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Introdução

Dicionário de Indicadores

Introdução
Esta Relatório apresenta os dicionários dos indicadores. Nas diversas planilhas poderão ser
identificados os nomes dos 156 indicadores utilizados, sua forma de cálculo e fonte de dados
utilizada no levantamento dos mesmo. Os dados se apresentam para os 523 municípios em
Gestão Plena do Sistema Municipal e as planilhas estão divididas da seguinte forma:
1. Dicionário 1998: onde estão identificados os indicadores pelos 7 eixos de análise
para o ano de 1998;
2. Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998;
3. Dicionário 2000: onde estão identificados os indicadores pelos 7 eixos de análise
para o ano de 2000;
4. Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000;
5. Dicionário dos Dados Brutos: onde estão identificadas as origens das informações
coletadas;
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Dicionário 1998

Dicionário de Indicadores

Dicionário 1998
Dicionário das Variáveis que Compõem o Banco de Dados de 1998
Eixos
1. Padrão da Oferta
Ambulatorial Existente
no Município
1.1 Perfil da
Capacidade Instalada
Ambulatorial

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

Nome

Título

Universo

V01101

% de unidades ambulatoriais públicas

Todos os
municípios

5,61

100,00

%

0

V01102

% de unidades ambulatoriais municipais no
total das públicas

0,00

100,00

%

0

V01103

% de unidades ambulatoriais privadas

0,00

94,39

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

100,00

%

0

V01104
V01105
1.2 Perfil da Produção
e Cobertura
Ambulatorial

Valor
Máximo

Valor
Mínimo

v01201

v01202
v01203
v01204

% de unidades ambulatoriais de baixa
complexidade no total de unidades
% de unidades ambulatoriais de média e
alta complexidade no total de unidades

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

% de ações básicas no total de
atendimentos em unidades públicas

Todos os
municípios

44,80

100,00

%

0

Todos os
municípios

0,00

55,20

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

100,00

%

0

% de ações de média e alta complexidade
no total de atendimentos em unidades
públicas
% de ações básicas no total de
atendimentos em unidades privadas
% de ações de média e alta complexidade
no total de atendimentos em unidades

Todos os
municípios
Todos os
municípios
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Dicionário 1998

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

Universo

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

0,00

1,39

Habitante/ano

0

0,00

5,59

Habitante/ano

0

0,14

8,72

Habitante/ano

0

0,00

241,93

0,00

58,70

0,00

160,01

40,22

100,00

%

0

0,00

59,31

%

0

0,00

17,02

%

0

privadas
v01205
v01206
v01207
v01208
v01209
v01210
v01211
v01212
v01213
v01214
v01215
v01216

Consultas médicas básicas por
habitante/ano
Consultas médicas especializadas por
habitante/ano
Consultas médicas total por habitante/ano
Exames de patologia clínica por 100
consultas médicas total/ano
Exames de radiodiagnóstico por 100
consultas médicas total/ano
Ações especializadas em odontologia por
habitante/ano
% da produção ambulatorial básica no total
da produção ambulatorial
% da produção ambulatorial de MC no total
da produção ambulatorial
% da produção ambulatorial de AC no total
da produção ambulatorial
Número de ações básicas por 1000
habitantes/ano
Número de ações de média complexidade
por 1000 habitantes/ano
Número de ações de alta complexidade por
1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
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0,00

0
0
0

Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
13.853,30
habitantes/ano
Em 1.000
2.191,89
habitantes/ano

1.032,49 25.137,79
0,00

Em 100
consultas/ano
Em 100
consultas/ano

0
0
0
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Dicionário de Indicadores

Eixos
2. Padrão da Oferta
Hospitalar Existente no
Município
2.1 Perfil da
Capacidade Instalada
Hospitalar Existente no
Município

2.2 Perfil da Produção
e Cobertura Hospitalar

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

Nome

Título

Universo

Valor
Mínimo

V02101

% de leitos públicos no total de leitos

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

V02102

% de leitos municipais no total de leitos
públicos

0,00

100,00

%

0

V02103

Número de Leitos por 1000 habitantes

0,00

33,03

V02104

Leitos de Clínica Médica por 1000
habitantes

0,00

8,36

V02105

Leitos de Pediatria por 1000 habitantes

0,00

6,40

V02106

Leitos de Cirurgia por 1000 habitantes

0,00

3,55

V02107

Leitos de Obstetrícia por 1000 habitantes

0,00

4,71

V02108

Leitos de Psiquiatria por 1000 habitantes

0,00

28,76

V02109

Leitos de UTI por 1000 habitantes

0,00

6,35

0,00

100,00

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

117,05

0,00

67,55

v02201
v02202
v02203
v02204

% de internações em hospitais públicos no
total de internações
% de internações em hospitais municipais
no total de internações em hospitais
públicos
Número de internações em clínica médica
por 1000 habitantes/ano
Número de internações em pediatria por
1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
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Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes

Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano

0
0
0
0
0
0
0

0
0
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Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

v02205
v02206
v02207
v02208
v02209
v02210

Título

Universo

Número de internações em cirurgia por
1000 habitantes/ano
Número de internações em obstetrícia por
1000 habitantes/ano
Número de internações em psiquiatria por
1000 habitantes/ano
Número de internações por 1000
habitantes/ano
% de internações de não residentes no total
de internações
Número de internações de residentes por
1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
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Municípios
com
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

0,00

67,96

0,00

89,09

0,00

338,89

0,00

444,86

0,00

80,01

%

0

0,00

190,50

Em 1.000
habitantes/ano

0

Unidade
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano

0
0
0
0
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Dicionário de Indicadores

Eixos
3. Padrão da Oferta
Ambulatorial sob
Gestão Municipal
3.1 Perfil da Produção
e Cobertura
Ambulatorial sob
Gestão Municipal
Nota: Para os indicadores
relativos à atenção básica,
a categoria gestão
municipal equivale tanto à
gestão Plena da Atenção
Básica quanto à Plena do
Sistema.

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

Nome

Título

Universo

Valor
Mínimo

V03101

% de atendimentos básicos sob gestão
municipal no total de atendimentos básicos

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

V03102

% de atendimentos de MC sob gestão
municipal no total de atendimentos de MC

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

% de atendimentos de AC sob gestão
municipal no total de atendimentos de AC
% de atendimentos básicos no total de
atendimentos sob gestão municipal
% de atendimentos de MC no total de
atendimentos sob gestão municipal
% de atendimentos de AC no total de
atendimentos sob gestão municipal
Número de ações básicas sob gestão
municipal por 1000 habitantes/ano
Número de ações de média complexidade
sob gestão municipal por 1000
habitantes/ano
Número de ações de alta complexidade
sob gestão municipal por 1000
habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

67,98

%

0

0,00

21,11

%

0

0,00

25.137,79

Em 1.000
habitantes/ano

0

Todos os
municípios

0,00

8.757,90

Em 1.000
habitantes/ano

0

Todos os
municípios

0,00

1.323,01

Em 1.000
habitantes/ano

0

V03103
V03104
V03105
V03106
V03107
V03108

V03109
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Dicionário de Indicadores

Eixos
4. Padrão da Oferta
Hospitalar sob Gestão
Municipal
4.1 Perfil da
Capacidade Instalada
Hospitalar sob Gestão
Municipal

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

Nome

Título

Universo

Valor
Mínimo

V04101

% de leitos sob gestão municipal no total de
leitos

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

% de leitos públicos sob gestão municipal
no total de leitos públicos
% de leitos municipais sob gestão municipal
no total de leitos municipais
% de leitos privados sob gestão municipal
no total de leitos privados
Leitos de Clínica Médica em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
Leitos de Pediatria em Gestão Municipal
por 1000 habitantes
Leitos de Cirurgia em Gestão Municipal por
1000 habitantes
Leitos de Obstetrícia em Gestão Municipal
por 1000 habitantes
Leitos de Psiquiatria em Gestão Municipal
por 1000 habitantes
Leitos de UTI em Gestão Municipal por
1000 habitantes
Número de Leitos em Gestão Municipal por
1000 habitantes
% de internações em hospitais sob gestão
municipal no total de internações

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

5,18

0,00

4,13

0,00

3,18

0,00

2,97

0,00

11,49

0,00

0,80

0,00

16,72

0,00

100,00

V04102
V04103
V04104
V04105
V04106
V04107
V04108
V04109
V04110
V04111
V04112

Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
%

0
0
0
0
0
0
0
0

4.2 Perfil da Produção
e Cobertura Hospitalar
sob Gestão Municipal
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Eixos

Nome

V04201
V04202
V04203
V04204
V04205
V04206
V04207
V04208

Título

Universo

Número de internações em hospitais sob
gestão municipal por 1000 habitantes/ano
Número de internações em clínica médica
sob GM por 1000 habitantes/ano
Número de internações em pediatria sob
GM por 1000 habitantes/ano
Número de internações em cirurgia sob GM
por 1000 habitantes/ano
Número de internações em obstetrícia sob
GM por 1000 habitantes/ano
Número de internações em psiquiatria sob
GM por 1000 habitantes/ano
% de internações de não residentes no total
de internações em hospitais sob GM
Número de internações de residentes em
hospitais sob gestão municipal por 1000
habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Municípios
com
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

0,00

168,85

0,00

65,23

0,00

44,47

0,00

54,67

0,00

57,84

0,00

116,34

0,00

100,00

%

0

0,00

159,48

Em 1.000
habitantes/ano

0

Unidade
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano

0
0
0
0
0
0
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Dicionário de Indicadores

Eixos
5 Padrão do
Financiamento e Gasto
Federal
5.1 Perfil do
Faturamento de Ações
e Serviços
Ambulatoriais
Existentes

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

Nome

Título

Universo

V05101

% do faturamento de ações básicas no
faturamento ambulatorial total

Todos os
municípios

8,74

100,00

%

0

% do faturamento de ações de MC no
faturamento ambulatorial total
% do faturamento de ações de AC no
faturamento ambulatorial total
Valor das ações básicas aprovadas para
pagamento por 1000 habitantes/ano
Valor das ações de MC aprovadas para
pagamento por 1000 habitantes/ano
Valor das ações de AC aprovadas para
pagamento por 1000 habitantes/ano
% do faturamento de ações básicas no
faturamento amb. total em gestão municipal

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

0,00

73,38

%

0

0,00

69,59

%

0

% do faturamento de ações de MC no
faturamento amb. total em gestão municipal

% do faturamento de ações de AC no
faturamento amb. total em gestão municipal
Valor das ações básicas sob gestão
V05204 municipal aprovadas para pagamento por
1000 habitantes/ano
Valor das ações de MC sob gestão
V05205 municipal aprovadas para pagamento por
1000 habitantes/ano

V05102
V05103
V05104
V05105
V05106
5.1 Perfil do
Faturamento de Ações
e Serviços
Ambulatoriais
Existentes sob Gestão
Municipal

Valor
Máximo

Valor
Mínimo

V05201

V05202

V05203

Em reais/1000
habitantes/ano
Em reais/1000
55.257,97
habitantes/ano
Em reais/1000
84.776,49
habitantes/ano

1.424,30 45.245,44
0,00
0,00

0
0
0

0,00

100,00

%

0

Todos os
municípios

0,00

82,35

%

0

Todos os
municípios

0,00

56,68

%

0

Municípios com
ações aprovadas

766,69

45.245,44

Em reais/1000
habitantes/ano

12

Municípios com
ações aprovadas

2,91

36.652,78

Em reais/1000
habitantes/ano

97
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Eixos

5.3 Perfil do
Faturamento dos
Serviços Hospitalares
Existentes

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

Nome

Título

Universo

Valor
Mínimo

V05206

Valor das ações de AC sob gestão
municipal aprovadas para pagamento por
1000 habitantes/ano

Municípios com
ações aprovadas

2,53

22.971,37

Em reais/1000
habitantes/ano

371

V05301

% do valor das internações em hospitais
públicos no total dos hospitais

Municípios com
internações

0,00

100,00

%

24

% do valor das internações em hospitais
municipais no total dos hospitais públicos
Valor das internações dos residentes por
1000 habitantes/ano
% do valor das internações de não
residentes no total
% do valor das internações dos residentes
no total

Municípios com
internações
Municípios com
internações
Municípios com
internações
Municípios com
internações
Municípios com
internações em
hospitais privados
Municípios com
internações em
hospitais públicos
Municípios com
internações em
hospitais municipais
Municípios com
Internações
Municípios com
Internações de não
residentes
Municípios com
Internações na
especialidade

0,00

100,00

%

24

174,19

60.463,43

Em reais/1000
habitantes/ano

24

0,00

84,55

%

24

15,45

100,00

%

24

121,43

634,81

Em reais

124

26,81

957,07

Em reais

265

26,81

419,70

Em reais

345

81,49

692,77

Em reais

24

62,35

1.128,97

Em reais

40

62,28

602,57

Em reais

26

53,33
79,99

830,85
1.395,75

Em reais
Em reais

88
46

V05302
V05303
V05304
V05305
v05306

Valor Médio das internações realizadas em
hospitais privados

v05307

Valor Médio das internações realizadas em
hospitais publicos

v05308

Valor Médio das internações realizadas em
hospitais municipais

v05309

Valor Médio das internações de residentes
próprios do município

v05310

Valor Médio das internações de não
residentes do município

v05311
v05312
v05313

Valor médio das internações em clínica
médica
Valor médio das internações em pediatria
Valor médio das internações em cirurgia
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Eixos

