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3. Discussões e Pactuações
d) Minuta de Resolução que dispõe sobre as regras da
pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para
2013-2015, com vistas ao fortalecimento do Planejamento
do Sistema Único de Saúde (SUS) e a implementação do
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP).
SGEP/MS

Premissas para Pactuação de Indicadores com vistas ao
Fortalecimento do Planejamento em Saúde, 2013 -2015

i.

Harmonizar o processo de construção dos
instrumentos de planejamento e a pactuação de
indicadores com vistas ao fortalecimento do
Planejamento em Saúde;

ii. Manter vinculação com as diretrizes do PNS, onde
houver aplicabilidade, de modo a refletir a
implantação das políticas prioritárias, respeitado o §
4º do art. 30 da LC 141/12;
iii. Estabelecer rol único de indicadores para pactuação
nacional, classificados em universais e específicos;

Premissas para Pactuação de Indicadores com vistas ao
Fortalecimento do Planejamento em Saúde, 2013 -2015
iv. Compor-se por indicadores universais que expressem o
acesso e a qualidade da organização em redes, além de
considerar os indicadores epidemiológicos de abrangência
nacional e desempenho do sistema;
v. Compor-se por indicadores específicos que expressem as
características epidemiológicas locais e de organização do
sistema.
vi. Buscar a redução do número de indicadores com base nas
premissas dos itens iv e v;
vii. Respeitar a autonomia do ente federado com relação a
inclusão de outros indicadores observadas as
especificidades locais e as diretrizes nacionais.

PACTUAÇÃO DE INDICADORES 2013-2015

Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e
Indicadores para o período de 2013-2015
Inovações:

• Fortalecimento do Planejamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) com vistas a
implementação do Contrato Organizativo
da Ação Pública da Saúde (COAP).
• Temporalidade trienal
• Indução de melhoria de acesso, qualidade
e efetividade conforme apurado no IDSUS
• Indução de organização das Rede de
Atenção com ênfase regional
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INDICADORES A SEREM DISCUTIDOS

MANUTENÇÃO DOS INDICADORES
Indicador 4 - Proporção de exodontia em
relação aos procedimentos
Indicador 61 - Proporção de vínculos
protegidos dos trabalhadores que atendem ao
SUS na esfera publica
Indicador 67 - Proporção dos entes da região
com pelo menos uma alimentação por ano no
Banco de Preço em Saúde.
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INDICADORES A SEREM DISCUTIDOS

MANUTENÇÃO DOS INDICADORES COMO
UNIVERSAIS

ÁREA

Indicador 8 - Razão de procedimentos ambulatoriais
de alta complexidade e população residente
Indicador 10 - Razão de internações clínico-cirúrgicas
de alta complexidade na população residente
Indicador 13 - Proporção de acesso hospitalar dos
óbitos por acidente
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