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Apresentação 

 

A busca de melhoria da qualidade das condições de saúde da população e das ações, serviços e políticas de 
saúde tem demandado dos gestores do SUS a necessidade do uso da informação como um instrumento de 
gestão. Nos últimos tempos, estes profissionais e suas equipes têm sentido de forma crescente, a necessidade 
de acompanhar, rever rumos, mudar estratégias sempre baseados na situação de saúde das populações, nos 
processos de trabalho em saúde e nos resultados das ações programadas.  

O Painel de Monitoramento da SMS tem como objetivo apoiar os gestores do SUS da cidade e foi construído 
para acompanhar a execução da política de saúde, por meio do monitoramento do seu desempenho e dos 
resultados alcançados nos diversos níveis do sistema. 

Com o lançamento do sistema informatizado em abril de 2009, grandes avanços ocorreram com o Painel de 
Monitoramento, como a facilitação do acesso por meio da rede, a automatização da obtenção de relatórios 
específicos e a adoção de uma metodologia adequada às diferentes situações, ampliando as possibilidades 
analíticas.  
 
Como todo processo, novos desafios surgiram como o próprio entendimento sobre o conceito de 
monitoramento, a necessidade de aprofundamento da análise e da disseminação do seu uso. Neste período, 
desde a disponibilização do aplicativo, mais de 800 gestores e técnicos de todos os níveis de atuação da 
Secretaria Municipal de Saúde participaram do Curso Básico: conceito e operação. Representantes de todos os 
locais da cidade e dos diferentes níveis de atuação foram capacitados e aprimoraram o uso do Painel de 
Monitoramento em seus locais de trabalho. 
 
Técnicos e seus gestores têm acompanhado cotidianamente o desempenho nos seus espaços por meio do 
Painel e ricas experiências tem pautado a rotina destas equipes. E é com grande satisfação que compartilhamos 
estas vivências nesta publicação. 
 
Fomentar a troca de experiências no uso desta ferramenta é a principal intenção da I Expo Painel, bem como, 
estimular o aprofundamento conceitual da proposta e propiciar a integração destes profissionais com suas 
diferentes realidades! 
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