5.4 Perfil do
Faturamento dos
Serviços Hospitalares
Existentes sob Gestão
Municipal

Nome

Título

v05314
v05315

Valor médio das internações em obstetrícia
Valor médio das internações em psiquiatria
% do valor das internações em hospitais
sob gestão municipal no total
Valor das internações dos residentes em
hospitais sob gestão municipal por 1000
habitantes/ano
% do valor dos não residentes no total de
hospitais sob gestão municipal

V05401
V05402
V05403
v05404

v05405
v05406
v05407
v05408
v05409
v05410
v05411
5.5 Perfil das Despesas
Federais

V05501
V05502
V05503

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

36,20
26,81

361,25
1.005,13

Em reais
Em reais

Municípios
com
Valores
em Branco
31
400

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

Todos os
municípios

0,00

45.742,21

Em reais/1000
habitantes/ano

0

0,00

100,00

%

0

93,08

692,77

Em reais

110

59,52

1.470,91

Em reais

122

93,08

828,64

Em reais

109

63,45

602,57

Em reais

112

65,01

830,85

Em reais

169

105,01

1.636,00

Em reais

124

36,20

370,92

Em reais

117

26,81

988,30

Em reais

437

0,00

100,00

%

0

0,00

92,83

%

0

0,00

87,55

%

0

Universo

Todos os
municípios
Municípios com
Valor médio das internações de residentes
Internações de
próprios realizadas em hospitais sob GM
residentes
Municípios com
Valor médio das internações de não
Internações de não
residentes realizadas em hospitais sob GM
residentes
Valor médio das internações realizadas em
Municípios com
hospitais sob gestão municipal
Internações
Valor médio das internações em clínica
médica sob GM
Valor médio das internações em pediatria
sob GM
Municípios com
Valor médio das internações em cirurgia
Internações na
sob GM
especialidade
Valor médio das internações em obstetrícia
sob GM
Valor médio das internações em psiquiatria
sob GM
% dos pagamentos federais nas despesas
Todos os
federais totais efetuadas
municípios
% das transferências de MC e AC nas
Todos os
despesas federais totais efetuadas
municípios
% das transferências de atenção básica nas
Todos os
despesas federais totais efetuadas
municípios
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Dicionário 1998

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

V05504

% de despesa assistência hospitalar e MC
e AC ambulatoriais no total de MC e AC

V05505

V05506
V05507
V05508
V05509

Universo

Todos os
municípios
Municípios com
% do tipo de despesa PAB fixo na despesa
despesa de atenção
federal total de atenção básica
básica
Municípios com
% do tipo de despesa PAB variável na
despesa de atenção
despesa federal total de atenção básica
básica
Pagamentos federais por 1000
Todos os
habitantes/ano
municípios
Transferências federais de MC e AC por
Todos os
1000 habitantes/ano
municípios
Transferências federais de atenção básica
Todos os
por 1000 habitantes/ano
municípios

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

0,00

100,00

%

0

47,14

100,00

%

12

0,00

43,93

%

12

0,00

166.750,73

0,00
0,00

Em reais/1000
habitantes/ano
Em reais/1000
187.631,70
habitantes/ano
Em reais/1000
25.944,39
habitantes/ano

0
0
0
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Dicionário 1998

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

Universo

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

6,90

454,38

Em
reais/hab./ano

291

3,32

98,55

%

291

0,15

34,19

%

291

0,09

39,75

%

291

0,00

88,04

%

291

6. Padrão do
Financiamento e Gasto
Municipal
V06105

V06101

V06104

V06103

V06102

Municípios com
despesa de saúde
informada
Municípios com
% das transferências para o SUS na
despesa de saúde
despesa total com saúde
informada
Municípios com
% de recursos próprios aplicados em saúde despesa de saúde
informada
Municípios com
% dos investimentos na despesa total com
despesa de saúde
saúde
informada
Municípios com
% das despesas com pessoal e encargos
despesa de saúde
sociais na despesa total com saúde
informada
Despesa total com saúde por habitante

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Dicionário 1998

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Valores
em Branco

0,00

37,20

%

0

0,00

100,00

%

0

0,00

73,25

%

0

Todos os
municípios

0,00

5,25

%

0

Todos os
municípios

0,00

8,73

%

0

0,00

4,70

%

0

0,00

2,11

%

0

Todos os
municípios

0,00

1,07

%

0

Todos os
municípios

0,00

38,49

%

0

Título

Universo

% das despesas com PACS/PSF nas
despesas federais com atenção básica
% de consultas PSF no total de consultas
básicas
% de consultas básicas no total de
consultas realizadas
% de consultas/atendimentos domiciliares
feitos por enfermeiro do PACS/PSF na
produção total de atenção básica
% de consultas/atendimentos feitos por
enfermeiro do PACS/PSF na produção total
de atenção básica
% de atividades educativas do PACS/PSF
na produção total de atenção básica
% de atividades educativas na produção
total de atenção básica
% de consultas/atendimentos domiciliares
feitas por enfermeiro na produção total de
atenção básica
% de consultas/atendimentos feitos por
enfermeiro na produção total de atenção
básica

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

7. Modelo de Atenção a
Saúde Adotado no
Município
V07101
V07102
V07103
V07104

V07105
V07106
V07107
V07108

V07109

Todos os
municípios
Todos os
municípios

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998
Forma de Cálculo dos Indicadores Relacionados à Saúde para Avaliação dos Municípios Plenos do Sistema
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

v01101

participação percentual
de unidades públicas
no total de unidades
ambulatoriais
existentes

n. de unidades públicas cadastradas
no município pleno/n. de unidades
ambulatoriais totais cadastradas,
multiplicado por 100.

Para o numerador e
denominador: SIA-SUS /
Ficha de cadastro
ambulatorial

Tipos de prestadores
públicos: Ministério da
Saúde, out. órgãos
federais, estaduais,
municipais,
universitários.

v01102

participação percentual
de unidades municipais
no total de unidades
ambulatoriais públicas
existentes

n. de unidades municipais (tipo de
prestador municipal) cadastradas no
município pleno/n. de unidades
ambulatoriais públicas totais
cadastradas, multiplicado por 100.

Para o numerador e
denominador: SIA-SUS /
Ficha de cadastro
ambulatorial

v01103

participação percentual
de unidades privadas
no total de unidades
ambulatoriais
existentes

n. de unidades privadas cadastradas
no município pleno/n. de unidades
ambulatoriais públicas totais
cadastradas, multiplicado por 100.

Para o numerador e
denominador: SIA-SUS /
Ficha de cadastro
ambulatorial

1- Padrão da oferta
ambulatorial
existente no
município
1.1- Perfil da
capacidade instalada
ambulatorial

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Tipos de prestadores
privados: cadastrados,
cadastrados isentos,
sindicais, filantrópicos,
filantrópicos isentos e
outros.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v01104

Indicador

Forma de Cálculo

participação percentual
de unidades de baixa n. de unidades de baixa complexidade
complexidade no total cadastradas no município pleno/n. de
unidades ambulatoriais totais
de unidades
cadastradas, multiplicado por 100.
ambulatoriais
existentes

participação percentual
de unidades de média e
alta complexidade no
v01105
total de unidades
ambulatoriais
existentes

1.2- Perfil da produção
e cobertura
ambulatorial

n. de unidades de média e alta
complexidade cadastradas no
município pleno/n. de unidades
ambulatoriais totais cadastradas,
multiplicado por 100.

Fonte dos Dados

Observações

Para o numerador e
denominador: SIA-SUS /
Ficha de cadastro
ambulatorial

Tipos de unidades
classificadas como de
baixa complexidade:
posto e centro de
saúde, unidade de
saúde da família, posto
de assistência médica,
Unid. Móvel Terrestre
p/Atend.
Médico/Odontológico.

Para o numerador e
denominador: SIA-SUS /
Ficha de cadastro
ambulatorial

Tipos de unidades
classificadas como de
média e alta
complexidade: todas
com exceção das
básicas (posto e centro
de saúde, unidade de
saúde da família, posto
de assistência médica,
Unid. Móvel Terrestre
p/Atend.
Médico/Odontológico).

produção referente às ações básicas
Tipos de prestadores
participação percentual
(categoria de procedimentos básica)
públicos: Ministério da
de atendimentos
aprovada nos últimos doze meses Numerador e denominador:
Saúde, out. órgãos
básicos no total de
v01201
SIA-SUS / produção
realizada em unidades públicas/ total
federais, estaduais,
atendimentos
ambulatorial aprovada
da produção ambulatorial aprovada em
municipais,
realizados em unidades
unidades públicas no mesmo período,
universitários.
públicas
multiplicada por 100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

participação percentual
de atendimentos de MC
e AC no total de
v01202
atendimentos
realizados em unidades
púbicas

produção referente às ações
especializadas e de alta complexidade
aprovada nos últimos doze meses
realizada em unidades públicas/ total
da produção ambulatorial aprovada em
unidades públicas no mesmo período,
multiplicada por 100

Fonte dos Dados

Para 1998: Item de
Programação de MC e
AC - 4,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,1
Numerador e denominador: 7,18,21,22,23,25. Tipos
SIA-SUS / produção
de prestadores
ambulatorial aprovada
públicos: Ministério da
Saúde, out. órgãos
federais, estaduais,
municipais,
universitários.

produção referente às ações básicas
participação percentual
(categoria de procedimentos básica)
de atendimentos
aprovada nos últimos doze meses Numerador e denominador:
básicos no total de
v01203
SIA-SUS / produção
realizada em unidades privadas/ total
atendimentos
da produção ambulatorial aprovada em
ambulatorial aprovada
realizados em unidades
unidades privadas no mesmo período,
privadas
multiplicada por 100

participação percentual
de atendimentos de MC
e AC no total de
v01204
atendimentos
realizados em unidades
privadas

produção referente às ações
especializadas e de alta complexidade
aprovada nos últimos doze meses
realizada em unidades privadas/ total
da produção ambulatorial aprovada em
unidades privadas no mesmo período,
multiplicada por 100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

Tipos de prestadores
privados: cadastrados,
cadastrados isentos,
sindicais, filantrópicos,
filantrópicos isentos e
outros.

Para 1998: Item de
Programação de MC e
AC - 4,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,1
Numerador e denominador: 7,18,21,22,23,25. Tipos
de prestadores
SIA-SUS / produção
privados: cadastrados,
ambulatorial aprovada
cadastrados isentos,
sindicais, filantrópicos,
filantrópicos isentos e
outros.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v01205

Indicador

Forma de Cálculo

n. de consultas
médicas básicas por
habitante/ano

n. de consultas
v01206 médicas especializadas
por habitante/ano

v01207

v01208

n. de consultas
médicas por
habitante/ano

produção de consultas médicas e
atendimentos em especialidades
básicas aprovada pelo município pleno
nos últimos doze meses/ população.

produção de consultas médicas
especializadas aprovada pelo
município pleno nos últimos doze
meses/ população.

produção de consultas médicas totais
aprovada pelo município pleno nos
últimos doze meses/ população.
Consultas médicas básicas e
especializadas:

Fonte dos Dados

Observações

Para 98: procedimentos
045, 047 a 049, 118,
130, 196, 431, 433 e
Numerador: SIA-SUS /
435 da Tabela OBS:
produção ambulatorial
Não incluídos os
aprovada Denominador:
procedimentos PAB
FIBGE
referentes às consultas
médicas de urgência e
emergência (116 e 120)

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 98: procedimento
040 da tabela

Para 98Numerador: SIA-SUS /
procedimentos 040 a
produção ambulatorial
049,116, 118, 120, 130,
aprovada Denominador:
196, 431, 433, 435 da
FIBGE
tabela

Consultas médicas
totais para 98produção de exames de patologia
procedimentos 040 a
clínica aprovada pelo município pleno
n. de exames de
Numerador e denominador: 049,116, 118, 120, 130,
nos últimos doze meses/ produção
patologia clínica por
196, 431, 433, 435 da
SIA-SUS / produção
100 consultas médicas total de consultas médicas aprovadas
tabela. Patologia
ambulatorial aprovada
no mesmo período multiplicado por
realizadas
Clínica para 98: item de
100.
programação 10 da
tabela

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v01209

v01210

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

Consultas médicas
totais para 98produção de exames de
procedimentos 040 a
radiodiagnóstico aprovada pelo
049,116, 118, 120, 130,
n. de exames de
Numerador e denominador:
município pleno nos últimos doze
radiodiagnóstico por
196, 431, 433, 435 da
SIA-SUS / produção
100 consultas médicas meses/ produção total de consultas
tabela.
ambulatorial aprovada
médicas aprovada no mesmo período
realizadas
Radiodiagnóstico para
multiplicado por 100.
98: item de
programação 6 da
tabela
n. de ações
especializadas de
odontologia por 1000
habitante/ano

produção de ações de odontologia
especializada aprovada pelo município
pleno nos últimos doze meses/
população.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

v01211

participação percentual produção referente às ações básicas
(categoria básica) aprovada nos
Numerador e denominador:
da produção
SIA-SUS / produção
ambulatorial básica no últimos doze meses/ total da produção
ambulatorial aprovada no mesmo
total da produção
ambulatorial aprovada
período, multiplicada por 100
ambulatorial aprovada

v01212

participação percentual
da produção
ambulatorial de MC no
total da produção
ambulatorial aprovada

produção referente às ações de MC
aprovada nos últimos doze meses/
total da produção ambulatorial
aprovada no mesmo período,
multipicada por 100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Odontologia
especializada - Para
98: item de
programação 25 da
tabela

Para 98: Item de
Numerador e denominador:
Programação de MC SIA-SUS / produção
6,8,10,12,16,17,18,21,2
ambulatorial aprovada
2,23,25 da tabela
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

v01213

participação percentual
da produção
ambulatorial de AC no
total da produção
aprovada

produção referente às ações de AC
aprovada nos últimos doze meses/
total da produção ambulatorial
aprovada no mesmo período,
multiplicada por 100

Fonte dos Dados

Observações

Para 98: Item de
Numerador e denominador:
Programação de AC SIA-SUS / produção
4,7,9,11,13,14,15 da
ambulatorial aprovada
tabela

n. de ações básicas por
v01214
1.000 habitantes /ano

produção referente às ações básicas
(categoria básica) aprovada nos
últimos doze meses/ população,
multiplicado por 1000.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

v01215

n. de ações de MC por
1000 habitante /ano

produção referente às ações de MC
aprovada nos últimos doze meses/
população, multiplicado por 1000.

