
JORNADA TÉCNICA DE 
APOIO AOS 

MUNICÍPIOS - MS 
 

Processo de acompanhamento das 
metas e dos resultados dos 

indicadores da pactuação nacional 
para os estados e DF 

Campo Grande/MS, 05 e 06 de outubro de 2017 



Objetivos 

Geral 
 
Discorrer sobre o  processo de pactuação  diretrizes, objetivos metas e 
indicadores quanto às metas e resultados para os estados brasileiros, 
2013 a 2015. 
 
Específicos 
 
Analisar a proporção de metas alcançadas pelos estados e DF, segundo 
indicadores universais, 2013 a 2015. 
 
Fazer discussão sobre um indicador, para estados e DF quanto à 
pactuação de metas em comparação com uma série histórica de 
resultados.  



Método 

Estudo descritivo. 
 
As metas pactuadas foram coletadas em 
http://aplicacao.saude.gov.br/sispacto. 
 
Os resultados alcançados foram extraídos do site: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201
&id=30504970 
 
As metas e resultados foram relacionadas para os três anos, 
para todos os estados e Distrito Federal e para todos os 
indicadores. 
 
Dados organizados no Microsoft Excel. 
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Método 

Indicadores excluídos da análise: 
 
Indicador 17 - Proporção das internações de urgência e 
emergência reguladas: por ter sido excluído da pactuação. 
 
 Indicadores 31 - Percentual de crianças indígenas < 7 anos 
de idade com esquema vacinal completo; 32: Proporção de 
óbitos infantis e fetais indígenas investigados; 33: Proporção 
de óbitos maternos em mulheres indígenas investigados e 
34: Proporção de óbitos de mulheres indígenas em idade 
fértil (MIF) investigados: por ser de pactuação apenas para 
entes que assinaram o COAP. 
 



MÉTODO 

Indicadores excluídos da análise: 
 
Indicador 43 - Proporção de pacientes HIV+ com 1º 
CD4 inferior a 200cel/mm3:  Resultados 
indisponíveis para 2014 e 2015. 
 
Indicador 50 - Incidência Parasitária Anual (IPA) de 
malária: por ser de pactuação para 9 estados. 

 



MÉTODO 

Indicadores excluídos da análise: resultados indisponíveis 
para os três anos. 
 
Indicadores 54: Percentual de municípios com o Sistema 
Hórus implantado ou enviando o conjunto de dados por 
meio do serviço WebService; 55: Proporção de municípios da 
extrema pobreza com farmácias da Atenção Básica e centrais 
de abastecimento farmacêutico estruturados; 57: Proporção 
de ações de educação permanente implementadas e/ou 
realizadas; 58: Proporção de novos e/ou ampliação de 
programas de Residência em Medicina de Família e 
Comunidade e da Residência Multiprofissional em Atenção 
Básica/Saúde da Família/Saúde Coletiva e 59: Proporção de 
novos e/ou ampliação de programas de Residência Médica 
em Psiquiatria e Multiprofissional em Saúde Mental. 



MÉTODO 

Os indicadores 12,  22, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 42 e 53, todos 
universais, foram excluídos da análise para 2015,  pois os 
resultados não estão disponíveis. 
 
Foram excluídos da análise 12 indicadores, todos específicos. 
 
Para a análise foram utilizados os 32 indicadores universais e 
23 indicadores específicos. 
 
 



RESULTADOS 

 

Análise da proporção de metas  
alcançadas pelos estados e DF,  
segundo indicadores universais  













RESULTADOS 

 

Análise da proporção de estados e DF 
quanto ao alcance de metas,  

segundo indicadores universais  











RESULTADOS 

 

Análise de indicador, segundo estados e 
DF quanto à pactuação de metas em 

comparação com uma série histórica de 
resultados 





Pactuação 2017-2021 

• Resolução CIT nº 8 de 2016: Dispõe sobre o processo 
de pactuação interfederativa de indicadores para o 
período 2017-2021, relacionados a prioridades 
nacionais em saúde. 

• Processo de Pactuação e vinculação com os 
instrumentos de planejamento em saúde; 

• Papel do controle social na aprovação e 
monitoramento das metas; 

• Prazos; 

• Sistemas de preenchimento (SISPACTO-Módulo de 
Planejamento). 



Situação da Pactuação 2017 – Municípios MS 

• 59 Município(s) com Pactuação não iniciada em 2017 

• 16 Município(s) com Pactuação em preenchimento em 
2017 

• 4 Município(s) com Pactuação validada em 2017 



Ana Cássia Cople Ferreira 
Coordenação Geral de Articulação dos Instrumentos da Gestão 

Interfederativa - CGAIG/DAI/SE/MS 
e-mails: dai@saude.gov.br 
ana.cople@saúde.gov.br 

Telefones: (61) 3315-2127 / (61) 3315-2996 
http://www.saude.gov.br/dai 
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