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APRESENTAÇÃO 

Este Sistema foi desenvolvido como uma iniciativa conjunta da Coordenação de Saúde 

da Pessoa Idosa (COSAPI) do Ministério da Saúde e do Laboratório de Informação em 

Saúde (LIS) do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (ICICT) 

da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

O SISAP-Idoso compreende um sistema de consulta de indicadores pela internet, a nível 

federal, estadual e municipal, sobre a saúde do idoso. A finalidade é oferecer uma 

ferramenta para a gestão do SUS que permita ao mesmo tempo conhecer a situação de 

saúde da população idosa e estabelecer processos contínuos de acompanhamento 

(monitoramento da implementação e avaliação de resultados). A proposta do sistema é 

fornecer aos gestores e à sociedade como um todo dados úteis à formulação de políticas 

e ações de prevenção, além de contribuir na melhoria da qualidade da assistência à 

saúde e da informação gerada nos níveis básicos de atenção do SUS. 

O sistema tem como diretriz o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações sobre o processo de envelhecimento para a população em 



geral, mas em especial para a população idosa e para os gestores do sistema de saúde, 

tal qual estabelecido no Estatuto do Idoso (art 3°, VII) e na Política Nacional do Idoso 

(art. 3°, II e art. 4°, VII). Grande parte da inovação do SISAP-Idoso vem da combinação 

de duas lógicas independentes, mas complementares de estruturação dos indicadores. 

A primeira delas é a Matriz de Dimensões de Saúde no Brasil, o objetivo desta matriz é 

fornecer aos gestores e à população uma ferramenta para realizar a análise de situação 

de saúde da população idosa, procedimento sem o qual não é possível planejar 

adequadamente ações de saúde.  

A segunda, chamada Matriz Conceitual para o Acompanhamento de Políticas e 

Programas, é uma inovação do SISAP-Idoso que tem como objetivo permitir o 

acompanhamento de dispositivos específicos de políticas e programas de saúde da 

pessoa idosa através de indicadores selecionados. Sua função é subsidiar a formulação 

e o acompanhamento de políticas e programas de saúde do idoso para encorajar a 

utilização apropriada dos recursos públicos, desestimular o uso inadequado de 

procedimentos, serviços e tecnologias e promover a prestação de serviços de saúde com 

maior eficiência, eficácia e equidade. 

 

A preocupação na elaboração do SISAP-Idoso foi a construção de um marco teórico que 

permitisse um processo permanente de diálogo com a realidade do sistema de saúde 

brasileiro que levasse em consideração na construção de seus indicadores e de suas 

matrizes de organização ao mesmo tempo a situação de saúde da população idosa no 

Brasil e a evolução das políticas públicas adotadas pelo governo para resolver problemas 

sociais. 

O Sistema é atualizado periodicamente. Convidamos todos os interessados a utilizar o 

SISAP-Idoso e contribuir com sugestões e comentários. 

 

METODOLOGIA 

O SISAP-Idoso foi desenvolvido com o proposito de auxiliar na construção no perfil de 

saúde da população idosa a partir de indicadores de saúde. Os indicadores de saúde são 



medidas sínteses, quantitativas, que contêm informações relevantes sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde de uma população. Cada 

indicador no SISAP-Idoso foi agrupado por dimensão dentro da matriz conceitual do 

sistema (Matriz Conceitual por Dimensões de Saúde), dentre estes alguns foram 

selecionados como pertinentes para o acompanhamento de políticas e programas de 

saúde (Matriz Conceitual para o acompanhamento de políticas e programas). Para 

construção da Matriz de indicadores partiu-se da concepção ampla de saúde na qual 

inclui-se aspectos sociais, econômicos, de serviços de saúde, morbidade e mortalidade, 

funcionalidade entre outros.  