Para 98: Item de
Numerador: SIA-SUS /
Programação de MC produção ambulatorial
aprovada Denominador: 6,8,10,12,16,17,18,21,2
2,23,25 da tabela
FIBGE

v01216

Numerador: SIA-SUS /
produção de ações de alta
n. de ações de AC por complexidade aprovada pelo município
produção ambulatorial
1000 habitante /ano
aprovada Denominador:
pleno nos últimos doze meses/
FIBGE
população, multiplicado por 1000.

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Para 98: Item de
Programação de AC 4,7,9,11,13,14,15 da
tabela
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

2- Padrão da oferta
hospitalar existente
no município

2.1- Perfil da
capacidade instalada
hospitalar

v02101

participação percentual
n. de leitos públicos (regime público) Numerador e denominador:
de leitos públicos no
SIH-SUS / ficha de
no município em plena/n. total de leitos
total de leitos
cadastro hospitalar
cadastrados, multiplicado por 100
cadastrados no
município

v02101

participação percentual
n. de leitos municipais (natureza
Numerador e denominador:
de leitos municipais no jurídica municipal) no município em
SIH-SUS / ficha de
total de leitos públicos plena/n. total de leitos públicos (regime
cadastro hospitalar
do município
público), multiplicado por 100

v02103

n. de leitos por 1000
hab

v02104

n. de leitos de clínica
médica por 1000 hab

Numerador: SIH/SUS /
n. de leitos no município em
Ficha de cadastro
plena/população, multiplicado por 1000 hospitalar Denominador:
FIBGE

n. de leitos de clínica médica no
município em plena/população,
multiplicado por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

v02105

n. de leitos de pediatria no município
n. de leitos de pediatria
em plena/população, multiplicado por
por 1000 hab
1000

v02106

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
n. de leitos de cirurgia n. de leitos de cirurgia no município em
por 1000 hab
plena/população, multiplicado por 1000 hospitalar Denominador:
FIBGE

v02107

n. de leitos de
obstetrícia por 1000
hab

n. de leitos de obstetrícia no município
em plena/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

v02108

n. de leitos de
psiquiatria por 1000
hab

n. de leitos de psiquiatria no município
em plena/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

2.2- Perfil da produção
e cobertura hospitalar

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02109

Numerador: SIH/SUS /
n. de leitos de UTI por
n. de leitos de UTI no município em
Ficha de cadastro
1000 hab
plena/população, multiplicado por 1000 hospitalar Denominador:
FIBGE

v02201

participação percentual n. internações realizadas em hospitais
públicos (regime público) nos últimos Numerador e denominador:
das internações em
doze meses/total de internações
hospitais públicos no
SIH/SUS / produção
realizadas no mesmo período,
hospitalar
total das internações
multiplicado por 100
realizadas

v02202

participação percentual n. internações realizadas em hospitais
municipais (natureza jurídica
das internações em
Numerador e denominador:
municipal) nos últimos doze
hospitais municipais no
SIH/SUS / produção
total das internações meses/total de internações realizadas
hospitalar
em hospitais públicos no mesmo
realizadas em hospitais
período, multiplicado por 100
públicos

n. de internações em
v02203 clínica médica por 1000
hab./ano

n. de internações em clínica médica
nos últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02204

n. de internações em
pediatria por 1.000
hab./ano

n. de internações em pediatria nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02205

n. de internações em
cirurgia por 1.000
hab./ano

n. de internações em cirurgia nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02206

n. de internações em
obstetrícia por 1.000
hab./ano

n. de internações em obstetrícia nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02207

n. de internações em
psiquiatria por1.000
hab./ano

n. de internações em psiquiatria nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02208

n. de internações por
1.000 hab./ano

n. de internações nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02209

v02210

Observações

participação percentual
n. internações de residentes de fora do
de internações de
Numerador e denominador:
município nos últimos doze meses/total
residentes de fora do
SIH/SUS / produção
de internações realizadas no mesmo
município no total de
hospitalar
período, multiplicado por 100
internações realizadas

n. de internações por
1.000 hab./ano

n. de internações de residentes no
próprio município nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

3- Padrão da oferta
ambulatorial sob
gestão municipal
3.1- Perfil da produção
e cobertura
ambulatorial sob
Gestão Municipal

v03101

participação percentual produção referente às ações básicas
(categoria básica) aprovada nos
de atendimentos
Numerador e denominador:
últimos doze meses sob gestão
básicos sob gestão
SIA-SUS / produção
municipal/ total da produção
municipal no total de
ambulatorial aprovada
ambulatorial básica aprovada no
atendimentos básicos
mesmo período, multiplicada por 100
realizados

participação percentual
da produção
produção referente às ações de MC
Para 98: Item de
ambulatorial de MC sob aprovada nos últimos doze meses sob Numerador e denominador:
Programação de MC gestão municipal no
gestão municipal/ total da produção
SIA-SUS / produção
v03102
6,8,10,12,16,17,18,21,2
total da produção
ambulatorial de MC aprovada no
ambulatorial aprovada
2,23,25 da tabela
ambulatorial de MC
mesmo período, multipicada por 100
aprovada

participação percentual produção referente às ações de AC
Para 98: Item de
da produção de AC sob aprovada nos últimos doze meses sob Numerador e denominador:
Programação de AC SIA-SUS / produção
gestão municipal/ total da produção
v03103
gestão municipal no
4,7,9,11,13,14,15 da
ambulatorial aprovada
ambulatorial de AC aprovada no
total da produção de
tabela
mesmo período, multiplicada por 100
AC aprovada

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

participação percentual
da produção
ambulatorial básica no
v03104
total da produção
ambulatorial sob gestão
municipal aprovada

Fonte dos Dados

Observações

produção referente às ações básicas
(categoria básica) aprovada nos
últimos doze meses sob gestão
Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
municipal/ total da produção
ambulatorial aprovada
ambulatorial sob gestão municipal
aprovada no mesmo período,
multiplicada por 100

participação percentual produção referente às ações de MC
aprovada nos últimos doze meses sob
da produção
Para 98: Item de
Numerador e denominador:
Programação de MC ambulatorial de MC no gestão municipal/ total da produção
SIA-SUS / produção
v03105
ambulatorial sob gestão municipal
6,8,10,12,16,17,18,21,2
total da produção
ambulatorial aprovada
aprovada no mesmo período,
2,23,25 da tabela
ambulatorial sob gestão
multipicada por 100
municipal aprovada

participação percentual produção referente às ações de AC
Para 98: Item de
aprovada nos últimos doze meses sob
da produção
Numerador e denominador:
Programação de AC gestão municipal/ total da produção
ambulatorial de AC no
SIA-SUS / produção
v03106
ambulatorial sob gestão municipal
total da produção
4,7,9,11,13,14,15 da
ambulatorial aprovada
tabela
aprovada no mesmo período,
ambulatorial sob gestão
multiplicada por 100
municipal aprovada

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v03107

n. de ações básicas
sob gestão municipal
por 1.000 habitante
/ano

produção referente às ações básicas
(categoria básica) sob gestão
municipal aprovada nos últimos doze
meses/ população, multiplicado por
1000.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

v03108

n. de ações de MC sob
gestão municipal por
1.000 habitante /ano

produção referente às ações de MC
sob gestão municipal aprovada nos
últimos doze meses/ população,
multiplicado por 1000. .

Numerador: SIA-SUS /
Para 98: Item de
produção ambulatorial
Programação de MC aprovada Denominador: 6,8,10,12,16,17,18,21,2
FIBGE
2,23,25 da tabela

v03109

n. de ações de AC sob
gestão municipal 1.000
por habitante /ano

produção de ações de alta
complexidade sob gestão municipal
aprovada pelo município pleno nos
últimos doze meses/ população,
multiplicado por 1000.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

Para 98: Item de
Programação de AC 4,7,9,11,13,14,15 da
tabela
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

4- Padrão da oferta
hospitalar sob gestão
municipal

4.1- Perfil da
capacidade instalada
hospitalar sob gestão
municipal

v04101

participação percentual
n. de leitos no município em plena sob Numerador e denominador:
de leitos sob gestão
SIH-SUS / ficha de
gestão municipal/n. total de leitos
municipal no total de
cadastro hospitalar
cadastrados, multiplicado por 100
leitos cadastrados

v04102

participação percentual
de leitos públicos sob
gestão municipal no
total de leitos públicos
existentes

n. de leitos públicos (regime público)
Numerador e denominador:
no município em plena sob gestão
SIH-SUS / ficha de
municipal/n. total de leitos públicos,
cadastro hospitalar
multiplicado por 100

participação percentual
n. de leitos municipais (natureza
Numerador e denominador:
de leitos municipais sob
jurídica municipal) no município em
SIH-SUS / ficha de
gestão municipal no
v04103
plena sob gestão municipal/n. total de
cadastro hospitalar
total de leitos
leitos municipais, multiplicado por 100
municipais existentes

v04104

participação percentual
n. de leitos privados (regime privado)
de leitos privados sob
Numerador e denominador:
no município em plena sob gestão
gestão municipal no
SIH-SUS / ficha de
municipal/n. total de leitos privados,
total de leitos privados
cadastro hospitalar
multiplicado por 100
existentes

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v04105

n. de leitos de clínica médica no
n. de leitos de clínica
município em plena sob gestão
médica sob gestão
municipal/população, multiplicado por
municipal por 1000 hab
1000

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

v04106

n. de leitos de pediatria no município
n. de leitos de pediatria
em plena sob gestão
sob gestão municipal
municipal/população, multiplicado por
por 1000 hab
1000

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

v04107

Numerador: SIH/SUS /
n. de leitos de cirurgia n. de leitos de cirurgia no município em
Ficha de cadastro
sob gestão municipal plena sob gestão municipal/população,
hospitalar Denominador:
multiplicado por 1000
por 1000 hab
FIBGE

v04108

n. de leitos de
obstetrícia sob gestão
municial por 1000 hab

n. de leitos de obstetrícia no município
em plena sob gestão
municipal/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

v04109

n. de leitos de psiquiatria no município
n. de leitos de
em plena sob gestão
psiquiatria sob gestão
municipal/população, multiplicado por
municipal por 1000 hab
1000

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

4.2- Perfil da produção
e cobertura hospitalar
sob gestão municipal

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v04110

Numerador: SIH/SUS /
n. de leitos de UTI sob n. de leitos de UTI no município em
Ficha de cadastro
gestão municipal por plena sob gestão municipal/população,
hospitalar Denominador:
1000 hab
multiplicado por 1000
FIBGE

v04111

n. de leitos sob gestão
municipal por 1000 hab

v04112

participação percentual n. internações realizadas em hospitais
das internações em sob gestão municipal nos últimos doze Numerador e denominador:
hospitais sob gestão meses/total de internações realizadas
SIH/SUS / produção
no mesmo período, multiplicado por
hospitalar
municipal no total das
100
internações realizadas

v04201

n. de internações sob
gestão municipal por
1.000 hab./ano

n. de leitos no município em plena sob
gestão municipal/população,
multiplicado por 1000

n. de internações sob gestão
municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

Numerador: SIH/SUS /
Ficha de cadastro
hospitalar Denominador:
FIBGE

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v04202

n. de internações em
clínica médica sob
gestão municipal por
1.000 hab./ano

n. de internações em clínica médica
sob gestão municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04203

n. de internações em
pediatria sob gestão
municipal por1.000
hab./ano

n. de internações em pediatria sob
gestão municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04204

n. de internações em
cirurgia sob gestão
municipal por 1.000
hab./ano

n. de internações em cirurgia sob
gestão municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04205

n. de internações em
obstetrícia sob gestão
municipal por1.000
hab./ano

n. de internações em obstetrícia sob
gestão municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v04206

n. de internações em
psiquiatria sob gestão
municipal por 1000
hab./ano

n. de internações em psiquiatria sob
gestão municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04207

v04208

Observações

participação percentual
n. internações de residentes de fora do
das internações de
município sob gestão municipal nos
Numerador e denominador:
residentes de fora do
últimos doze meses/total de
SIH/SUS / produção
município no total das
internações sob gestão municipal
internações realizadas
hospitalar
realizadas no mesmo período,
nos hospitais sob
multiplicado por 100
gestão municipal
n. de internações de residentes no
n. de internações sob
próprio município sob gestão municipal
gestão municipal por
nos últimos doze meses/população,
1.000 hab./ano
multiplicado por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

