
 
INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROQUALI 

 (Conforme o Regulamento do Programa de Qualificação da Atenção e da Gestão-PROQUALI, 
aprovado pela portaria FMSC N.º 278 de 27 de Dezembro de 2019) 

 
I EIXO ATENÇÃO 

 

I.1 Estratégia de Saúde da Família (ESF), Equipe de Saúde Bucal (ESB) e Equipe de 

Atenção Bucal (EAB) 

1. Média de pessoas cadastradas e inseridas nos sistemas SIGSS nas Unidades Básicas 

de Saúde do município de Canoas. 

Método de cálculo: 

Total de números de cadastros individuais e domiciliares inseridos no Sistema SIGSS e 

extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab) realizados 

pelas equipes das CSFs e UBSs  

Meta: ≥ 236.000 cadastros extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica (Sisab) no Município de Canoas 

Fonte: SIGSS e Sisab 

2. Média de atendimentos de enfermeiros e médicos por habitante. 

Método de cálculo: 

Número de atendimentos de enfermeiros e médicos/ Número estimado de pessoas 

residentes na área da UBS  

Meta: ≥ 0,15 consulta/indivíduo cadastrado/mês 

Fonte: SIGSS 

3. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata. 

Método de cálculo: 

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata/Número total 

de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100 

Metas: ≤ 40% 

Fonte: SIGSS 

4. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de consulta agendada. 

Método de cálculo: 

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiros de consultas agendadas /Número 

total de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100 

Meta: ≥ 60% das consultas de enfermeiros e médicos/mês 

Fonte: SIGSS 

5. Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero. 

Método de cálculo: 

Número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de 

útero/População feminina cadastrada entre 25 e 64 anos de idade 

Meta: ≥ 0,04 exame por população referida/mês 

Fonte: SIGSS 

6. Percentual de encaminhamentos médicos para serviço especializado. 

Método de cálculo: 

(Número de encaminhamentos médicos para serviço especializado/Número total de 

atendimentos médicos individuais) X 100 

Meta: ≤ 20% de encaminhamentos médicos para o serviço especializado/mês 

Fonte: SIGSS 

7. Percentual de encaminhamentos para o serviço especializado de odontologia. 

Método de cálculo: 

(Número de encaminhamentos odontológicos para serviço especializado/Número total 



de atendimentos odontológicos individuais) X 100 

Meta: ≤ 20% encaminhamentos ontológicos para o serviço especializado/mês 

Fonte: SIGSS e controle de encaminhamentos do CEO 

8. Percentual de pendências de encaminhamentos de consultas médicas realizadas pela 

unidade. 

Método de cálculo: 

(Número de pendências de encaminhamentos de consultas médicas/Número de 

encaminhamentos médicos realizados) X 100 

Meta: ≤ 10% dos encaminhamentos realizados 

Fonte: SIGSS 

9. Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 

Método de cálculo: 

(Número de atendimentos de primeira consulta odontológica programática/ Número 

estimado de pessoas residentes na área da UBS) X 100 

Meta: ≥ 2,0 de atendimento de consulta odontológica programática/mês 

Fonte: SIGSS 

10. Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. 

Método de cálculo: 

Número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista/Número de primeiras 

consultas odontológicas programáticas 

Meta: ≥ 0,5 tratamentos concluídos/mês 

Fonte: SIGSS 

11. Percentual de educandos avaliados em saúde bucal. 

Método de cálculo: 

(Número de educandos avaliados em saúde bucal/Total de educandos matriculados) X 

100 

Metas: 

Meta – 1º ciclo: ≥ 25% 

Meta – 2º ciclo: ≥ 60% 

Meta – 3º ciclo: ≥ 95% 

Fonte: SIGSS 

12. Percentual de educandos que participaram de ações de educação em saúde realizadas 

nas escolas de referência para o Programa Saúde na Escola (PSE). 

