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Introdução: O processo de monitoramento das Ações de Saúde da Gerencia Distrital de 

Saúde Norte Eixo Baltazar (GDNEB) que compõe o Consolida SUS, visa qualificar planos de 

ação para alcance e acompanhamento das metas prioritárias elencadas da Programação Anual 

de Saúde de 2014 (PAS) pensando nos territórios e seus indicadores, no sentido da 

descentralização do planejamento. Neste processo de monitoramento está incluso o Programa 

de Educação pelo Trabalho – Vigilância em Saúde (PET VS), que implica em ações de 

vigilância e objetiva à criação de um Boletim Informativo como produto da coleta de dados 

sobre o seu trabalho dos profissionais de saúde. Pela falta de um instrumento norteador que 

auxiliasse na coleta e análise de dados sobre a população adscrita na região e que incluísse a 

Saúde do Idoso como uma das áreas prioritárias foi proposta a estruturação de formulários 

online para serem preenchidos mensalmente pelas unidades de saúde. Objetivo: Implementar 

e acompanhar a utilização do formulário online para coleta de dados fornecidos pelas 

unidades de atenção primária da GDNEB de modo a subsidiar a análise das informações sobre 

a população idosa. Metodologia: Ação realizada na GDNEB, tendo como cenários de prática 

as 21 unidades de saúde. No processo de introdução dessa nova ferramenta online, o 

formulário foi apresentado aos coordenadores das unidades para que pudessem organizar e 

orientar suas equipes na obtenção dos dados. Os formulários consistem em levantar dados da 

população idosa com enfoque nas metas elencadas da PAS: reduzir os casos de AIDS em 

maiores de 13 anos com equidade segundo raça/cor/etnia/sexo de 95,67/100.000 para 

94,2/100.000 habitantes; reduzir a mortalidade por AIDS de 31,92/100.000 para 31,1/100.000 

habitantes com equidade segundo raça/cor/etnia/sexo/faixa etária; diagnosticar 80% dos casos 

novos estimados de tuberculose e ampliar o percentual de cura de casos novos de tuberculose 

pulmonar bacilífera de 58% para 85%, com equidade raça/cor/etnia/sexo. A partir dessas 

metas, o formulário da Saúde do Idoso foi elaborado com informações sobre o número de 

pessoas acima de 60 anos cadastradas na unidade; consultas no mês; absenteísmo nas 

consultas; casos de Tuberculose diagnosticados e quais destes estão em tratamento 

diretamente observado ou abandonaram o tratamento; casos conhecidos e novos de HIV e 

AIDS; grupos de idosos e de participantes; visitas domiciliares e acamados atendidos. O 

processo de coleta tem se dado com auxílio e acompanhamento dos apoiadores regionais 

(institucionais) e representantes das áreas estratégicas e prioritárias da região. Resultados 

esperados: A adesão deste instrumento em todas as unidades da GDNEB permitirá a coleta e 

análise dinâmicas com retorno constante das informações às próprias unidades, ampliando a 

visão do território, do trabalho dos profissionais, do planejamento de estratégias para melhor 

efetividade da atuação nas unidades. Este processo de obtenção dos dados online, geração de 

uma planilha, otimizará o monitoramento e planejamento de ações para o cumprimento das 

metas, a atualização do boletim informativo, o conhecimento da realidade da população idosa 

pertencente à GDNEB, da qualificação permanente do trabalho de equipe de monitoramento, 

das unidades e da assistência aos usuários.   