5- Padrão do
financiamento e
gasto federal
5.1- Perfil do
faturamento de ações e
v05101
serviços ambulatoriais
existentes

participação percentual valor da produção referente às ações
básicas (categoria básica) aprovada Numerador e denominador:
do faturamento de
SIA-SUS / produção
nos últimos doze meses/ total da
ações básicas no
ambulatorial aprovada
produção ambulatorial aprovada no
faturamento
mesmo período, multiplicada por 100
ambulatorial total

v05102

participação percentual valor da produção referente às ações
Para 98: Item de
de MC aprovada nos últimos doze Numerador e denominador:
do faturamento de
Programação de MC meses/ total da produção ambulatorial
SIA-SUS / produção
ações de MC no
6,8,10,12,16,17,18,21,2
aprovada no mesmo período,
ambulatorial aprovada
faturamento
2,23,25 da tabela
multipicada por 100
ambulatorial total

v05103

participação percentual valor da produção referente às ações
Para 98: Item de
de AC aprovada nos últimos doze Numerador e denominador:
do faturamento de
Programação de AC meses/ total da produção ambulatorial
SIA-SUS / produção
ações de AC no
4,7,9,11,13,14,15 da
aprovada no mesmo período,
ambulatorial aprovada
faturamento
tabela
multiplicada por 100
ambulatorial total

valor das ações básicas valor da produção referente às ações
básicas (categoria básica) aprovada
aprovadas para
v05104
nos últimos doze meses/ população,
pagamento por 1000
multiplicado por 1000
habitante/ano

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

34

Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Fonte dos Dados

Observações

v05105

valor das ações de MC valor da produção referente às ações
aprovadas para
de MC aprovada nos últimos doze
pagamento por 1000
meses/ população, multiplicado por
habitante/ano
1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 98: Item de
Programação de MC 6,8,10,12,16,17,18,21,2
2,23,25 da tabela

v05106

valor das ações de AC
aprovadas para
pagamento por 1000
habitante/ano

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 98: Item de
Programação de AC 4,7,9,11,13,14,15 da
tabela

5.2- Perfil do
faturamento de ações e
v05201
serviços ambulatoriais
sob gestão municipal

Indicador

Forma de Cálculo

valor da produção referente às ações
de AC aprovada nos últimos doze
meses/ população, multiplicado por
1000

participação percentual valor da produção referente às ações
básicas (categoria básica) aprovada
do faturamento de
Numerador e denominador:
nos últimos doze meses sob gestão
ações básicas no
SIA-SUS / produção
municipal/ total da produção
faturamento
ambulatorial aprovada
ambulatorial municipal aprovada no
ambulatorial total sob
mesmo período, multiplicada por 100
gestão municipal

participação percentual valor da produção referente às ações
Para 98: Item de
de MC aprovada nos últimos doze
do faturamento de
Numerador e denominador:
Programação de MC ações de MC no total meses sob gestão municipal/ total da
SIA-SUS / produção
v05202
6,8,10,12,16,17,18,21,2
produção ambulatorial sob gestão
do faturamento
ambulatorial aprovada
2,23,25 da tabela
municipal aprovada no mesmo
ambulatorial sob gestão
período, multipicada por 100
municipal

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

35

Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

participação percentual valor da produção referente às ações
de AC aprovada nos últimos doze
do faturamento de
Para 98: Item de
Numerador e denominador:
Programação de AC ações de AC no total do meses sob gestão municipal/ total da
SIA-SUS / produção
v05203
produção ambulatorial sob gestão
4,7,9,11,13,14,15 da
faturamento
ambulatorial aprovada
municipal aprovada no mesmo
tabela
ambulatorial sob gestão
período, multiplicada por 100
municipal

5.3- Perfil do
faturamento dos
serviços hospitalares
existentes

valor da produção referente às ações
valor das ações básicas
básicas (categoria básica) sob gestão
sob gestão municipal
municipal aprovada nos últimos doze
v05204
aprovadas por 1000
meses/ população, multiplicado por
habitante/ano
1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

v05205

valor das ações de MC valor da produção referente às ações
sob gestão municipal de MC sob gestão municipal aprovada
aprovadas por 1000
nos últimos doze meses/ população,
habitante/ano
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 98: Item de
Programação de MC 6,8,10,12,16,17,18,21,2
2,23,25 da tabela

v05206

valor das ações de AC valor da produção referente às ações
sob gestão municipal de AC sob gestão municipal aprovada
nos últimos doze meses/ população,
aprovadas por 1000
multiplicado por 1000
habitante/ano

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 98: Item de
Programação de AC 4,7,9,11,13,14,15 da
tabela

v05301

participação percentual
valor total das internações realizadas
das internações
em hospitais públicos (regime público) Numerador e denominador:
realizadas em hospitais
nos últimos doze meses/valor total de
SIH/SUS / produção
públicos no valor total
internações realizadas no mesmo
hospitalar
das internações
período, multiplicado por 100
aprovadas

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v05302

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

participação percentual valor total das internações realizadas
em hospitais municipais (tipo de
das internações
realizadas em hospitais prestador municipal) nos últimos doze Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
meses/valor total de internações
municipais no valor
hospitalar
realizadas em hospitais públicos
total das internações
(regime público) no mesmo período,
em hospitais públicos
multiplicado por 100
aprovadas

v05303

valor das internações
dos residentes por
1000 habitante/ano

valor total das internações dos
residentes no próprio município nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

v05304

participação percentual
das internações de
residentes de fora do
município no valor total
das internações
aprovadas

valor total das internações de
residentes de fora do município nos
últimos doze meses/valor total de
internações realizadas no mesmo
período, multiplicado por 100

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
hospitalar

valor total das internações de
participação percentual
residentes no município nos últimos Numerador e denominador:
das internações de
SIH/SUS / produção
v05305 residentes no município doze meses/valor total de internações
realizadas no mesmo período,
hospitalar
no valor total das
multiplicado por 100
internações aprovadas

v05306

valor total das internações realizadas
em hospitais privados (regime privado) Numerador e denominador:
valor médio das
SIH/SUS / produção
nos últimos doze meses/n. total de
internações realizadas
hospitalar
internações realizadas em hospitais
em hospitais privados
privados no mesmo período

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v05307

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

valor total das internações realizadas
em hospitais públicos (regime público) Numerador e denominador:
valor médio das
internações realizadas
nos últimos doze meses/n. total de
SIH/SUS / produção
em hospitais públicos
internações realizadas em hospitais
hospitalar
públicos no mesmo período

valor total das internações realizadas
em hospitais municipais (natureza
Numerador e denominador:
valor médio das
jurídica municipal) nos últimos doze
SIH/SUS / produção
v05308 internações realizadas
meses/n. total de internações
hospitalar
em hospitais municipais
realizadas em hospitais municipais no
mesmo período

v05309

valor médio das
internações de
residentes próprios

valor total das internações de
Numerador e denominador:
residentes próprios nos últimos doze
SIH/SUS / produção
meses/n. total de internações de
hospitalar
residentes próprios no mesmo período

v05310

valor médio das
internações de
residentes de fora do
município

valor total das internações de
residentes de fora do município nos Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
últimos doze meses/n. total de
hospitalar
internações de residentes de fora do
município no mesmo período

v05311

valor médio das
internações em clínica
médica

v05312

valor médio das
internações em
pediatria

valor total das internações em clínica
Numerador e denominador:
médica realizadas nos últimos doze
SIH/SUS / produção
meses/total de internações em clínica
hospitalar
médica no mesmo período
valor total das internações em pediatria
Numerador e denominador:
realizadas nos últimos doze
SIH/SUS / produção
meses/total de internações em
hospitalar
pediatria no mesmo período

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v05313

v05314

v05315

5.4- Perfil do
faturamento dos
serviços hospitalares
sob gestão municipal

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

valor total das internações em cirurgia
Numerador e denominador:
realizadas nos últimos doze
valor médio das
SIH/SUS / produção
internações em cirurgia meses/total de internações em cirurgia
hospitalar
no mesmo período
valor total das internações em
Numerador e denominador:
valor médio das
obstetrícia realizadas nos últimos doze
SIH/SUS / produção
internações em
meses/total de internações em
hospitalar
obstetrícia
obstetrícia no mesmo período
valor total das internações em
Numerador e denominador:
valor médio das
psiquiatria realizadas nos últimos doze
SIH/SUS / produção
internações em
meses/total de internações em
hospitalar
psiquiatria
psiquiatria no mesmo período

v05401

participação percentual
valor total das internações realizadas
das internações
em hospitais sob gestão municipal nos Numerador e denominador:
realizadas em hospitais
últimos doze meses/valor total de
SIH/SUS / produção
sob gestão municipal
internações realizadas no mesmo
hospitalar
no valor total das
período, multiplicado por 100
internações aprovadas

v05402

valor das internações
dos residentes
realizadas em hospitais
sob gestão municipal
por 1000 habitante/ano

valor total das internações dos
residentes no próprio municipal em
hospitais sob gestão municipal nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

v05403

participação percentual
das internações de
residentes de fora do
município no valor total
da produção aprovada
nos hospitais sob
gestão municipal

valor total das internações de
residentes de fora do município em
hospitais sob gestão municipal nos
últimos doze meses/valor total de
internações realizadas em hospitais
sob gestão municipal no mesmo
período, multiplicado por 100

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
hospitalar

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v05404

valor total das internações de
residentes no próprio município em
valor médio das
hospitais sob gestão municipal nos Numerador e denominador:
internações de
SIH/SUS / produção
últimos doze meses/n. total de
residentes próprios nos
hospitalar
hospitais sob gestão internações de residentes próprios em
hospitais sob gestão municipal no
municipal
mesmo período

v05405

valor médio das
internações de
residentes de fora do
município nos hospitais
sob gestão municipal

v05406

valor total das internações realizadas
em hospitais sob gestão municipal nos
valor médio das
Numerador e denominador:
últimos doze meses/n. total de
internações realizadas
SIH/SUS / produção
internações realizadas em hospitais
em hospitais sob
hospitalar
sob gestão municipal no mesmo
gestão municipal
período

v05407

valor médio das
internações em clínica
médica nos hospitais
sob gestão municipal

Observações

valor total das internações de
residentes de fora do município em
hospitais sob gestão municipal nos Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
últimos doze meses/n. total de
hospitalar
internações de residentes de fora do
município em hospitais sob gestão
municipal no mesmo período

valor total das internações em clínica
médica sob gestão municipal
Numerador e denominador:
realizadas nos últimos doze
SIH/SUS / produção
meses/total de internações em clínica
hospitalar
médica em hospitais sob gestão
municipal no mesmo período

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

v05408

valor total das internações em pediatria
sob gestão municipal realizadas nos
valor médio das
Numerador e denominador:
últimos doze meses/total de
internações em
SIH/SUS / produção
pediatria nos hospitais internações em pediatria em hospitais
hospitalar
sob gestão municipal no mesmo
sob gestão municipal
período

v05409

valor total das internações em cirurgia
sob gestão municipal realizadas nos
valor médio das
Numerador e denominador:
últimos doze meses/total de
internações em cirurgia
SIH/SUS / produção
internações em cirurgia nos hospitais
nos hospitais sob
hospitalar
sob gestão municipal no mesmo
gestão municipal
período

v05410

valor médio das
internações em
obstetrícia nos
hospitais sob gestão
municipal

valor médio das
internações em
v05411
psiquiatria nos hospitais
sob gestão municipal

5.5- Perfil das
despesas federais

Fonte dos Dados

valor total das internações em
obstetrícia sob gestão municipal
realizadas nos últimos doze
meses/total de internações em
obstetrícia em hospitais sob gestão
municipal no mesmo período
valor total das internações em
psiquiatria sob gestão municipal
realizadas nos últimos doze
meses/total de internações em
psiquiatria em hospitais sob gestão
municipal no mesmo período

Observações

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
hospitalar

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção
hospitalar

participação percentual
valor dos pagamentos federais
dos pagamentos
realizados nos últimos doze
Numerador e denominador:
federais (grupo de
v05501
meses/valor total dispendido no
Recursos Federais do SUS
despesa) nas despesas
mesmo período, multiplicado por 100
federais totais
efetuadas

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v05502

participação percentual
das transferências de
valor das transferências de MC e AC
média e alta
Numerador e denominador:
realizadas nos últimos doze
complexidade (grupo
Recursos Federais do SUS
meses/valor total dispendido no
de despesa) nas
mesmo período, multiplicado por 100
despesas federais
totais efetuadas

v05503

participação percentual
valor das transferências de atenção
das transferências de
atenção básica (grupo
básica realizadas nos últimos doze Numerador e denominador:
meses/valor total dispendido no
de despesa) nas
Recursos Federais do SUS
mesmo período, multiplicado por 100
despesas federais
totais efetuadas

v05504

valor total das transferências para
participação percentual
assistência de MC e AC ambulatorial e
do tipo de despesa
assistência hospitalar e hospitalar realizadas nos últimos doze
Numerador e denominador:
meses/valor total dispendido no
MC e AC ambulatorial
Recursos Federais do SUS
mesmo período com o grupo de
nas despesas federais
despesa de média e alta
totais de MC e AC
complexidade, multiplicado por 100
efetuadas

