
QUESTIONÁRIO MATRIZ DE MONITORAMENTO 

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  1O RDQA 2017 
Prezados Colegas,  

Este material tem por finalidade sistematizar informações para monitoramento das Ações, Indicadores e Metas da 
Programação Anual de Saúde de 2017 (PAS), que está alinhada com o Plano Municipal de Saúde 2014-2017, e por 
conseguinte é parte integrante dos documentos dos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA) e 
Relatório Anual de Gestão (RAG) da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e do Plano Plurianual. 

A Lei 8080/90, em seu Art. 36, determina que o processo de Planejamento no SUS “(...) será ascendente, do nível 
local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde 
com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da 
União”.  

Ademais, entende-se que o processo de planejamento e monitoramento sejam realizados com a equipe de saúde e 
com o controle social.  Os processos dialogados, compartilhados, com possibilidades de trocas, negociações e 
fluxos de comunicação, tendem a ter maiores possibilidade de realizar os compromissos para garantia da atenção à 
saúde.  

Trocar experiências, compartilhar com a equipe é essencial neste processo. Dialoguem com o colegiado gestor da 
Unidade, com toda equipe e com o Conselho Local de Saúde. Isto amplia o olhar, diminui as fragilidades e contribui 
com o processo de trabalho compartilhado. É importante que o responsável pela gestão do serviço planeje junto 
com a equipe.  

E com o intuito de contribuir com os processos orientamos o que segue:  

Antes de preencherem o 1º RDQA sugerimos:  

1. Leitura do RAG 2016 e da PAS 2017 com todas as considerações que propusemos fazer para cada 
indicador análise o que foi realizado no ano de 2016, destacando o 3º quadrimestre. Este material deverá ser 
orientador do processo de trabalho das áreas técnicas da Unidade de Saúde para com as equipes.  

2. Analisem os Planos Operativos para o cumprimento das metas e/ou se será necessário a elaboração de 
Plano de Trabalho, (com ação, prazo/tempo, custo, resultado esperado e responsável) para que se possa 
atingir o resultado proposto. Se houver necessidade de rever alguma meta, faça a proposição.  

3. Após a elaboração dos resultados dos indicadores, avaliem se estão próximos ou distantes do esperado. 
Verifiquem se existem fragilidades no processo, bem como avaliem possibilidades de diminuíl-as  

4. Leitura do 3ª RDQA de 2016.  

5. PRAZO: de 2 a 12 de Maio de 2017. 

Obs.:  

a) Caso tenha dúvidas em relação a ficha técnica do indicador, utilizar o Caderno de Diretrizes, Indicadores 
e Metas do Ministério da Saúde de forma subsidiária.  

b) Utilizar o aplicativo Adobe Acrobat Reader DC disponível para download gratuito e aprovado pela IMA 
(qualquer dúvida entre em contato pelo 3755-6006 ou pelo email: resolvedoria@ima.sp.gov.br) para abrir e 
preencher o formulário, isso garantirá que as informações inseridas possam ser coletadas depois. 

c) Salvar o arquivo no formato PDF com o nome "1RDQA2017-nomedoestabelecimento.pdf" e enviar para o 
email "dgdo.planejamento@campinas.sp.gov.br" com cópia para "moacyr.perche@gmail.com" e 
"sheilacarmanhanesmoreira@gmail.com". 

c) O sistema salva suas respostas sempre que você solicitar.  

d) Onde está escrito ACUMULATIVO ou NO PERÍODO, trocar: No 1º RDQA por “de janeiro a abril” No 2ª 
RDQA por “de janeiro a agosto” No 3º RDQA por “de janeiro a dezembro”  

Sugestão para uso:  

1) Imprimir este formulário  



2) Discutir em equipe ou grupo de trabalho as questões, incluindo os motivos para a resposta, as considerações e
recomendações para melhorar o resultado no próximo período.

3) Digitar as respostas em arquivo de texto, para facilitar o lançamento neste formulário

4) Lançar as respostas no formulário e salvar com o nome "1RDQA2017-nomedoestabelecimento.pdf"

5) O Formulário PDF permite você salvar parcialmente e continuar depois ou editar as respostas.

6) Existe uma Planilha em Excel (para cada Distrito) com fórmulas que contribuem para cálculo de alguns
indicadores.

Escolha a sua unidade de saúde da listagem do Tabnet do CNES: 

CAPÍTULO  IDENTIFICAÇÃO 

1. Identificação da unidade (CNES  Nome)

2. Identificação do responsável pelo preenchimento (Nome Completo) _

CAPÍTULO  GESTÃO COLEGIADA NAS UNIDADES DE SAÚDE 

3. Promover a democratização da Gestão  no SUS Campinas.
Relevância do Indicador: Desenvolver a justificativa deste indicador no seu contexto.

