado na portaria do 
SISPRENATAL, as vacinas das 
gestantes em dia. 

% Gestantes com 
Vacinas em dia. 

90% 

Percentual da 
População (exceto 
Crianças e Gestantes) 
com vacinas em dia  

Baseado na Programação de 
Vacinas da população em geral 
(Exceto Crianças e Gestantes) 
verificar a população que 
possuem vacinas em dia 

% População com 
Vacinas em dia. 

90% 

Cobertura de Exame de 
Mamografia 

Mulheres entre 50 e 69 anos 
que fizeram o exame nos 
últimos 3 anos 

% Mulheres na Faixa 
Etária definida com o 
exame. 

90% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Indicador %  Avaliação 

Percentual > 90% Dentro da Normalidade 

Percentual >= 75% e  
Percentual <= 90% 

Monitorar o indicador e Avaliar Intercorrências 

Percentual < 75% Rever Processos de Trabalho  
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ANEXO C: INDICADORES DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

 

Secretária da Saúde 

Indicadores de Desempenho 

Indicador Definições do Indicador 
Valor 
Indicador 

Meta para 
Avaliação 

Proporção de gestantes com 

pelo menos 6 (seis) consultas 

pré-natal realizadas; 

Número de gestantes que 
realizaram 6 consultas de pré-
natal, sendo a 1ª até a 20ª 
semana de gestação / Número 
de Gestantes 

% 90% 

Proporção de gestantes com 
realização de exames para 
Sífilis e HIV; 

Número de gestantes que 
realizaram exame de SIFILIS e 
HIV / Número de Gestantes 

% 90% 

Proporção de gestantes que 

passaram por atendimento 

odontológico; 

Número de gestantes atendidas 
em Odontologia / Número de 
Gestantes 

% 90% 

Cobertura de exame 
citopatológico 

Número de Pacientes que 
realizaram exame citopatológico 
/ Número pessoas público alvo 

% 90% 

Percentual de pessoas 
hipertensas com pressão 
arterial aferida 

Número de Pessoas Hipertensas 
com aferição de pressão durante 
2 semestres / Número pessoas 
Hipertensas atendidas 

% 90% 

Percentual de diabéticos com 
solicitação de exame de 
hemoglobina glicada 

Número de Pessoas Diabéticas 
com exame de Hemoglobina 
Glicada, durante 2 semestres / 
Número pessoas Diabéticas 
atendidas 

% 90% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Indicador %  Avaliação 

Percentual > 90% Dentro da Normalidade 

Percentual >= 75% e  
Percentual <= 90% 

Monitorar o indicador e Avaliar 
Intercorrências 

Percentual < 75% Rever Processos de Trabalho  

 