 

Matriz Conceitual por Dimensões de Saúde 

Na Matriz Conceitual por Dimensões de Saúde do SISAP-Idoso o arcabouço teórico 

desenvolvido pelo PROADESS foi adaptado para as condições específicas de saúde dos 

idosos e seus objetivos foram revisados para que acordassem com a ideia central do 

SISAP-Idoso. Por este motivo, enquanto no PROADESS a matriz serve para a avaliação 

do sistema de saúde, no SISAP-Idoso ela é utilizada para o diagnóstico da situação de 

saúde da população idosa, procedimento sem o qual não é possível planejar 

adequadamente ações de saúde. 

A ideia por trás desta Matriz é que somente com informação adequada sobre os fatores 

que influenciam a situação de saúde dos idosos é possível realizar a formulação e o 

acompanhamento de políticas e programas de saúde. Ou seja, na perspectiva da saúde 

como o estado de completo bem-estar físico, mental e social o acompanhamento do 

sucesso de políticas e programas de saúde depende de um diálogo com as condições 

gerais de saúde da população que pretende afetar. 

Esta Matriz é composta por quatro grandes dimensões que são subdivididas em áreas. 

Os indicadores calculados foram alocados conforme o tema ao qual estão relacionados. 

Abaixo, o esquema da divisão das dimensões do SISAP-Idoso: 

 

1. Determinantes da saúde e fatores de risco 

        1.1. Indicadores contextuais e ambientais 

        1.2. Indicadores socioeconômicos e de fragilidade social 

        1.3. Indicadores demográficos 

        1.4. Indicadores comportamentais 

 

2. Condições de saúde dos idosos 

 

    2.1. Auto avaliação de saúde 



    2.2. Estado funcional 

    2.3. Mortalidade 

        A. Causas 

        B. Causas evitáveis de mortalidade 

    2.4. Morbidade 

        A.Hospitalar 

        B. Causas 

        C. ICSAP 

        D. Fratura de fêmur 

        E. Direito a acompanhante 

 

    2.5. Prevalência de Doenças Crônicas 

        A. Prevalência das principais DCNT 

 

3. Serviços de Saúde 

    3.1. Cobertura ESF e utilização dos serviços 

    3.2. Cobertura vacinal 

    3.3. Recursos 

    3.4. Medicamentos e materiais especiais 

 

4. Financiamento 

    4.1. Qualidade da Informação 

        A. SIH/SUS 

        B. SIM 

 

A partir das informações do Censo Demográfico, da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) e da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), foram calculados os 

indicadores da primeira dimensão do sistema, a Determinantes da Saúde e fatores de 

risco. Esta dimensão da saúde trata dos fatores ambientais que atuam como 

determinantes de agravos à saúde (Indicadores contextuais e ambientais), dos fatores 

econômicos e sociais da população idosa (Indicadores socioeconômicos e de fragilidade 



social), de características demográficas da população (Indicadores demográficos) e de 

fatores relacionados à comportamentos, atitudes e práticas que podem influenciar a 

ocorrência de doenças e agravos (Indicadores comportamentais). 

A segunda dimensão traz indicadores relacionados às Condições de Saúde dos Idosos e 

se subdivide em: indicadores de auto avaliação do estado de saúde (Auto avaliação da 

saúde), da realização de atividades cotidianas típicas (Estado funcional), indicadores da 

prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (Prevalência de Doenças Crônicas), 

indicadores que mostram o perfil dos óbitos na população idosa por causas (Indicadores 

de Mortalidade), indicadores que mostram o perfil de internações (Indicadores de 

Morbidade) por causa, por condições sensíveis à atenção primária, por fratura de fêmur, 

por cumprimento do direito à acompanhante. Foram utilizadas informações da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Censo Demográfico, do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), do Sistema de Internação Hospitalar (SIH) e da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS). 

Os indicadores que tratam dos Serviços de Saúde, terceira dimensão, foram calculados 

utilizando como fonte de informação o SIM, o SIH, a PNAD, a PNS, o Sistema de 

Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), o Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS). São subdivisões os temas: Cobertura da Estratégia de 

Saúde da Família e Utilização dos Serviços; Cobertura Vacinal; Recursos; Medicamentos 

e Materiais especiais; e Financiamento. 