Meta: Meta Municipal 100% dos serviços de Saúde Mental com mecanismos/estratégias  de gestão colegiada/participativa.  

Cálculo: mecanismos de gestão colegiada implantados. 

Fonte: Relatório interno da unidade. 

Orientações para Considerações e Recomendações: Descrever as dificuldades e potencialidades... 

3.1. Sobre mecanismos/estratégias  de gestão colegiada/participativa a unidade: 

□ 3.1.1 Tem colegiado gestor 

□ 3.1.2. Realiza reunião de equipe semanal

□ 3.1.3. Realiza reunião de equipe de referencia semanal

□ 3.1.4. Realiza assembleia com participação de toda a equipe

□ 3.1.5. Outros (especificar):

3.2. Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte 



4. Garantir a participação e o controle social através  dos Conselhos Locais de Saúde
Relevância do Indicador: Desenvolver a justificativa deste indicador no seu contexto.

Meta: Meta Municipal: 100% dos serviços de Saúde Mental com CLS atuante (eleição regular e reuniões ordinárias mensais). 
Métrica para a unidade: mecanismos de participação e controle social implantados. 

Cálculo: mecanismos de gestão colegiada implantados. 

Fonte: Relatório interno da unidade. 

Orientações para Considerações e Recomendações: Descrever as dificuldades e potencialidades... 

4.1. Sobre participação e o controle social através dos Conselhos Locais de Saúde a unidade: 

□ 4.1.1 Tem conselho local de saúde regularizado.

□ 4.1.2. Tem grupo de usuários e trabalhadores iniciando conselho local na equipe

□ 4.1.3. Realiza reuniões mensais regulares

□ 4.1.4. Realiza reuniões irregulares

□ 4.1.5. Não tem mecanismo participação e controle social local.

□ 4.1.6. Outros (especificar):

4.2. Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte 

5. Promover o envolvimento de trabalhadores e usuários na construção do processo de
trabalho e avaliação de satisfação do usuário com  o serviço.

Relevância do Indicador: Desenvolver a justificativa deste indicador no seu contexto. 

Meta: Meta Municipal: 100% unidades com mecanismos de envolvimento de trabalhadores e usuários na construção do 
processo de trabalho e avaliação de satisfação do usuário com  o serviço implantados. Métrica para a unidade: mecanismos de 
envolvimento de trabalhadores e usuários implantados.   

Cálculo: mecanismos de gestão colegiada implantados. 

Fonte: Relatório interno da unidade.   

Orientações para Considerações e Recomendações: Descrever as dificuldades e potencialidades... 



5.1 Sobre promover o envolvimento de trabalhadores e usuários na construção do processo de trabalho a 
unidade: 

□ 5.1.1 Realiza assembleia semanal.

□ 5.1.2. Realiza assembléia quinzenal

□ 5.1.3. Realiza assembléia mensal.

□ 5.1.4. Outros (especificar):

5.2. Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte * 

CAPÍTULO  ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL DE FORMA INTEGRAL E EM REDE. 

6. Planejar e executar, junto às equipes de saúde da rede básica, ações/atividades da linha
do cuidado e de formação em Saúde Mental, de forma  pactuada entre os atores envolvidos e
gestores locais e regularidade.

Relevância do Indicador: Desenvolver a justificativa deste indicador no seu contexto. 

Meta: Meta Municipal: 100% dos serviços realizando matriciamento em saúde mental para a atenção primária da rede SUS em 
seu território. Métrica para a unidade: quantidade de ações/atividades realizadas, regularidade e unidades atendidas. 

Cálculo: mecanismos de gestão colegiada implantados. 

Fonte: Relatório interno da unidade.  

Orientações para Considerações e Recomendações: Descrever as dificuldades e potencialidades... 

6.1 Sobre planejar e executar junto às equipes de saúde da rede básica ações/atividades da linha do 
cuidado e de formação em Saúde Mental, a unidade: Preencher a quantidade (número absoluto) com que realizou 
a atividade em cada mês 

□ 6.1.1. Realiza discussão compartilhada de caso

□ 6.1.2. Realiza visitas domiciliares

□ 6.1.3. Realiza atividades de grupos conjuntas

6.1.4 Realiza atividades/eventos de formação, atualização e outras□
relacionadas à educação em saúde

□ 6.1.5 Outros (especificar):

Frequência 



6.2 .  Especif ique a quantidade que realiza Matriciamento 

6.2.1. Em quantas UBS realiza ao menos um encontro mensal de matriciamento: unidades. 

 6.2.2. Informe os Nomes das unidades (Separe com ponto e virgula) em que realiza matriciamento: 

6.2.2.1. Leste 

6.2.2.2. Norte  

6.2.2.3 Noroeste 

6.2.2.4 Sudoeste 

6.2.2.5 Sul 

6.3. Encaminhamento qualificado 

6.3.1. Número total de pacientes inseridos no quadrimestre: 

6.3.2. Número total de acolhimentos realizados: 

pacientes inseridos.

pacientes acolhidos.