Observações

valor total das transferências
participação percentual
referentes ao PAB fixo realizadas nos
do tipo de despesa
Numerador e denominador:
últimos doze meses/valor total
PAB Fixo nas despesas
v05505
dispendido no mesmo período com o Recursos Federais do SUS
federais totais de
grupo de despesa de atenção básica,
atenção básica
multiplicado por 100
efetuadas

v05506

valor total das transferências
participação percentual
referentes ao PAB variável realizadas
do tipo de despesa
nos últimos doze meses/valor total Numerador e denominador:
PAB variável nas
dispendido no mesmo período com o Recursos Federais do SUS
despesas federais
grupo de despesa de atenção básica,
totais efetuadas na
multiplicado por 100
atenção básica
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v05507

pagamentos federais
(grupo de despesa) por
1000 habitante/ano

valor dos pagamentos federais
realizados nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: Recursos
Federais do SUS
Denominador: FIBGE

v05508

transferências federais
de MC e AC (grupo de
despesa) por 1000
habitante/ano

valor das transferências de MC e AC
realizadas nos últimos doze
meses/população, multiplicado por
1000

Numerador: Recursos
Federais do SUS
Denominador: FIBGE

v05509

transferências federais
valor das transferências de atenção
de atenção básica
básica realizadas nos últimos doze
(grupo de despesa) por
meses/população, multiplicado por 100
1000 habitante/ano

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

6- Padrão do
financiamento e
gasto municipal
recursos totais transferidos ao
participação percentual município por outros níveis de governo
das transferências para (União e estados) ou municípios (no
v06101
o SUS na despesa total caso de consórcios) para a área de
saúde/despesa total do município com
com saúde
saúde, multiplicado por 100
participação percentual
despesas com pessoal ativo e inativo
das despesas com
(aposentadoria e pensões)/ despesa
pessoal e encargos
v06102
total do município com saúde,
sociais na despesa total
multiplicado por 100
com saúde

Indicador produzido
automaticamente pelo
SIOPS

Indicador produzido
automaticamente pelo
SIOPS

v06103

despesas com obras e instalações,
participação percentual
equipamentos e material permanente e
dos investimentos na
outros investimentos/ despesa total do
despesa total com
município com saúde, multiplicado por
saúde
100

Indicador produzido
automaticamente pelo
SIOPS

v06104

percentual de recursos
próprios, provenientes
de impostos e
transferências,
aplicados em saúde

despesa total com a saúde transferências para o SUS/total dos
recursos próprios ("base vinculável"),
multiplicado por 100

Indicador produzido
automaticamente pelo
SIOPS

v06105

despesa total com
saúde por habitante

despesa total com a saúde/população

Indicador produzido
automaticamente pelo
SIOPS

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores

Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

7- Modelo de atenção
à saúde adotado no
município

v07101

valor total das transferências
participação percentual
referentes ao PACS/PSF realizadas
do tipo de despesa
nos últimos doze meses/valor total Numerador e denominador:
PACS/PSF nas
dispendido no mesmo período com o Recursos Federais do SUS
despesas federais
totais com a atenção grupo de despesa de atenção básica,
multiplicado por 100
básica

v07102

produção de consultas médicas do
participação percentual PSF (procedimento 045) aprovada pelo
Numerador e denominador:
município pleno nos últimos doze
das consultas do PSF
SIA-SUS / produção
meses/ produção total de consultas
na produção total de
ambulatorial aprovada
médicas e atendimentos em
consultas básicas
especialidades básicas realizadas no
realizadas
mesmo período, multiplicado por 100.

v07103

Consultas médicas
básicas para 98:
procedimentos 045,
produção de consultas médicas
047 a 049, 118, 130,
participação percentual básicas aprovada pelo município pleno
Numerador e denominador: 196, 431, 433 e 435 da
nos últimos doze meses/ produção
das consultas básicas
SIA-SUS / produção
tabela. Consultas
total de consultas médicas realizadas
na produção total de
médicas totais para 98:
ambulatorial aprovada
no mesmo período, multiplicado por
consultas realizadas
procedimentos 040 a
100.
049,116, 118, 120, 130,
196, 431, 433, 435 da
tabela
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Consultas médicas e
atendimentos em
especialidades básicas
para 98: procedimentos
045, 047 a 049, 118,
130, 196, 431, 433 e
435 da tabela
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

v07104

v07105

v07106

v07107

Indicador

Forma de Cálculo

participação percentual
das
consultas/atendimentos
domiciliares feitas por
enfermeiro do
PACS/PSF na
produção total de
atenção básica
realizada
participação percentual
das
consultas/atendimentos
feitas por enfermeiro
nas unidades do
PACS/PSF na
produção total de
atenção básica
realizada
participação percentual
das atividades
educativas em grupo na
comunidade feitas por
enfermeiro do
PACS/PSF na
produção total de
atenção básica
realizada
participação percentual
das atividades
educativas em grupo
(na comunidade e na
unidade) feitas por
profissionais de nível
superior na produção
total de atenção básica

Fonte dos Dados

Observações

produção referente ao código 133
aprovada nos últimos doze meses/ Numerador e denominador:
total da produção ambulatorial básica
SIA-SUS / produção
(categoria básica) aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
período, multiplicada por 100

produção referente ao código 131
aprovada nos últimos doze meses/ Numerador e denominador:
total da produção ambulatorial básica
SIA-SUS / produção
(categoria básica) aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
período, multiplicada por 100

produção referente ao código 194
aprovada nos últimos doze meses/ Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
total da produção ambulatorial básica
ambulatorial aprovada
(categoria básica) aprovada no mesmo
período, multiplicada por 100

produção referente aos códigos 337 e
129 aprovada nos últimos doze meses/ Numerador e denominador:
total da produção ambulatorial básica
SIA-SUS / produção
(categoria básica) aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
período, multiplicada por 100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 1998

Dicionário de Indicadores
Grupos de
Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

realizada

v7108

participação percentual
das
produção referente ao código 195
consultas/atendimentos
aprovada nos últimos doze meses/ Numerador e denominador:
domiciliares por
total da produção ambulatorial básica
SIA-SUS / produção
enfermeiros na
(categoria básica) aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
produção total de
período, multiplicada por 100
atenção básica
realizada

participação percentual
produção referente ao código 124
das
consultas/atendimentos aprovada nos últimos doze meses/ Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
v07109 feitas por enfermeiro na total da produção ambulatorial básica
produção total de
(categoria básica) aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
período, multiplicada por 100
atenção básica
realizada

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Dicionário 2000
Dicionário das Variáveis que Compõem o Banco de Dados de 2000
Eixos
1. Padrão da Oferta
Ambulatorial Existente
no Município
1.1 Perfil da
Capacidade Instalada
Ambulatorial

Nome

Título

Universo

V01101

% de unidades ambulatoriais públicas

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

dez/00

V01102

% de unidades ambulatoriais
municipais no total das públicas

0,00

100,00

%

0

Dez 2000

V01103

% de unidades ambulatoriais privadas

0,00

94,39

%

0

Dez 2000

0,00

100,00

%

0

Dez 2000

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

Dez 2000

Todos os
municípios

24,52

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

75,48

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

10,37

%

0

2000

V01104
V01105
1.2 Perfil da Produção
e Cobertura
Ambulatorial

v01201

v01202
v01203

% de unidades ambulatoriais de baixa
complexidade no total de unidades
% de unidades ambulatoriais de média
e alta complexidade no total de
unidades
% de ações básicas no total de
atendimentos em unidades públicas
% de ações de média e alta
complexidade no total de atendimentos
em unidades públicas
% de ações básicas no total de
atendimentos em unidades privadas

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Valor
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Unidade

Municípios
com
Período
Valores
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Valor
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48

Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

v01204
v01205
v01206
v01207
v01208
v01209
v01210
v01211
v01212
v01213
v01214
v01215
v01216

Título
% de ações de média e alta
complexidade no total de atendimentos
em unidades privadas
Consultas médicas básicas por
habitante/ano
Consultas médicas especializadas por
habitante/ano
Consultas médicas total por
habitante/ano
Exames de patologia clínica por 100
consultas médicas total/ano
Exames de radiodiagnóstico por 100
consultas médicas total/ano
Ações especializadas em odontologia
por habitante/ano
% da produção ambulatorial básica no
total da produção ambulatorial
% da produção ambulatorial de MC no
total da produção ambulatorial
% da produção ambulatorial de AC no
total da produção ambulatorial
Número de ações básicas por 1000
habitantes/ano
Número de ações de média
complexidade por 1000 habitantes/ano
Número de ações de alta
complexidade por 1000 habitantes/ano

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Universo

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

0,03

6,08

Habitante/ano

0

2000

0,00

2,67

Habitante/ano

0

2000

0,03

7,71

Habitante/ano

0

2000

0,00

426,75

0

2000

0,00

45,27

0

2000

0,00

0,62

Habitante/ano

0

2000

24,52

100,00

%

0

2000

0,00

68,58

%

0

2000

0,00

28,52

%

0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
14.273,71
habitantes/ano
Em 1.000
5.239,45
habitantes/ano

1.580,85 32.274,86
0,00
0,00

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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consultas/ano
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consultas/ano
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos
2. Padrão da Oferta
Hospitalar Existente no
Município
2.1 Perfil da
Capacidade Instalada
Hospitalar Existente no
Município

Nome

Título

Universo

V02101

% de leitos públicos no total de leitos

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

1998

V02102

% de leitos municipais no total de
leitos públicos

0,00

100,00

%

0

1998

V02103

Número de Leitos por 1000 habitantes

0,00

34,22

V02104

Leitos de Clínica Médica por 1000
habitantes

0,00

7,88

0,00

4,26

0,00

3,37

0,00

4,46

0,00

29,79

0,00

0,58

0,00

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

133,61

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

V02105 Leitos de Pediatria por 1000 habitantes
V02106
V02107
V02108
V02109
2.2 Perfil da Produção
e Cobertura Hospitalar

v02201
v02202
v02203

Leitos de Cirurgia por 1000 habitantes
Leitos de Obstetrícia por 1000
habitantes
Leitos de Psiquiatria por 1000
habitantes
Leitos de UTI por 1000 habitantes
% de internações em hospitais
públicos no total de internações
% de internações em hospitais
municipais no total de internações em
hospitais públicos
Número de internações em clínica
médica por 1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes

0
0
0
0
0
0
0

Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

v02204
v02205
v02206
v02207
v02208
v02209
v02210

Título

Universo

Número de internações em pediatria
por 1000 habitantes/ano
Número de internações em cirurgia por
1000 habitantes/ano
Número de internações em obstetrícia
por 1000 habitantes/ano
Número de internações em psiquiatria
por 1000 habitantes/ano
Número de internações por 1000
habitantes/ano
% de internações de não residentes no
total de internações
Número de internações de residentes
por 1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

0,00

68,22

0,00

76,69

0,00

73,76

0,00

303,59

0,00

394,83

0,00

93,73

0,00

181,59

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Unidade
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano
Em 1.000
habitantes/ano

Municípios
com
Período
Valores
em Branco
0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

%

0

2000

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos
3. Padrão da Oferta
Ambulatorial sob
Gestão Municipal
3.1 Perfil da Produção
e Cobertura
Ambulatorial sob
Gestão Municipal

Nome

Título

Universo

V03101

% de atendimentos básicos sob gestão
municipal no total de atendimentos
básicos

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

0,00

100,00

%

0

2000

0,00

68,58

%

0

2000

0,00

19,47

%

0

2000

0,00

32.274,86

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

Todos os
municípios

0,00

14.273,71

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

Todos os
municípios

0,00

2.746,85

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

V03102

V03103
V03104
V03105
V03106
V03107
V03108

V03109

% de atendimentos de MC sob gestão
municipal no total de atendimentos de
MC
% de atendimentos de AC sob gestão
municipal no total de atendimentos de
AC
% de atendimentos básicos no total de
atendimentos sob gestão municipal
% de atendimentos de MC no total de
atendimentos sob gestão municipal
% de atendimentos de AC no total de
atendimentos sob gestão municipal
Número de ações básicas sob gestão
municipal por 1000 habitantes/ano
Número de ações de média
complexidade sob gestão municipal
por 1000 habitantes/ano
Número de ações de alta
complexidade sob gestão municipal
por 1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos
4. Padrão da Oferta
Hospitalar sob Gestão
Municipal
4.1 Perfil da
Capacidade Instalada
Hospitalar sob Gestão
Municipal

Nome

Título

Universo

V04101

% de leitos sob gestão municipal no
total de leitos

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

Abril
2000

% de leitos públicos sob gestão
municipal no total de leitos públicos
% de leitos municipais sob gestão
municipal no total de leitos municipais
% de leitos privados sob gestão
municipal no total de leitos privados
Leitos de Clínica Médica em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
Leitos de Pediatria em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
Leitos de Cirurgia em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
Leitos de Obstetrícia em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
Leitos de Psiquiatria em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
Leitos de UTI em Gestão Municipal por
1000 habitantes
Número de Leitos em Gestão
Municipal por 1000 habitantes
% de internações em hospitais sob
gestão municipal no total de
internações