Por fim, a quarta dimensão, Qualidade da Informação, possui indicadores que avaliam a 

qualidade do preenchimento das Declarações de Óbito (DO) e das Autorizações para 

Internação Hospitalar (AIH) de idosos, considerando a completitude das informações do 

SIM e do SIH/SUS. Especificamente na subdimensão SIM (mortalidade), há indicadores 

de classificação quanto ao preenchimento de informações socioeconômicas e de 

atenção médica, e um indicador resumo combinado que considera a proporção de 

óbitos de idosos com causa básica mal definida (PCMD) e com causa básica não 

especificada (PCI). Os indicadores do sistema podem ser acessados por diversas formas 

de consulta, nas quais o usuário pode visualizar a informação por abrangência 

geográfica, por sexo e por tipo (número, proporção e taxa). 

 

Matriz Conceitual para o acompanhamento de políticas e programas 

A Matriz Conceitual para o Acompanhamento de Políticas e Programas é uma inovação 

do SISAP-Idoso que tem como objetivo permitir o acompanhamento (monitoramento 

da implementação e avaliação de resultados) de dispositivos específicos de políticas e 

programas de saúde da pessoa idosa através de indicadores selecionados. Sua função é 

subsidiar a formulação e o acompanhamento de políticas e programas de saúde do idoso 

para encorajar a utilização apropriada dos recursos públicos, desestimular o uso 

inadequado de procedimentos, serviços e tecnologias e promover a prestação de 

serviços de saúde com maior eficiência, eficácia e equidade. 



 

O objetivo desta Matriz é permitir acessar os diversos estágios de programas de saúde 

da pessoa idosa e fornecer ferramentas capazes de captar empiricamente a medida na 

qual os programas estão sendo implementados e se estão tendo sucesso. Os aspectos 

selecionados para monitoramento no SISAP-Idoso são: (i) recursos (de recursos 

humanos, de infraestrutura e orçamentários) disponíveis para a implementação do 

programa e (ii) da extensão na qual os recursos disponíveis são aplicados. No que tange 

à avaliação de resultados, o Sistema tem seu enfoque na eficácia, em medir o grau em 

que o programa atinge os seus objetivos e metas. 

Para o acompanhamento de políticas e programas de saúde do idoso em termos da 

eficiência no uso dos recursos, da eficácia no cumprimento de metas e da efetividade 

dos seus desdobramentos sociais mais abrangentes e perenes, buscam-se dados 

administrativos (gerados no âmbito dos programas ou em outros cadastros oficiais) e 

estatísticas públicas (produzidas pelo IBGE e outras instituições). Esses dados são 

reorganizados na forma de taxas, proporções, índices ou mesmo em valores absolutos 

e transformam-se em indicadores sociais. 

A maneira mais eficiente de permitir que a avaliação de programas e políticas de saúde 

possa contribuir para testar a consistência do planejamento e o alcance dos resultados 

esperados é a definição prévia da matriz lógica do programa. A construção da matriz 

lógica começa pela identificação dos objetivos gerais e específicos do programa e das 

atividades ou ações a eles correlacionados. Em um segundo momento, são indicadas as 

fontes de informação disponíveis para realizar as mensurações, comparações e análises 

necessárias. Posteriormente são identificados os recursos (financeiros, humanos e de 

infraestrutura) alocados ao programa, as atividades previstas, os resultados esperados 

e as relações causais (uma particular combinação de recursos, permitindo a realização 

de um determinado conjunto de atividades, que levará à produção de determinados 

resultados, que, presume-se, permitirão que se alcancem determinados objetivos 

associados ao programa) que a teoria por trás do programa pressupõe que podem ser 

assumidas. Por último, são definidos os indicadores de performance pelos quais os 

resultados do programa serão avaliados. 

