




Monitorar e Avaliar

▪ O quê?

▪ Quando?

▪ Para quê?

▪ Como?



O que monitorar e avaliar?

Planejamento
Ações                            

Resultados
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Saúde           

Produção         

Sócio-demográfico

Processo

Quando 
monitorar?

Quando 
avaliar?

Sistematicamente



Para quê monitorar e avaliar?

▪ Identificar fragilidades e dificuldades;

▪ Identificar o impacto das ações da Atenção Básica (AB)
na qualidade de vida;

▪ Retroalimentar o planejamento;

▪ Tomar decisões oportunas;

▪ Melhorar a qualidade da AB.



Como monitorar e avaliar? 

Por meio de instrumentos 
específicos de monitoramento e 
avaliação: CAMAB,PMAQ, AMAQ, 
Programação de Ações e outros.



Fontes para Monitoramento de Indicadores 
da AB

▪ Sistemas de Informação em Saúde (SIM, SINASC, SIA e 
SIH SUS, SINAN, SI-PNI)

▪ DATASUS

▪ RIPSA

▪ E-Sus/AB

▪ DAB/MS

▪ Portarias Ministeriais

▪ DIVEP/BA

▪ COGEP/DAB



Informação para ação
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Informaçã
o
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Para que serve a 
informação?

Como é gerada a 
informação em saúde?



Ferramentas de Monitoramento 
na Diretoria da Atenção Básica 

(DAB) 



Ferramentas

▪ Caderno de Avaliação e Monitoramento da Atenção Básica 
(CAMAB); http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-
saude/dab/camab/

▪ GeoPortal: mapa com indicadores e cadastro remoto;
http://geolivre.saude.ba.gov.br/geo_bahia/ 

▪ Planilha de Projetos Estratégicos;

▪ Nota Técnica (Simples e ampliada)

▪ Instrumento de Priorização de Municípios (IPM)

http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/dab/camab/
http://geolivre.saude.ba.gov.br/geo_bahia/


Caderno de Avaliação Monitoramento da 
Atenção Básica - CAMAB

▪ É uma ferramenta informatizada de fácil acesso e manuseio
que pretende contribuir para o desenvolvimento de um
processo estruturado de monitoramento e avaliação na Atenção
Básica no nível estadual estendendo-se para os níveis regional
e municipal.

Objetivos:

▪ Ofertar informações consolidadas sobre os indicadores de
saúde que fazem interface com a Atenção Básica;

▪ Propor estratégias estaduais e municipais para o fortalecimento
do indicador e melhoria dos resultados alcançados.



Composição do CAMAB

▪ Apresentação;
▪ Atributo/Ações;
▪ Descrição do Indicador (calculo); 
▪ Limitações/Observações sobre o indicador;
▪ Série histórica e análise segundo Bahia, Região 

Nordeste e Brasil*;
▪ Série histórica e análise do indicador Macrorregiões 

de Saúde;
▪ Série histórica do indicador por Macrorregiões e 

Microrregiões;
▪ Série histórica e do indicador por Estado, 

Macrorregiões, Microrregiões e Municípios;



Planilha de Projetos Estratégicos



Planilha de Atualização



Nota Técnica Municipal

▪ Subsidia as ações da Governadoria tanto nas ações in loco,
quanto no planejamento das atividades do Governo;

▪ Na nota técnica são descritos a localização geográfica,
população, cobertura de saúde e resumo dos diversos
programas pactuados pelo município (“Mais Médicos”,
Requalifica UBS, Academia da Saúde, entre outros).





Instrumento de Priorização de Municípios





OBRIGADA!

Coordenação de Avaliação e Monitoramento
Tel.: (71) 3115-8335