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

1998

0,00

100,00

%

0

1998

0,00

100,00

%

0

1998

0,00

7,88

0,00

4,24

0,00

3,37

0,00

4,46

0,00

26,43

0,00

0,58

0,00

30,97

0,00

100,00

V04102
V04103
V04104
V04105
V04106
V04107
V04108
V04109
V04110
V04111
V04112

Todos os
municípios

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
Em 1.000
habitantes
%

0
0
0
0
0
0
0
0

Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
Abril
2000
2000

4.2 Perfil da Produção
C b t
H
it l
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Universo

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Todos os
municípios

0,00

392,36

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

Todos os
municípios

0,00

104,80

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

0,00

52,80

0

2000

0,00

72,23

0

2000

0,00

73,76

0

2000

0,00

303,59

0

2000

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

163,49

Em 1.000
habitantes/ano

0

2000

e Cobertura Hospitalar
sob Gestão Municipal
V04201

V04202
V04203
V04204
V04205
V04206
V04207

V04208

Número de internações em hospitais
sob gestão municipal por 1000
habitantes/ano
Número de internações em clínica
médica sob GM por 1000
habitantes/ano
Número de internações em pediatria
sob GM por 1000 habitantes/ano
Número de internações em cirurgia
sob GM por 1000 habitantes/ano
Número de internações em obstetrícia
sob GM por 1000 habitantes/ano
Número de internações em psiquiatria
sob GM por 1000 habitantes/ano
% de internações de não residentes no
total de internações em hospitais sob
GM
Número de internações de residentes
em hospitais sob gestão municipal por
1000 habitantes/ano

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos
5 Padrão do
Financiamento e Gasto
Federal
5.1 Perfil do
Faturamento de Ações
e Serviços
Ambulatoriais
Existentes

Nome

Título

Universo

V05101

% do faturamento de ações básicas no
faturamento ambulatorial total

Todos os
municípios

2,70

100,00

%

0

2000

% do faturamento de ações de MC no
faturamento ambulatorial total
% do faturamento de ações de AC no
faturamento ambulatorial total
Valor das ações básicas aprovadas
para pagamento por 1000
habitantes/ano
Valor das ações de MC aprovadas
para pagamento por 1000
habitantes/ano
Valor das ações de AC aprovadas
para pagamento por 1000
habitantes/ano
% do faturamento de ações básicas no
faturamento amb. total em gestão
municipal
% do faturamento de ações de MC no
faturamento amb. total em gestão
municipal
% do faturamento de ações de AC no
faturamento amb. total em gestão
municipal
Valor das ações básicas sob gestão
municipal aprovadas para pagamento

Todos os
municípios
Todos os
municípios

0,00

87,04

%

0

2000

0,00

77,86

%

0

2000

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

V05102
V05103
V05104

V05105

V05106
5.1 Perfil do
Faturamento de Ações
e Serviços
Ambulatoriais
Existentes sob Gestão
Municipal

V05201

V05202

V05203
V05204

Todos os
municípios

Valor
Máximo

Unidade

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

1.424,30 65.530,97

Todos os
municípios

0,00

147.557,91

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

Todos os
municípios

0,00

84.776,49

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

Todos os
municípios

4,88

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

91,13

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

73,89

%

0

2000

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

Municípios
com ações

1.289,80 40.133,80
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

Universo

por 1000 habitantes/ano

aprovadas

Valor das ações de MC sob gestão
municipal aprovadas para pagamento
por 1000 habitantes/ano
Valor das ações de AC sob gestão
municipal aprovadas para pagamento
por 1000 habitantes/ano

Municípios
com ações
aprovadas
Municípios
com ações
aprovadas

V05301

% do valor das internações em
hospitais públicos no total dos
hospitais

Municípios
com
internações

V05302

% do valor das internações em
hospitais municipais no total dos
hospitais públicos

V05303

Valor das internações dos residentes
por 1000 habitantes/ano

V05304

% do valor das internações de não
residentes no total

V05305

% do valor das internações dos
residentes no total

v05306

Valor Médio das internações
realizadas em hospitais privados

v05307

Valor Médio das internações
realizadas em hospitais publicos

Municípios
com
internações
Municípios
com
internações
Municípios
com
internações
Municípios
com
internações
Municípios
com
internações
em hospitais
privados
Municípios
com
internações
em hospitais

V05205

V05206
5.3 Perfil do
Faturamento dos
Serviços Hospitalares
Existentes

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

0,00

65.530,97

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

0,00

45.046,50

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

0,00

100,00

%

21

2000

0,00

100,00

%

21

2000

0,00

82.261,79

Em reais/1000
habitantes/ano

21

2000

0,00

100,00

%

21

2000

15,45

100,00

%

21

2000

115,73

919,77

Em reais

126

2000

33,62

906,71

Em reais

256

2000
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

Universo

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

33,62

603,35

Em reais

317

2000

98,44

610,39

Em reais

23

2000

0,00

3.588,14

Em reais

21

2000

85,80

602,57

Em reais

22

2000

34,55

830,85

Em reais

32

2000

71,62

1.395,75

Em reais

44

2000

62,60

361,25

Em reais

27

2000

55,54

1.005,13

Em reais

402

2000

0,00

100,00

%

0

2000

públicos

v05308

Valor Médio das internações
realizadas em hospitais municipais

v05309

Valor Médio das internações de
residentes próprios do município

v05310

Valor Médio das internações de não
residentes do município

v05311
v05312
v05313
v05314
v05315

5.4 Perfil do
Faturamento dos

V05401

Municípios
com
internações
em hospitais
municipais
Municípios
com
Internações
Municípios
com
Internações
de não
residentes

Valor médio das internações em
clínica médica
Valor médio das internações em
pediatria
Valor médio das internações em
cirurgia
Valor médio das internações em
obstetrícia
Valor médio das internações em
psiquiatria

Municípios
com
Internações
na
especialidade

% do valor das internações em
hospitais sob gestão municipal no total

Todos os
municípios
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Serviços Hospitalares
Existentes sob Gestão
Municipal

V05402
V05403

v05404

v05405

v05406
v05407
v05408
v05409
v05410
v05411
5.5 Perfil das Despesas
Federais

V05501
V05502

Título
Valor das internações dos residentes
em hospitais sob gestão municipal por
1000 habitantes/ano
% do valor dos não residentes no total
de hospitais sob gestão municipal

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Universo

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Todos os
municípios

0,00

65.306,64

Em reais/1000
habitantes/ano

0

2000

0,00

100,00

%

0

2000

98,44

927,90

Em reais

30

2000

83,85

1.394,18

Em reais

31

2000

98,44

919,77

Em reais

24

2000

0,00

31.379,43

Em reais

27

2000

0,67

17.817,74

Em reais

36

2000

6,35

213.470,71

Em reais

49

2000

0,38

40.955,97

Em reais

32

2000

88,41

119.574,10

Em reais

417

2000

0,00

82,30

%

0

2000

0,00

90,10

%

0

2000

Todos os
municípios
Municípios
com
Valor médio das internações de
Internações
residentes próprios realizadas em
de
hospitais sob GM
residentes
Municípios
com
Valor médio das internações de não
residentes realizadas em hospitais sob Internações
de não
GM
residentes
Valor médio das internações
Municípios
realizadas em hospitais sob gestão
com
municipal
Internações
Valor médio das internações em
clínica médica sob GM
Valor médio das internações em
Municípios
pediatria sob GM
com
Valor médio das internações em
Internações
cirurgia sob GM
na
Valor médio das internações em
especialidade
obstetrícia sob GM
Valor médio das internações em
psiquiatria sob GM
% dos pagamentos federais nas
Todos os
despesas federais totais efetuadas
municípios
% das transferências de MC e AC nas
Todos os
despesas federais totais efetuadas
municípios
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

V05503

V05504

V05505

V05506

V05507
V05508
V05509

Título
% das transferências de atenção
básica nas despesas federais totais
efetuadas
% de despesa assistência hospitalar e
MC e AC ambulatoriais no total de MC
e AC

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Universo

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

Todos os
municípios

4,91

98,85

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

100,00

%

0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

0

2000

Municípios
com despesa
47,14
72,28
%
de atenção
básica
Municípios
% do tipo de despesa PAB variável na
com despesa
25,13
88,65
%
despesa federal total de atenção
de atenção
básica
básica
Em reais/1000
Pagamentos federais por 1000
Todos os
0,00 184.667,83
habitantes/ano
habitantes/ano
municípios
Em reais/1000
Transferências federais de MC e AC
Todos os
0,00 194.675,58
habitantes/ano
por 1000 habitantes/ano
municípios
Em reais/1000
Transferências federais de atenção
Todos os
9.148,07 49.143,10
habitantes/ano
básica por 1000 habitantes/ano
municípios
% do tipo de despesa PAB fixo na
despesa federal total de atenção
básica
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Título

Universo

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

6,90

454,38

Em
reais/hab./ano

352

1999

9,94

98,55

%

352

1999

1,15

89,51

%

352

1999

0,00

81,11

%

352

1999

3,47

37,09

%

352

1999

6. Padrão do
Financiamento e Gasto
Municipal
V06105 Despesa total com saúde por habitante

V06101

% das transferências para o SUS na
despesa total com saúde

V06104

% de recursos próprios aplicados em
saúde

V06103

% dos investimentos na despesa total
com saúde

V06102

% das despesas com pessoal e
encargos sociais na despesa total com
saúde

Municípios
com despesa
de saúde
informada
Municípios
com despesa
de saúde
informada
Municípios
com despesa
de saúde
informada
Municípios
com despesa
de saúde
informada
Municípios
com despesa
de saúde
informada
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Dicionário 2000

Dicionário de Indicadores

Eixos

Nome

Municípios
com
Período
Valores
em Branco

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidade

0,00

66,50

%

0

2000

0,00

100,00

%

0

2000

26,11

100,00

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

18,08

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

8,91

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

12,91

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

11,98

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

4,43

%

0

2000

Todos os
municípios

0,00

22,91

%

0

2000

Título

Universo

% das despesas com PACS/PSF nas
despesas federais com atenção básica
% de consultas PSF no total de
consultas básicas
% de consultas básicas no total de
consultas realizadas
% de consultas/atendimentos
domiciliares feitos por enfermeiro do
PACS/PSF na produção total de
atenção básica
% de consultas/atendimentos feitos
por enfermeiro do PACS/PSF na
produção total de atenção básica
% de atividades educativas do
PACS/PSF na produção total de
atenção básica
% de atividades educativas na
produção total de atenção básica
% de consultas/atendimentos
domiciliares feitas por enfermeiro na
produção total de atenção básica
% de consultas/atendimentos feitos
por enfermeiro na produção total de
atenção básica

Todos os
municípios
Todos os
municípios
Todos os
municípios

7. Modelo de Atenção a
Saúde Adotado no
Município
V07101
V07102
V07103

V07104

V07105

V07106
V07107
V07108

V07109
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000
Forma de Cálculo dos Indicadores Relacionados à Saúde para Avaliação dos Municípios Plenos do Sistema
Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

1- Padrão da oferta
ambulatorial existente
no município

1.1- Perfil da capacidade
instalada ambulatorial

v01101

participação percentual de
unidades públicas no total
de unidades ambulatoriais
existentes

v01102

participação percentual de
unidades municipais no
total de unidades
ambulatoriais públicas
existentes

Tipos de
prestadores
públicos:
n. de unidades públicas
Para o numerador e
Ministério da
cadastradas no município pleno/n.
Saúde, out.
denominador: SIA-SUS / Ficha
de unidades ambulatoriais totais
órgãos federais,
de cadastro ambulatorial
cadastradas, multiplicado por 100.
estaduais,
municipais,
universitários.
n. de unidades municipais (tipo de
prestador municipal) cadastradas
Para o numerador e
no município pleno/n. de unidades denominador: SIA-SUS / Ficha
ambulatoriais públicas totais
de cadastro ambulatorial
cadastradas, multiplicado por 100.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

v01103

participação percentual de
unidades privadas no total
de unidades ambulatoriais
existentes

v01104

participação percentual de
unidades de baixa
complexidade no total de
unidades ambulatoriais
existentes

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

Tipos de
prestadores
n. de unidades privadas
privados:
cadastradas no município pleno/n.
Para o numerador e
cadastrados,
de unidades ambulatoriais
denominador: SIA-SUS / Ficha
cadastrados
públicas totais cadastradas,
de cadastro ambulatorial
isentos, sindicais,
multiplicado por 100.
filantrópicos,
filantrópicos
isentos e outros.
Tipos de unidades
classificadas
como de baixa
complexidade:
posto e centro de
n. de unidades de baixa
saúde, unidade de
complexidade cadastradas no
Para o numerador e
saúde da família,
município pleno/n. de unidades denominador: SIA-SUS / Ficha
posto de
ambulatoriais totais cadastradas,
de cadastro ambulatorial
assistência
multiplicado por 100.
médica, Unid.
Móvel Terrestre
p/Atend.
Médico/Odontológ
ico.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

1.2- Perfil da produção e
cobertura ambulatorial

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

n. de unidades de média e alta
complexidade cadastradas no
município pleno/n. de unidades
ambulatoriais totais cadastradas,
multiplicado por 100.

v01105

participação percentual de
unidades de média e alta
complexidade no total de
unidades ambulatoriais
existentes

v01201

produção referente às ações
básicas (categoria de
participação percentual de
procedimentos básica) aprovada
atendimentos básicos no
nos últimos doze meses realizada
total de atendimentos
em unidades públicas/ total da
realizados em unidades
produção ambulatorial aprovada
públicas
em unidades públicas no mesmo
período, multiplicada por 100

v01202

produção referente às ações
especializadas e de alta
participação percentual de
complexidade aprovada nos
atendimentos de MC e AC
últimos doze meses realizada em
no total de atendimentos
unidades públicas/ total da
realizados em unidades
produção ambulatorial aprovada
púbicas
em unidades públicas no mesmo
período, multiplicada por 100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Fonte dos Dados

Observações

Tipos de unidades
classificadas
como de média e
alta
complexidade:
todas com
exceção das
básicas (posto e
Para o numerador e
denominador: SIA-SUS / Ficha centro de saúde,
unidade de saúde
de cadastro ambulatorial
da família, posto
de assistência
médica, Unid.
Móvel Terrestre
p/Atend.
Médico/Odontológ
ico).
Tipos de
prestadores
públicos:
Ministério da
Numerador e denominador:
Saúde, out.
SIA-SUS / produção
órgãos federais,
ambulatorial aprovada
estaduais,
municipais,
universitários.