 



Metodologia de cálculo dos indicadores 

Cada indicador é calculado de acordo com uma metodologia própria, que pode ser 

acessado na ficha dos indicadores na Matriz Conceitual por Dimensões de Saúde. 

 

FORMAS DE CONSULTA DE INDICADORES 

No menu superior “Acesso à Informação” você pode consultar os indicadores 

disponíveis no SISAP de diversas formas. 

 

 Análise da situação de Saúde 

Na Análise de Situação de Saúde serão apresentados por meio de um relatório de fácil 

leitura alguns indicadores essenciais para a construção no perfil de saúde da população 

idosa. (Em desenvolvimento) 

 Consulta por Município 

Nessa entrada você pode selecionar até 5 indicadores de um determinado município 

para visualizar. 

 Consulta por palavra-chave 

Nessa entrada você busca os indicadores por busca textual em todo o conteúdo 

disponível. 

 Gráficos 

Nessa entrada você pode gerar gráficos sobre o indicador selecionado para diferentes 

abrangências territoriais. 

 Matriz de Dimensões 



Nessa entrada os indicadores são divididos por temas uma matriz conceitual. As 

principais áreas são: 

o DETERMINANTES DA SAÚDE E FATORES DE RISCO 

o CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS IDOSOS 

o SERVIÇOS DE SAÚDE 

o QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 Matriz de Políticas 

Nessa entrada você pode acessar os indicadores a partir das políticas relacionadas à 

saúde do idoso e ao evnelhecimento. Os indicadores são disponibilizados quanto à sua 

função (Recusos, Processos e Resultados) em relação às metas previstas em cada 

política. Os indicadores podem ser pactuados ou sugeridos. 

 

 

Página Inicial SISAP-Idoso 

 

Você também pode acessar algumas formas de consulta na página principal do site. 

 



Análise da situação de Saúde 

Para o processo de planejamento e tomada de decisão em saúde conhecer as condições 

de saúde e vida da população é essencial. A informação de qualidade cumpre papel 

fundamental na construção desse conhecimento, principalmente aquelas oriundas de 

fontes confiáveis e seguras. 

O SISAP-Idoso foi desenvolvido com o propósito de oferecer uma ferramenta para a 

gestão do SUS que permita ao mesmo tempo conhecer a situação de saúde da 

população idosa e estabelecer processos contínuos de acompanhamento. A proposta 

do sistema é que, por um lado, o planejamento adequado de ações de saúde só é 

possível quando o gestor conhece a situação de saúde, ou seja, as principais 

características e problemas, de saúde de sua população. Por outro, a sua eficiência e 

eficácia dependem de acompanhamento da implementação e dos resultados dos 

programas por meio de indicadores. 

A Análise de Situação de Saúde disponível no Sistema tem como objetivo simplificar o 

trabalho e compreensão do gestor sobre as características de saúde da população idosa 

de seu território. Alguns indicadores essenciais para a construção no perfil de saúde da 

população idosa são selecionados e apresentados por meio de um relatório de fácil 

leitura. 

Os indicadores de saúde são medidas-sínteses, quantitativas, que contêm informações 

relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde de uma 

população. Cada indicador no SISAP-Idoso foi agrupado por dimensão dentro da Matriz 

Conceitual por Dimensões de Saúde do sistema (matriz de indicadores). Para construção 

da Matriz de indicadores partiu-se da concepção ampla de saúde na qual inclui-se 

aspectos sociais, econômicos, de serviços de saúde, morbidade e mortalidade, 

funcionalidade entre outros. 

A análise dos indicadores de cada dimensão traz informações que auxiliam o 

entendimento das demandas que devem ser priorizadas pelos gestores no seu processo 

de programação e desenvolvimento de ações de saúde. No entanto, a quantidade e 

diversidade de indicadores disponíveis no Sistema pode dificultar o trabalho de seleção, 

principalmente para gestores sem conhecimento técnico. 