6.3.4. Proporção de Pacientes inseridos na unidade:         % 

6.4. Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte 

7. Elaborar Plano Terapêutico Singular (PTS) de forma compartilhada com a Rede de Atenção
Primária, para todos os usuários inseridos nos serviços de saúde mental.

Relevância do Indicador: Desenvolver a justificativa deste indicador no seu contexto. 

Meta: Meta Municipal: 100% dos Usuários inseridos nos serviços de saúde mental, com PTS compartilhados com o Centro de 
Saúde do território respectivo.  Métrica para a unidade: numero de usuários inseridos compartilhados com a atenção primária 
dividido pelo total de usuários da unidade. 

Cálculo: mecanismos de gestão colegiada implantados. 

Fonte: Relatório interno da unidade. 

Orientações para Considerações e Recomendações: Descrever as dificuldades e potencialidades... 

7.1. Número de usuários inseridos compartilhados com a atenção primária:         usuários 

7.2. Número total de usuários da unidade:      usuários 

7.3. Percentual de usuários inseridos compartilhados com a atenção primária  (Método de cálculo: Número de 
usuários inseridos compartilhados com a atenção primária dividido pelo total de usuários da unidade):   % 

7.4. Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte 


	/Questionário Matriz de Monitoramento
	Serviços de Saúde Mental  1o RDQA 2017
	Capítulo - Identificação
	1. Identificação da unidade (CNES - Nome)
	2. Identificação do responsável pelo preenchimento (Nome Completo) _

	Capítulo - Gestão colegiada nas unidades de saúde
	3. Promover a democratização da Gestão  no SUS Campinas.
	4. Garantir a participação e o controle social através  dos Conselhos Locais de Saúde
	5. Promover o envolvimento de trabalhadores e usuários na construção do processo de trabalho e avaliação de satisfação do usuário com  o serviço.

	Capítulo - Assistência à Saúde Mental de forma integral e em rede.
	6. Planejar e executar, junto às equipes de saúde da rede básica, ações/atividades da linha do cuidado e de formação em Saúde Mental, de forma  pactuada entre os atores envolvidos e gestores locais e regularidade.
	7. Elaborar Plano Terapêutico Singular (PTS) de forma compartilhada com a Rede de Atenção Primária, para todos os usuários inseridos nos serviços de saúde mental.