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Item
de Programação
de MC e AC - 7 a
22 e 26 a 37.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

v01203

produção referente às ações
básicas (categoria de
participação percentual de
procedimentos básica) aprovada
atendimentos básicos no
nos últimos doze meses realizada
total de atendimentos
em unidades privadas/ total da
realizados em unidades
produção ambulatorial aprovada
privadas
em unidades privadas no mesmo
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Tipos de
prestadores
privados:
cadastrados,
cadastrados
isentos, sindicais,
filantrópicos,
filantrópicos
isentos e outros.

v01204

produção referente às ações
especializadas e de alta
participação percentual de
complexidade aprovada nos
atendimentos de MC e AC
últimos doze meses realizada em
no total de atendimentos
unidades privadas/ total da
realizados em unidades
produção ambulatorial aprovada
privadas
em unidades privadas no mesmo
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Item
de Programação
de MC e AC - 7 a
22 e 26 a 37.

v01205

n. de consultas médicas
básicas por habitante/ano

produção de consultas médicas e
atendimentos em especialidades
básicas aprovada pelo município
pleno nos últimos doze meses/
população.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000:
procedimentos
02.012.01-4 a
02.012.10-3 da
Tabela.

v01206

n. de consultas médicas
especializadas por
habitante/ano

produção de consultas médicas
especializadas aprovada pelo
município pleno nos últimos doze
meses/ população.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000:
procedimentos
07.012.01-2 a
07.012.35-7 da
Tabela.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Fonte dos Dados

Observações

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000:
procedimentos
02.012.01-4 a
02.012.10-3 e
07.012.01-2 a
07.012.35-7 da
Tabela.

v01208

produção de exames de patologia
clínica aprovada pelo município
n. de exames de patologia
pleno nos últimos doze meses/
clínica por 100 consultas
produção total de consultas
médicas realizadas
médicas aprovadas no mesmo
período multiplicado por 100.

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000 grupo
11 da Tabela

v01209

n. de exames de
radiodiagnóstico por 100
consultas médicas
realizadas

produção de exames de
radiodiagnóstico aprovada pelo
município pleno nos últimos doze
meses/ produção total de
consultas médicas aprovada no
mesmo período multiplicado por
100.

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000 grupo
13 da Tabela

v01210

n. de ações especializadas
de odontologia por 1000
habitante/ano

produção de ações de
odontologia especializada
aprovada pelo município pleno
nos últimos doze meses/
população.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000 grupo
10 da Tabela

v01207

Indicador

Forma de Cálculo

n. de consultas médicas
por habitante/ano

produção de consultas médicas
totais aprovada pelo município
pleno nos últimos doze meses/
população. Consultas médicas
básicas e especializadas:

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

v01211

produção referente às ações
básicas (categoria básica)
participação percentual da
aprovada nos últimos doze
produção ambulatorial
meses/ total da produção
básica no total da produção
ambulatorial aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v01212

produção referente às ações de
participação percentual da
MC aprovada nos últimos doze
produção ambulatorial de
meses/ total da produção
MC no total da produção
ambulatorial aprovada no mesmo
ambulatorial aprovada
período, multipicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v01213

produção referente às ações de
participação percentual da
AC aprovada nos últimos doze
produção ambulatorial de
meses/ total da produção
AC no total da produção
ambulatorial aprovada no mesmo
aprovada
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

v01214

n. de ações básicas por
1.000 habitantes /ano

produção referente às ações
básicas (categoria básica)
aprovada nos últimos doze
meses/ população, multiplicado
por 1000.

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

v01215

n. de ações de MC por
1000 habitante /ano

produção referente às ações de
MC aprovada nos últimos doze
meses/ população, multiplicado
por 1000.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

v01216

produção de ações de alta
complexidade aprovada pelo
n. de ações de AC por 1000
município pleno nos últimos doze
habitante /ano
meses/ população, multiplicado
por 1000.

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

2- Padrão da oferta
hospitalar existente no
município

2.1- Perfil da capacidade
instalada hospitalar

v02101

n. de leitos públicos (regime
participação percentual de
leitos públicos no total de público) no município em plena/n.
total de leitos cadastrados,
leitos cadastrados no
multiplicado por 100
município

Numerador e denominador:
SIH-SUS / ficha de cadastro
hospitalar

v02101

n. de leitos municipais (natureza
participação percentual de jurídica municipal) no município
leitos municipais no total de em plena/n. total de leitos públicos
leitos públicos do município (regime público), multiplicado por
100

Numerador e denominador:
SIH-SUS / ficha de cadastro
hospitalar

v02103

n. de leitos por 1000 hab

n. de leitos no município em
plena/população, multiplicado por
1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v02104

n. de leitos de clínica
médica por 1000 hab

n. de leitos de clínica médica no
município em plena/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02105

n. de leitos de pediatria por
1000 hab

n. de leitos de pediatria no
município em plena/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v02106

n. de leitos de cirurgia por
1000 hab

n. de leitos de cirurgia no
município em plena/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v02107

n. de leitos de obstetrícia
por 1000 hab

n. de leitos de obstetrícia no
município em plena/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v02108

n. de leitos de psiquiatria
por 1000 hab

n. de leitos de psiquiatria no
município em plena/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

2.2- Perfil da produção e
cobertura hospitalar

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02109

n. de leitos de UTI no município
n. de leitos de UTI por 1000
em plena/população, multiplicado
hab
por 1000

v02201

n. internações realizadas em
participação percentual das
hospitais públicos (regime público)
Numerador e denominador:
internações em hospitais
nos últimos doze meses/total de
SIH/SUS / produção hospitalar
públicos no total das
internações realizadas no mesmo
internações realizadas
período, multiplicado por 100

v02202

n. internações realizadas em
participação percentual das hospitais municipais (natureza
jurídica municipal) nos últimos
internações em hospitais
Numerador e denominador:
doze meses/total de internações
municipais no total das
SIH/SUS / produção hospitalar
internações realizadas em realizadas em hospitais públicos
no mesmo período, multiplicado
hospitais públicos
por 100

v02203

n. de internações em clínica
médica por 1000 hab./ano

n. de internações em clínica
médica nos últimos doze
meses/população, multiplicado
por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02204

n. de internações em pediatria nos
n. de internações em
últimos doze meses/população,
pediatria por 1.000 hab./ano
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02205

n. de internações em
cirurgia por 1.000 hab./ano

n. de internações em cirurgia nos
últimos doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02206

n. de internações em
obstetrícia por 1.000
hab./ano

n. de internações em obstetrícia
nos últimos doze
meses/população, multiplicado
por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02207

n. de internações em
psiquiatria por1.000
hab./ano

n. de internações em psiquiatria
nos últimos doze
meses/população, multiplicado
por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

72

Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v02208

n. de internações por 1.000
hab./ano

n. de internações nos últimos
doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v02209

participação percentual de
internações de residentes
de fora do município no
total de internações
realizadas

v02210

n. de internações por 1.000
hab./ano

Observações

n. internações de residentes de
fora do município nos últimos
Numerador e denominador:
doze meses/total de internações
SIH/SUS / produção hospitalar
realizadas no mesmo período,
multiplicado por 100
n. de internações de residentes no
próprio município nos últimos
doze meses/população,
multiplicado por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

3- Padrão da oferta
ambulatorial sob
gestão municipal

3.1- Perfil da produção e
cobertura ambulatorial
sob Gestão Municipal

v03101

produção referente às ações
participação percentual de
básicas (categoria básica)
atendimentos básicos sob aprovada nos últimos doze meses
gestão municipal no total de sob gestão municipal/ total da
atendimentos básicos
produção ambulatorial básica
aprovada no mesmo período,
realizados
multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v03102

participação percentual da produção referente às ações de
MC aprovada nos últimos doze
produção ambulatorial de
MC sob gestão municipal meses sob gestão municipal/ total
da produção ambulatorial de MC
no total da produção
aprovada no mesmo período,
ambulatorial de MC
multipicada por 100
aprovada

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v03103

produção referente às ações de
AC aprovada nos últimos doze
participação percentual da
produção de AC sob gestão meses sob gestão municipal/ total
da produção ambulatorial de AC
municipal no total da
aprovada no mesmo período,
produção de AC aprovada
multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

v03104

produção referente às ações
básicas (categoria básica)
participação percentual da
aprovada nos últimos doze meses
produção ambulatorial
básica no total da produção sob gestão municipal/ total da
ambulatorial sob gestão produção ambulatorial sob gestão
municipal aprovada no mesmo
municipal aprovada
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v03105

produção referente às ações de
participação percentual da MC aprovada nos últimos doze
produção ambulatorial de meses sob gestão municipal/ total
da produção ambulatorial sob
MC no total da produção
gestão municipal aprovada no
ambulatorial sob gestão
mesmo período, multipicada por
municipal aprovada
100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v03106

produção referente às ações de
AC aprovada nos últimos doze
participação percentual da
produção ambulatorial de meses sob gestão municipal/ total
da produção ambulatorial sob
AC no total da produção
gestão municipal aprovada no
ambulatorial sob gestão
mesmo período, multiplicada por
municipal aprovada
100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v03107

n. de ações básicas sob
gestão municipal por 1.000
habitante /ano

produção referente às ações
básicas (categoria básica) sob
gestão municipal aprovada nos
últimos doze meses/ população,
multiplicado por 1000.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

v03108

n. de ações de MC sob
gestão municipal por 1.000
habitante /ano

produção referente às ações de
MC sob gestão municipal
aprovada nos últimos doze
meses/ população, multiplicado
por 1000. .

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v03109

produção de ações de alta
complexidade sob gestão
n. de ações de AC sob
municipal aprovada pelo
gestão municipal 1.000 por
município pleno nos últimos doze
habitante /ano
meses/ população, multiplicado
por 1000.

Numerador: SIA-SUS /
produção ambulatorial
aprovada Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

4- Padrão da oferta
hospitalar sob gestão
municipal

4.1- Perfil da capacidade
instalada hospitalar sob
gestão municipal

v04101

participação percentual de n. de leitos no município em plena
leitos sob gestão municipal sob gestão municipal/n. total de
leitos cadastrados, multiplicado
no total de leitos
por 100
cadastrados

v04102

participação percentual de
leitos públicos sob gestão
municipal no total de leitos
públicos existentes

v04103

v04104

n. de leitos públicos (regime
público) no município em plena
sob gestão municipal/n. total de
leitos públicos, multiplicado por
100

n. de leitos municipais (natureza
participação percentual de
jurídica municipal) no município
leitos municipais sob gestão
em plena sob gestão municipal/n.
municipal no total de leitos
total de leitos municipais,
municipais existentes
multiplicado por 100

participação percentual de
leitos privados sob gestão
municipal no total de leitos
privados existentes

n. de leitos privados (regime
privado) no município em plena
sob gestão municipal/n. total de
leitos privados, multiplicado por
100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador e denominador:
SIH-SUS / ficha de cadastro
hospitalar

Numerador e denominador:
SIH-SUS / ficha de cadastro
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SIH-SUS / ficha de cadastro
hospitalar

Numerador e denominador:
SIH-SUS / ficha de cadastro
hospitalar
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v04105

n. de leitos de clínica
médica sob gestão
municipal por 1000 hab

n. de leitos de clínica médica no
município em plena sob gestão
municipal/população, multiplicado
por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v04106

n. de leitos de pediatria no
n. de leitos de pediatria sob
município em plena sob gestão
gestão municipal por 1000
municipal/população, multiplicado
hab
por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v04107

n. de leitos de cirurgia no
n. de leitos de cirurgia sob
município em plena sob gestão
gestão municipal por 1000
municipal/população, multiplicado
hab
por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v04108

n. de leitos de obstetrícia
sob gestão municial por
1000 hab

n. de leitos de obstetrícia no
município em plena sob gestão
municipal/população, multiplicado
por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

v04109

n. de leitos de psiquiatria
sob gestão municipal por
1000 hab

n. de leitos de psiquiatria no
município em plena sob gestão
municipal/população, multiplicado
por 1000