Por este motivo, o SISAP-Idoso apresenta uma proposta de análise de situação de saúde 

com por meio de indicadores previamente selecionados e calculados a partir dos 

grandes sistemas de informação em saúde, censo demográficos e inquéritos 

populacionais, todos de livre acesso. Os indicadores selecionados apresentam uma 

proposta geral e inicial que pode orientar gestores a desenvolver suas próprias análises 

para suas realidades específicas. 

 

Dimensões para análise da situação da saúde da população idosa 

 



O SISAP-Idoso se estrutura a partir da seguinte Matriz Conceitual por Dimensões de 

Saúde, proposta como eixo estrutural do sistema e forma para facilitar a compreensão 

sobre cada atributo dos indicadores. 

 

 DEMOGRÁFICA 

Esta dimensão pretende responder a questão “Como se estrutura minha população?” 

Responder perguntas como “Quantos idosos residem no território?” ou “Quão 

envelhecida é minha população?”, é estratégico para organizar serviços e promover 

ações de saúde. Por exemplo, a proporção de idoso em uma população nos dá 

informações do quanto os idosos representam quantitativamente. O que nos permite 

pensar nos serviços que precisam ser oferecidos e em que magnitude. 

 

AMBIENTAIS, SOCIOECONOMICA E FAMILAR 

“Em que condições vivem os idosos?” A partir desta resposta podemos dimensionar qual 

a situação de vida da população idosa no que se refere a renda, a escolaridade, 

condições de residência, a suporte familiar etc. Essas informações são preciosas para 

planejarmos de ações de saúde e identificação de vulnerabilidade. Por exemplo, saber 

se a população idosa sabe ler e escrever é importante ao propor ações de promoção da 

saúde, para decidirmos qual estratégia é mais eficiente, exemplo, produzir cartazes 

/folhetos ou investir comunicação oral e visual. 

 

COMPORTAMENTAIS 

“Quais os hábitos de vida dos idosos?” Conhecer os principais hábitos de vida da 

população idosa, principalmente aqueles que são consensualmente reconhecidos como 

fatores de risco para doenças é estratégico para a gestão. 

Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco elevado para doenças do aparelho 

respiratório, importante causa de óbito de idosos. Distinguir a magnitude desse hábito 

na população pode orientar investimentos em campanhas e serviços para redução do 

tabagismo, podendo representar um ganho significativo na qualidade de vida da 

população. 

 

FUNCIONALIDADE E AUTO AVALIAÇÃO DA SAÚDE 

A capacidade funcional e o bem-estar são conceitos especialmente importante quando 

pensamos saúde do idoso. O envelhecimento biológico traz consequências importantes 

no sistema psicomotor, não raras são as perdas ou limitações das capacidades funcionais 

das mais básicas os mais complexas.  Conhecer o estado funcional dos idosos de uma 

população é estratégico para organização de serviços e ações de saúde. Por exemplo, 



caso em sua população de interesse haja uma proporção elevada de idosos com 

limitações para caminhar as estratégias de saúde terão que velar em conta essa 

limitação, articular ações para facilitar o transporte dos idosos ou organizar a rede de 

atenção domiciliar nesse caso torna-se fundamental para que os serviços de saúde 

chequem a essa população. 

 

MORTALIDADE 

“Do que morre a população idosa?” Esta talvez seja a pergunta mais clássica quando 

pensamos em estudar a situação de saúde da população. De fato, conhecer as causas de 

mortalidade de uma população nos informa muito sobre as condições de vida e saúde 

dela. A partir da observação das principais causas de morte podemos organizar a 

assistência para reduzir óbitos e assim permitir ganhos na expectativa de vida da 

população. Por exemplo, ao identificar que na sua população de interesse óbitos por 

infarto são significativos pode-se pensar em estratégias para identificação a parcelas da 

população idosa de alto risco para infarto e promover ações de prevenção que possam 

reduzir essas mortes, além de realizar ações de promoção da saúde voltadas a toda a 

população que valorize medidas de proteção contra doenças do aparelho 

cardiovasculares, como práticas de atividade física orientada, dieta etc. 