Método de cálculo: 

(Número de educando que participaram de ações de educação em saúde realizadas nas 

escolas de referência para o PSE/Total de educandos matriculados) X 100 

Metas: 

Meta – 1º ciclo: ≥ 25% 

Meta – 2º ciclo: ≥ 60% 

Meta – 3º ciclo: ≥ 95% 

Fonte: SIGSS 

 

13. Percentual de realização de visita domiciliar pelos profissionais Agentes de Saúde. 

Método de cálculo: 

(Número de visita domiciliar realizada pelos profissionais Agentes de Saúde/Número 

estimado de pessoas residentes na área da UBS) X 100 

Metas: 

Meta – 1º ciclo: ≥ 40% 

Meta – 2º ciclo: ≥ 60% 

Meta – 3º ciclo: ≥ 85% 



 Fonte: SIGSS 

 

14. Número de realização de visita domiciliar pelos profissionais de nível superior. 

Método de cálculo: 

(Número de realizações de visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível 

superior / Número de equipes da unidade) 

Metas: 

Meta : ≥ 16 visitas domiciliares / Mês POR EQUIPE     

            Fonte: SIGSS 

 

15. Proporção de gestantes com realização de exames de Sífilis e HIV. 

Método de cálculo: 

(Número de realizações de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes no mês  / Número 

de pré- natal realizados no mês ) x 100 

Metas: 

Meta : ≥ 10 % de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes/ Mês  

            Fonte: SIGSS 

 

 

Clínica de Saúde da Família (CSF) 

 

 

1. Média de pessoas cadastradas e inseridas nos sistemas SIGSS nas Clínicas de Saúde 

da Família do Município de Canoas. 

Método de cálculo: 

Total de números de cadastros individuais e domiciliares inseridos no Sistema SIGSS e 

extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab)  realizados 

pelas equipes das CSFs e UBSs 

Meta: ≥ 236.00 cadastros extraídos do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (Sisab) no Município de Canoas 

Fonte: SIGSS e Sisab 

2. Média de atendimentos de enfermeiros e médicos por habitante. 

Método de cálculo: 

Número de atendimentos de enfermeiros e médicos/Número estimado de pessoas 

residentes na área da CSF  

Meta: ≥ 0,15 consulta/indivíduo cadastrado/mês 

Fonte: SIGSS 

3. Número de atendimentos de profissionais de nível superior no turno  

Método do Cálculo: 

Número de atendimentos de profissionais de nível superior realizados no turno 

estendido ( Total de atendimentos individuais de consulta agendadas no turno estendido 

+ Total de atendimentos individuais de demanda imediata no turno estendido) 

Meta: ≥ 250 consultas/indivíduo cadastrado/mês/ no turno 

Fonte: SIGSS 

4. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata. 

Método de cálculo: 

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiro de demanda imediata/Número total 

de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100 

Metas: ≤ 40% 

Fonte: SIGSS 



5. Percentual de atendimentos médicos e de enfermeiro de consulta agendada. 

Método de cálculo: 

(Número de atendimentos médicos e de enfermeiros de consultas agendadas /Número 

total de atendimentos de enfermeiros e médicos) X 100 

Meta: ≥ 60% das consultas de enfermeiros e médicos/mês 

Fonte: SIGSS 

6. Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero. 

Método de cálculo: 

Número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero (Incluindo 

as coletas de material citopatológico realizadas no turno estendido) /População feminina 

cadastrada entre 25 e 64 anos de idade 

Meta: ≥ 0,04 exame por população referida/mês 

Fonte: SIGSS 

7. Número de teste rápido para as Infecções Sexualmente Transmissíveis( Sífilis, HIV e 

Hepatites B e C) 

Método de cálculo: 

(Número de procedimentos de teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis 

( Sífilis + HIV + Hepatite B + Hepatite C) 

Teste rápido para Sífilis ( Código 0214010074) 