	2 Identificação do responsável pelo preenchimento Nome Completo: CAPS III - NOVO TEMPO - DISTRITO DE SAÚDE SUDOESTE – 2039672
	CAPÍTULO GESTÃO COLEGIADA NAS UNIDADES DE SAÚDE: KATIUSCIA MARIA RAFAELA SILVA
	311 Tem colegiado gestor: On
	312 Realiza reunião de equipe semanal: On
	313 Realiza reunião de equipe de referencia semanal: On
	314 Realiza assembleia com participação de toda a equipe: On
	32 Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte: Espaços de Gestão Colegiada e compartilhada fazem parte de nosso cotidiano. Para além da continuidade de manutenção de nossos espaços de compartilhamento interno, pretendemos sempre ampliar nossas discussões e interlocuções com a Rede. Para tal, continuaremos no propósito de participação em Conselho Municipal, discussões no Eixo I Sudoeste e Rede mista. Além de fomentar a participação dos usuários e familiares nos espaços de discussão coletiva.
	411 Tem conselho local de saúde regularizado: On
	412 Tem grupo de usuários e trabalhadores iniciando conselho local na equipe: On
	413 Realiza reuniões mensais regulares: On
	414 Realiza reuniões irregulares: Off
	415 Não tem mecanismo participação e controle social local: Off
	416 Outros especificar: Off
	42 Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte: Continuamos nossas reuniões e discussões ativas embora haja um apontamento sobre a "legalidade" dos Conselhos Locais da Instituição Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira em regime de Cogestão com a Prefeitura Municipal de Campinas. No próximo quadrimestre temos como objetivo esclarecer nossa participação nos demais fóruns de Controle Social desse Município com o intuito de manter nossa capacidade de discussão, participação e protagonismo dentro das metas das políticas públicas para atenção à Saúde Mental de qualidade no SUS Campinas.
	52 Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte: A Assembléia é uma atividade que compõe nossa grade de atividades. Pretendemos prosseguir com essa prática ativa por ser um dispositivo clínico institucional de muita eficácia e potência. Nela, a informação, o saber e o compartilhamento de ações pode ser qualificado e distribuído de maneira democrática e efetiva.
	611 Realiza discussão compartilhada de caso: On
	612 Realiza visitas domiciliares: On
	613 Realiza atividades de grupos conjuntas: On
	614 Realiza atividadeseventos de formação atualização e outras: On
	615 Outros especificar: Off
	621 Em quantas UBS realiza ao menos um encontro mensal de matriciamento: 7
	64 Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte: Referente aos dados acima, o número total de acolhimentos não deixa claro se são os casos novos. O número supracitado corresponde aos casos novos. Lembrando que acolhimentos são realizados diuturnamente num Caps III. A média de acolhimentos por dia é de 40/50 casos, levando em consideração os casos inseridos e novos, lembrando que acolhimento é um conceito amplo para os dispositivos de Saúde Mental com Assistência 24 horas.
	74 Considerações e recomendações para o quadrimestre seguinte: Esse indicador é difícil de precisar. Temos como práticas o matriciamento, o compartilhamento dos casos e a indicação da necessidade de todos os nossos usuários fazerem segmento clínico na Unidade Básica de referência tendo como objetivo o cuidado na integralidade da saúde dos sujeitos acompanhados por nós. Os usuários os quais fazemos acompanhamentos intensivos, em sua totalidade são acompanhados nas UBSs. Entretanto, usuários que moram com suas famílias, solicitamos que sejam acompanhados pelas mesmas ou propiciamos a facilitação/autonomia para que acessem a Unidade Básica. A interlocução é realizada por nós em 100% dos casos, mas não temos a certeza do acesso na mesma proporcionalidade.
	514 Outros especificar: Off
	51: 511
	611: [Semanal]
	612: [Semanal]
	613: [Semanal]
	614: [Semanal]
	631Num: 26
	632Den: 33
	634Valor: 78.78787878787878
	615 Outros Texto: Nossas ações junto ao Serviços territoriais são contínuas e diárias. fazemos discussões via telefone, encaminhamentos, partilhamentos de casos e avaliamos as necessidades de nossos usuários em Rede.
	415 Outros Texto: O Caps Novo Tempo possui Conselho Local de Saúde ativo. Dele fazem parte representantes do segmento usuários, familiares, trabalhadores e gestão. Nossas reuniões acontecem na última sexta feira de cada mês, com regularidade e participação de todos os integrantes.Um dos usuários de nosso Conselho Local é conselheiro municipal de Saúde. 
	315 Outros Texto: No Caps III Novo Tempo todas as ações acima são contempladas. Nosso Colegiado Gestor é composto pela Gestora e Profissionais de todos os segmentos: Assistente Administrativo, Enfermagem, Técnicos Universitários, Monitores e Vigias. Nesse espaço discutimos o funcionamento da Unidade, questões do Processo de Trabalho, situações cotidianas que merecem atenção e discutimos também questões da Rede e de Políticas Públicas de Saúde. As nossas reuniões de Equipe são semanais, bem como nossas reuniões de miniequipe e Assembléia com usuários. Contamos também com supervisões (1vez por mês), a gestora tem assento no Colegiado Distrital e participamos das reuniões do Conselho Municipal de Saúde.
	315 Outros: On
	514 Outros Texto: Realizamos nossa Assembléia semanalmente, todas as sextas-feiras, às 10:30 da manhã na sede do Caps Novo Tempo. As pautas são abertas e propostas por usuários, familiares e equipe  e todos podem fazer propostas, colocar pontos para o debate e ter o poder de voto caso haja uma situação onde necessitamos de votação democrática para a tomada de decisão.
	6222 Informe os Nomes das unidades Separe com ponto e virgula em que realiza matriciamento: 
	6223 Informe os Nomes das unidades Separe com ponto e virgula em que realiza matriciamento: 
	6224 Informe os Nomes das unidades Separe com ponto e virgula em que realiza matriciamento: Santos Dumont, Sta. Lúcia, Vila União, DIC III, Capivari, Tancredão e Santo Antonio
	6225 Informe os Nomes das unidades Separe com ponto e virgula em que realiza matriciamento: 
	6221 Informe os Nomes das unidades Separe com ponto e virgula em que realiza matriciamento: 
	71Num: 302
	72Den: 302
	73Valor: 100