Óbitos evitáveis: Classificamos como óbitos evitáveis aqueles que poderiam ser 

impedidos por meio de ações de saúde me diferentes níveis, seja por medidas de 

prevenção ou de tratamento de agravos. Sabemos que com o avanço das ciências da 

saúde possibilitou a eliminação e o controle de diversos agravos que muitas vezes 

representavam perigo de morte as populações humanas. Seja por meio das vacinas ou 

medicamento como antibióticos, que revolucionaram a forma que tratamos as doenças 

infecciosas, ou seja, por avanços em técnicas cirúrgicas, próteses ou transplantes 

podemos evitar a morte por determinadas causas na população. Identificar óbitos 

evitáveis pode apontar para falhar possíveis de serem corrigidas no sistema de saúde. 

 

MORBIDADE 

“Do que adoecem os idosos?” Para responder essa pergunta precisamos conhecer quais 

as doenças que acometem a população de idosos, especialmente aquelas que levam aos 

serviços de saúde de emergência, ambulatórias e hospitalização. A morbidade por ser 

analisada tanto no que se refere nas doenças prevalentes na população quanto na 

morbidade hospitalar, ou seja, aqueles que mais são motivos de hospitalização. As duas 

análises permitem que ações de controle de doenças e agravos possam ser realizadas. 

Por exemplo, conhecer as principais causas que levam idosas a serem internados 

representa informações estratégica tanto para organização dos serviços hospitalares, 

para melhor atender, como para a gestão no sentido de orientar o planejamento de 

ações e serviços de sua rede. Por exemplo, se observamos que doenças hipertensivas 

são as principais causas de hospitalizações na população podemos organizar a rede de 



atenção para melhor assistir aos idosos, tanto primária no sentido de prevenir quanto 

secundária com objetivo de tratar os casos mais agudos. 

Internações sensíveis a atenção primária: classificamos como internações evitáveis 

aquelas que poderiam ser evitadas por uma adequada e oportuna pelo nível primário 

de atenção a saúde. Descontrole de doenças crônicas e infeciosas geram internações e 

complicações a saúde da população por falha a seja no acesso ou na qualidade da 

assistência dado nos níveis ambulatórias. Podemos pegar como exemplo alta proporção 

de internações por descontrole da diabetes, uma efetiva atenção as pessoas com 

diabetes reduziria complicações e eventuais internações mantendo assim maior parte 

possível dos portadores de diabetes controlado por meio de atenção ambulatorial de 

rotina. 

 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

Conhecer os equipamentos, recursos humanos e estrutura instalado disponível para 

atendimento da população idosos é ponto mestre para organizar a rede de serviços para 

atender essa população. A partir dessa análise será possível planejar quais serviços 

precisam ser ampliados e quais precisam ser reorganizados no território para atender 

as demandas de saúde de forma organizada e efetiva. 

 

Sugestões de indicadores para análise de situação da saúde da população idosa 

 

A partir da matriz de dimensões proposta pelo SISAP-idoso podemos selecionais alguns 

indicadores que auxiliam na análise da situação de saúde de uma maneira geral. A seguir 

selecionamos alguns indicadores por dimensão que podem orientar a construção do 

conjunto inicial de indicadores para análise da situação da população. 