Teste rápido para HIV ( Código 0214010058) 

Teste rápido para Hepatite B ( Código 0214010104) 

Teste rápido para Hepatite C ( Código 021401009) 

Meta : ≥ 60 testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis realizados/ Mês 

            Fonte: SIGSS 

8. Percentual de encaminhamentos médicos no horário estendido para serviço 

especializado 

Método de cálculo: 

(Número de encaminhamentos médicos para serviço especializado no turno/Número 

total de atendimentos médicos individuais no turno) X 100 

Meta: ≤ 20% de encaminhamentos médicos para o serviço especializado/mês 

           Fonte: SIGSS 

9. Percentual de encaminhamentos para o serviço especializado de odontologia. 

Método de cálculo: 

(Número de encaminhamentos odontológicos para serviço especializado (Incluindo os 

encaminhamentos odontológicos realizados no turno estendido) / Número total de 

atendimentos odontológicos individuais (Incluindo os encaminhamentos odontológicos 

realizados no turno estendido) X 100 

Meta: ≤ 20% encaminhamentos ontológicos para o serviço especializado/mês 

Fonte: SIGSS e controle de encaminhamentos do CEO 

10. Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 

Método de cálculo: 

(Número de atendimentos de primeira consulta odontológica programática (Incluindo as 

primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas no turno) / (Número 

estimado de pessoas residentes na área da CSF) X 100 

Meta: ≥ 2,0 de atendimento de consulta odontológica programática/mês 

Fonte: SIGSS 

11. Razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. 

Método de cálculo: 

Número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista (Incluindo os tratamentos 

concluídos no turno estendido) /Número de primeiras consultas odontológicas 



programáticas (Incluindo as primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas 

no turno) 

Meta: ≥ 0,5 tratamentos concluídos/mês 

Fonte: SIGSS 

12. Percentual de educandos avaliados em saúde bucal. 

Método de cálculo: 

(Número de educandos avaliados em saúde bucal/Total de educandos matriculados) X 

100 

Metas: 

Meta – 1º ciclo: ≥ 25% 

Meta – 2º ciclo: ≥ 60% 

Meta – 3º ciclo: ≥ 95% 

Fonte: SIGSS 

13. Percentual de educandos que participaram de ações de educação em saúde realizadas 

nas escolas de referência para o Programa Saúde na Escola (PSE). 

Método de cálculo: 

(Número de educando que participaram de ações de educação em saúde realizadas nas 

escolas de referência para o PSE/Total de educandos matriculados) X 100 

Metas: 

Meta – 1º ciclo: ≥ 25% 

Meta – 2º ciclo: ≥ 60% 

Meta – 3º ciclo: ≥ 95% 

Fonte: SIGSS 

14. Percentual de realização de visita domiciliar pelos profissionais Agentes de Saúde. 

Método de cálculo: 

(Número  de visita domiciliar realizada pelos profissionais Agentes de Saúde/Número 

estimado de pessoas residentes na área da CSF) X 100 

Metas: 

Meta – 1º ciclo: ≥ 40% 

Meta – 2º ciclo: ≥ 60% 

Meta – 3º ciclo: ≥ 85% 

 Fonte: SIGSS 

15. Número de realização de visita domiciliar pelos profissionais de nível superior. 

Método de cálculo: 

(Número de realizações de visitas domiciliares realizadas pelos profissionais de nível 

superior / Número de equipes da unidade) 

Metas: 

Meta : ≥ 16 visitas domiciliares / Mês POR EQUIPE     

            Fonte: SIGSS 

 

16. Percentual de gestantes com realização de exames de Sífilis e HIV. 

Método de cálculo: 

(Número de realizações de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes no mês  / Número 

de pré- natal realizados no mês ) x 100 

Metas: 

Meta : ≥ 25 % de testes rápidos de Sífilis e HIV em gestantes/ Mês  

            Fonte: SIGSS 
 

 

 


