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A rotina preconizada para a atualização e o 

acompanhamento do aplicativo é mensal e os 

dados são obtidos das bases oficiais do SUS 

municipal. 

A ferramenta calcula tendência e sazonalidade, 

modela, interpola e faz previsão de até 4 meses 

futuros nos valores dos indicadores. Ainda 

analisa, calcula média e desvio-padrão e constrói 

faixas esperadas para emissão de sinais mensais. 

A análise sintética considerando direção, 

intensidade e consistência de desvios permite a 

emissão de avisos de desempenho.

Todos os procedimentos são automatizados e ao 

usuário basta escolher o relatório desejado e 

analisar o resultado obtido. 



O QUE É O PAINEL DE 

MONITORAMENTO

Instrumento de gestão que acompanha a atuação 

da SMS - São Paulo nas prioridades do SUS 

municipal, operado pelo monitoramento ágil de 

um elenco de indicadores que informam sobre o 

andamento das ações conduzidas nos serviços de 

saúde e seus efeitos na saúde da população.

O Painel procura sintetizar o acompanhamento, 

com um elenco pequeno de indicadores que 

reflitam a atuação de cada área e nível do sistema 

e suas articulações, emitindo avisos sobre 

andamentos insatisfatórios para aprofundamen-

to diagnóstico de problemas e tomada de decisão. 

A informação quanto ao desempenho das ações 

no Painel de Monitoramento é simples e direta. O 

aplicativo é disponibilizado em rede intranet com 

boa interface com o usuário e disponibiliza 

relatórios específicos utilizando uma metodolo-

gia analítica adequada ao monitoramento. Esta 

tem o monitoramento como função exclusiva e 

desta forma considera o período mais recente 

disponível como o centro da sua análise. 

Para fazer a modelagem o 

aplicativo analisa a série 

quanto à sua dimensão e 

regularidade, testando sua 

tendência e sua sazonali-

dade. Na emissão dos desem-

penhos, a série é analisada e 

situações “fora do padrão” 

são destacadas. 
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