 

Demográficos 

 Esperança de vida aos 60 anos 

 Índice de envelhecimento da 

população 

 Proporção de idosa  

 

 

 

Ambientais, Socioeconômicos e familiar 

 Proporção de idosos que vivem em 

domicílios adequados 

 Proporção de idosos em situação de 

pobreza 

 Índice municipal de vulnerabilidade 

sociofamiliar (disponível apenas 

municípios) 

 

Auto avaliação da saúde e 

funcionalidade (disponível apenas npara 

UF, Região e Brasil) 



 Proporção de auto avaliação da 

saúde boa ou muito boa 

 Proporção de idosos com limitação 

funcional para realizar Atividades de 

Vida Diária (AVD) 

 

Mortalidade 

 Taxa de mortalidade por grupos de 

causas 

 Taxa de mortalidade por grupo de 

causas evitáveis 

Morbidade 

 Taxa de internação por grupos de 

causas 

 Taxa de internação por grupo de 

causas evitáveis 

 Prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis 

 

Serviços de saúde 

 Cobertura do Programa de Saúde de 

Família 

 Número de Médico por habitante 

 Número de Geriatra por habitante 

 

RELATÓRIOS DE INDICADORES (EM BREVE) 

Em breve estarão disponíveis relatórios com os indicadores selecionais para análise de 

situação. Este poderá ser solicitado por municípios, unidade da federação, grandes 

regiões e Brasil e exportado em formato PDF. 

 

Consulta por Município 

Nessa entrada você pode selecionar até 5 indicadores de um determinado município 

para visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consulta por Palavra-chave 

Nessa entrada você busca os indicadores por busca textual em todo o conteúdo 

disponível. 

Exemplo:  

Palavra digitada: queda 

 

Ao clicar no indicador desejado você será redirecionado para a tela de consulta do 

indicador, como na imagem a seguir. Nessa etapa você deverá selecionar o tipo do 



indicador, o sexo e a abrangência territorial. Para saber mais leia a parte deste guia sobre 

“Consulta ao Indicador”. 

 

 

Consulta por gráficos 

Nessa entrada você pode gerar gráficos sobre o indicador selecionado para diferentes 

abrangências territoriais. 



Consulta por Matriz de Dimensões 

Nessa entrada os indicadores são divididos por temas uma matriz conceitual. As 

principais áreas são: 

 

• DETERMINANTES DA SAÚDE E FATORES DE RISCO 

• CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS IDOSOS 

• SERVIÇOS DE SAÚDE 

• QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

 

Para acessar a matriz de dimensões clique no menu superior “Acesso à informação” e 

em seguida clique em “Matriz de dimensões”, como indicado na figura a seguir. 

 

Você será redirecionado para a Matriz de Dimensões como exibido na figura a seguir. 

Para acessar os indicadores, clique sobre a dimensão desejada. 

 



 



Ao clicar sobre uma dimensão, você será redirecionado para uma tela como a seguinte: 

 

Ao clicar no indicador desejado você será redirecionado para a tela de consulta do 

indicador, como na imagem a seguir. Nessa etapa você deverá selecionar o tipo do 

indicador, o sexo e a abrangência territorial. Para saber mais leia a parte deste guia sobre 

“Consulta ao Indicador”. 



Consulta por Matriz de Políticas 

Nessa entrada você pode acessar os indicadores a partir das políticas relacionadas à 

saúde do idoso e ao evnelhecimento. Os indicadores são disponibilizados quanto à sua 

função (Recusos, Processos e Resultados) em relação às metas previstas em cada 

política. Os indicadores podem ser pactuados ou sugeridos. 

Para acessar a matriz de dimensões clique no menu superior “Acesso à informação” e 

em seguida clique em “Matriz de Políticas”, como indicado na figura a seguir 

 

Você será redirecionado para a Matriz de Políticas  como exibido na figura a seguir. Para 

acessar os indicadores, clique sobre a política desejada desejada.  

 

 

 

 

 

Os indicadores exibidos nessa matriz são sugestões ou 

pactuações para acompanhamento das metas previstas. Eles 

também estão disponíveis na Matriz por Dimensões 



 

Ao clicar na política desejada você será redirecionado para a tela seguinte, que indica o 

nome da política, as metas ou diretrizes propostas e os indicadores associados a elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao clicar no indicador desejado você será redirecionado para a tela de consulta do 

indicador, como na imagem a seguir. Nessa etapa você deverá selecionar o tipo do 

indicador, o sexo e a abrangência territorial. Para saber mais leia a parte deste guia sobre 

“Consulta ao Indicador”. 

 

Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTA AO INDICADOR: TIPO, SEXO E ABRANGÊNCIA 
 

Agora que você já conhece as formas de acesso aos indicadores, vamos descobrir como 

consultá-los. 

 

Tipos de indicadores 

Existem 6 tipos de indicadores no SISAP: 

 Números 

 Proporções 

 Taxas 

 Razões 

 Índices 

 Classificações 

Para saber qual é a metodologia de cada um deles você deve acessar a “Ficha do 

Indicador”. A qual abordaremos neste guia posteriormente. 

 

Números, proporções e taxas são formas comuns de expressar indicadores de 

mortalidade e morbidade, por exemplo. Selecione o tipo de indicador desejado como 

na figura a seguir: 

 

 

 

Razão é a relação existente entre dois valores de uma mesma grandeza, ou seja, objetos, 

pessoas, estudantes, colheradas, unidades de qualquer dimensão. A Razão de sexo, por 

exemplo, expressa a relação quantitativa entre os sexos, a partir do cálculo do número 

de homens de 60 anos ou mais para cada grupo de 100 mulheres de 60 anos ou mais. 

 



 

 

Índices consistem em em indicadores que podem levar em conta diversos fatores em 

sua composição. O Índice de vulnerabilidade, por exemplo, leva em conta fatores 

individuais, socioeconomicos, ambientais, entre outros. 

 

 

 

No entanto, um índice pode ser também somente a razão entre dois componentes, 

como o Índice de envelhecimento. O Índice de envelhecimento consiste no número de 

indivíduos com 60 anos ou mais de idade para cada 100 indivíduos menores de 15 anos 

de idade, ou seja, uma razão entre esses dois grupos. 

 

As classificações qualificam um resultado quantitativo a partir de uma matodologia pré 

definida. Na dimensão de qualidade da informação, por exemplo, temos o indicador de 

Proporção de óbitos com causa mal definida. O resultado desse indicador é avaliado e 

reorganizado em classificações com critérios definidos. Essa classificação segue os 

seguintes critérios: menor do que 5% = "Muito bom"; entre 5% e 7% = "Bom"; entre 7% 

e 10% = "Regular"; entre 10% e 20% = "Ruim"; igual ou maior que 20% = "Muito ruim". 

Esse novo indicador chama-se Classificação quanto à proporção de óbitos com causa 

mal definida. 

 



 

 

Sexo 

Os indicadores podem ser estimados para a população geral, somente para homens ou 

somente para mulheres. Escolha o grupo desejado como mostra a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

Abrangência Geográfica 

A abrangência gerográfica refere-se ao território sobre o qual deseja-se estimar um 

indicador. 

O SISAP-Idoso disponibiliza indicadores por 4 abrangências territoriais: 

 Brasil 

 Regiões geográficas 

 Unidades Federativas (UF) 

 Municípios 

Alguns indicadores só estão disponíveis para a população 

geral, por conta de limitações na fonte da informação ou 

metodologia. 



Selecione no campo “Abrangência geográfica” alguma das abrangências disponíveis 

para estimar o indicador desejado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Regionais de Saúde 

As Regionais de Saúde estão dentro de um modelo de desconcentração administrativa, 

ou seja, há uma distribuição de atribuições a fim de tornar mais ágil, eficiente e eficaz a 

gestão das ações, contudo acatando as decisões vindas da Administração Central. Elas 

compostas por um conjunto de municípios.  

Os gráficos são a única forma de consulta de indicadores que permite selecionar 

regionais de saúde como abrangência geográfica, como mostra a figura a seguir. 

 

 

Alguns indicadores não estão disponíveis para todas as 

abrangências, por conta de limitações na fonte da 

informação. 