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

v04110

v04111

4.2- Perfil da produção e
cobertura hospitalar sob
gestão municipal

Indicador

Forma de Cálculo

n. de leitos de UTI no município
n. de leitos de UTI sob
em plena sob gestão
gestão municipal por 1000
municipal/população, multiplicado
hab
por 1000

n. de leitos sob gestão
municipal por 1000 hab

Fonte dos Dados

Observações

Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
Denominador: FIBGE

n. de leitos no município em plena Numerador: SIH/SUS / Ficha
de cadastro hospitalar
sob gestão municipal/população,
Denominador: FIBGE
multiplicado por 1000

v04112

n. internações realizadas em
participação percentual das
hospitais sob gestão municipal
internações em hospitais
Numerador e denominador:
nos últimos doze meses/total de
sob gestão municipal no
SIH/SUS / produção hospitalar
internações realizadas no mesmo
total das internações
período, multiplicado por 100
realizadas

v04201

n. de internações sob
gestão municipal por 1.000
hab./ano

n. de internações sob gestão
municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado
por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

v04202

Indicador

Forma de Cálculo

n. de internações em clínica
n. de internações em clínica
médica sob gestão
médica sob gestão municipal nos
municipal por 1.000
últimos doze meses/população,
hab./ano
multiplicado por 1000

Fonte dos Dados

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04203

n. de internações em
pediatria sob gestão
municipal por1.000
hab./ano

n. de internações em pediatria
sob gestão municipal nos últimos
doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04204

n. de internações em
cirurgia sob gestão
municipal por 1.000
hab./ano

n. de internações em cirurgia sob
gestão municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado
por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04205

n. de internações em
obstetrícia sob gestão
municipal por1.000
hab./ano

n. de internações em obstetrícia
sob gestão municipal nos últimos
doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v04206

n. de internações em
psiquiatria sob gestão
municipal por 1000
hab./ano

n. de internações em psiquiatria
sob gestão municipal nos últimos
doze meses/população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE

v04207

n. internações de residentes de
participação percentual das
fora do município sob gestão
internações de residentes
municipal nos últimos doze
Numerador e denominador:
de fora do município no
meses/total de internações sob
SIH/SUS / produção hospitalar
total das internações
gestão municipal realizadas no
realizadas nos hospitais
mesmo período, multiplicado por
sob gestão municipal
100

v04208

n. de internações sob
gestão municipal por 1.000
hab./ano

n. de internações de residentes no
próprio município sob gestão
municipal nos últimos doze
meses/população, multiplicado
por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Numerador: SIH/SUS /
produção hospitalar
Denominador: FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

5- Padrão do
financiamento e gasto
federal
5.1- Perfil do
faturamento de ações e
serviços ambulatoriais
existentes

v05101

valor da produção referente às
participação percentual do ações básicas (categoria básica)
aprovada nos últimos doze
faturamento de ações
meses/ total da produção
básicas no faturamento
ambulatorial aprovada no mesmo
ambulatorial total
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v05102

participação percentual do
faturamento de ações de
MC no faturamento
ambulatorial total

valor da produção referente às
ações de MC aprovada nos
últimos doze meses/ total da
produção ambulatorial aprovada
no mesmo período, multipicada
por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v05103

participação percentual do
faturamento de ações de
AC no faturamento
ambulatorial total

valor da produção referente às
ações de AC aprovada nos
últimos doze meses/ total da
produção ambulatorial aprovada
no mesmo período, multiplicada
por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

v05104

valor da produção referente às
ações básicas (categoria básica)
valor das ações básicas
aprovada nos últimos doze
aprovadas para pagamento
meses/ população, multiplicado
por 1000 habitante/ano
por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE
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Forma de Cálculo dos Indicadores - 2000

Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

5.2- Perfil do
faturamento de ações e
serviços ambulatoriais
sob gestão municipal

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

v05105

valor da produção referente às
valor das ações de MC
ações de MC aprovada nos
aprovadas para pagamento
últimos doze meses/ população,
por 1000 habitante/ano
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v05106

valor da produção referente às
valor das ações de AC
ações de AC aprovada nos
aprovadas para pagamento
últimos doze meses/ população,
por 1000 habitante/ano
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

v05201

valor da produção referente às
participação percentual do ações básicas (categoria básica)
aprovada nos últimos doze meses
faturamento de ações
sob gestão municipal/ total da
básicas no faturamento
produção ambulatorial municipal
ambulatorial total sob
aprovada no mesmo período,
gestão municipal
multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v05202

valor da produção referente às
ações de MC aprovada nos
participação percentual do
últimos doze meses sob gestão
faturamento de ações de
municipal/ total da produção
MC no total do faturamento
ambulatorial sob gestão ambulatorial sob gestão municipal
aprovada no mesmo período,
municipal
multipicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

v05203

v05204

5.3- Perfil do
faturamento dos serviços
hospitalares existentes

Indicador

Forma de Cálculo

valor da produção referente às
ações de AC aprovada nos
participação percentual do
últimos doze meses sob gestão
faturamento de ações de
municipal/ total da produção
AC no total do faturamento
ambulatorial sob gestão ambulatorial sob gestão municipal
aprovada no mesmo período,
municipal
multiplicada por 100
valor das ações básicas
sob gestão municipal
aprovadas por 1000
habitante/ano

valor da produção referente às
ações básicas (categoria básica)
sob gestão municipal aprovada
nos últimos doze meses/
população, multiplicado por 1000

Fonte dos Dados

Observações

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

v05205

valor da produção referente às
valor das ações de MC sob
ações de MC sob gestão
gestão municipal aprovadas municipal aprovada nos últimos
por 1000 habitante/ano
doze meses/ população,
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
7 a 22.

v05206

valor da produção referente às
ações de AC sob gestão
valor das ações de AC sob
gestão municipal aprovadas municipal aprovada nos últimos
doze meses/ população,
por 1000 habitante/ano
multiplicado por 1000

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE

Para 2000: Itens
de Programação
26 a 37.

v05301

valor total das internações
participação percentual das
realizadas em hospitais públicos
internações realizadas em
(regime público) nos últimos doze Numerador e denominador:
hospitais públicos no valor
meses/valor total de internações SIH/SUS / produção hospitalar
total das internações
realizadas no mesmo período,
aprovadas
multiplicado por 100
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

v05302

v05303

v05304

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

valor total das internações
realizadas em hospitais
participação percentual das
municipais (tipo de prestador
internações realizadas em
Numerador e denominador:
municipal) nos últimos doze
hospitais municipais no
valor total das internações meses/valor total de internações SIH/SUS / produção hospitalar
realizadas em hospitais públicos
em hospitais públicos
(regime público) no mesmo
aprovadas
período, multiplicado por 100
valor total das internações dos
Numerador: SIA-SUS/
residentes no próprio município
produção Denominador:
nos últimos doze
FIBGE
meses/população, multiplicado
por 1000
valor total das internações de
participação percentual das
residentes de fora do município
internações de residentes
nos últimos doze meses/valor total Numerador e denominador:
de fora do município no
SIH/SUS / produção hospitalar
de internações realizadas no
valor total das internações
mesmo período, multiplicado por
aprovadas
100
valor das internações dos
residentes por 1000
habitante/ano

v05305

valor total das internações de
participação percentual das
residentes no município nos
Numerador e denominador:
internações de residentes
últimos doze meses/valor total de
SIH/SUS / produção hospitalar
no município no valor total
internações realizadas no mesmo
das internações aprovadas
período, multiplicado por 100

v05306

valor total das internações
realizadas em hospitais privados
valor médio das internações
(regime privado) nos últimos doze Numerador e denominador:
realizadas em hospitais
meses/n. total de internações
SIH/SUS / produção hospitalar
privados
realizadas em hospitais privados
no mesmo período

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

v05307

v05308

v05309

v05310

v05311

v05312

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

valor total das internações
realizadas em hospitais públicos
valor médio das internações
(regime público) nos últimos doze Numerador e denominador:
realizadas em hospitais
meses/n. total de internações
SIH/SUS / produção hospitalar
públicos
realizadas em hospitais públicos
no mesmo período

valor médio das internações
realizadas em hospitais
municipais

valor total das internações
realizadas em hospitais
municipais (natureza jurídica
municipal) nos últimos doze
meses/n. total de internações
realizadas em hospitais
municipais no mesmo período

valor total das internações de
residentes próprios nos últimos
valor médio das internações
doze meses/n. total de
de residentes próprios
internações de residentes próprios
no mesmo período
valor total das internações de
residentes de fora do município
valor médio das internações
nos últimos doze meses/n. total
de residentes de fora do
de internações de residentes de
município
fora do município no mesmo
período
valor total das internações em
clínica médica realizadas nos
valor médio das internações
últimos doze meses/total de
em clínica médica
internações em clínica médica no
mesmo período
valor total das internações em
valor médio das internações
pediatria realizadas nos últimos
em pediatria
doze meses/total de internações

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção hospitalar

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção hospitalar
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SIH/SUS / produção hospitalar

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção hospitalar

Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção hospitalar
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

em pediatria no mesmo período

v05313

v05314

v05315

5.4- Perfil do
faturamento dos serviços
hospitalares sob gestão
municipal

v05401

v05402

valor total das internações em
Numerador e denominador:
valor médio das internações cirurgia realizadas nos últimos
doze meses/total de internações SIH/SUS / produção hospitalar
em cirurgia
em cirurgia no mesmo período
valor total das internações em
valor médio das internações obstetrícia realizadas nos últimos Numerador e denominador:
doze meses/total de internações SIH/SUS / produção hospitalar
em obstetrícia
em obstetrícia no mesmo período
valor total das internações em
valor médio das internações psiquiatria realizadas nos últimos Numerador e denominador:
doze meses/total de internações SIH/SUS / produção hospitalar
em psiquiatria
em psiquiatria no mesmo período
valor total das internações
participação percentual das
realizadas em hospitais sob
internações realizadas em
gestão municipal nos últimos doze Numerador e denominador:
hospitais sob gestão
meses/valor total de internações SIH/SUS / produção hospitalar
municipal no valor total das
realizadas no mesmo período,
internações aprovadas
multiplicado por 100
valor total das internações dos
valor das internações dos
residentes no próprio municipal
residentes realizadas em
em hospitais sob gestão municipal
hospitais sob gestão
nos últimos doze
municipal por 1000
meses/população, multiplicado
habitante/ano
por 1000

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Numerador: SIA-SUS/
produção Denominador:
FIBGE
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v05403

participação percentual das
internações de residentes
de fora do município no
valor total da produção
aprovada nos hospitais sob
gestão municipal

v05404

valor total das internações de
residentes no próprio município
valor médio das internações
em hospitais sob gestão municipal
Numerador e denominador:
de residentes próprios nos
nos últimos doze meses/n. total
SIH/SUS / produção hospitalar
hospitais sob gestão
de internações de residentes
municipal
próprios em hospitais sob gestão
municipal no mesmo período

v05405

valor total das internações de
residentes de fora do município
valor médio das internações em hospitais sob gestão municipal
Numerador e denominador:
nos últimos doze meses/n. total
de residentes de fora do
município nos hospitais sob de internações de residentes de SIH/SUS / produção hospitalar
fora do município em hospitais
gestão municipal
sob gestão municipal no mesmo
período

v05406

valor total das internações
realizadas em hospitais sob
valor médio das internações gestão municipal nos últimos doze
Numerador e denominador:
meses/n. total de internações
realizadas em hospitais sob
SIH/SUS / produção hospitalar
realizadas em hospitais sob
gestão municipal
gestão municipal no mesmo
período

Observações

valor total das internações de
residentes de fora do município
em hospitais sob gestão municipal
nos últimos doze meses/valor total Numerador e denominador:
SIH/SUS / produção hospitalar
de internações realizadas em
hospitais sob gestão municipal no
mesmo período, multiplicado por
100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v05407

valor total das internações em
clínica médica sob gestão
valor médio das internações
municipal realizadas nos últimos
em clínica médica nos
Numerador e denominador:
doze meses/total de internações
SIH/SUS / produção hospitalar
hospitais sob gestão
em clínica médica em hospitais
municipal
sob gestão municipal no mesmo
período

v05408

valor total das internações em
pediatria sob gestão municipal
valor médio das internações
realizadas nos últimos doze
Numerador e denominador:
em pediatria nos hospitais
meses/total de internações em SIH/SUS / produção hospitalar
sob gestão municipal
pediatria em hospitais sob gestão
municipal no mesmo período

v05409

valor médio das internações
em cirurgia nos hospitais
sob gestão municipal

v05410

valor médio das internações
em obstetrícia nos hospitais
sob gestão municipal

v05411

valor médio das internações
em psiquiatria nos hospitais
sob gestão municipal

Observações

valor total das internações em
cirurgia sob gestão municipal
Numerador e denominador:
realizadas nos últimos doze
meses/total de internações em SIH/SUS / produção hospitalar
cirurgia nos hospitais sob gestão
municipal no mesmo período
valor total das internações em
obstetrícia sob gestão municipal
realizadas nos últimos doze
Numerador e denominador:
meses/total de internações em
SIH/SUS / produção hospitalar
obstetrícia em hospitais sob
gestão municipal no mesmo
período
valor total das internações em
psiquiatria sob gestão municipal
realizadas nos últimos doze
Numerador e denominador:
meses/total de internações em
SIH/SUS / produção hospitalar
psiquiatria em hospitais sob
gestão municipal no mesmo
período
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

5.5- Perfil das despesas
federais

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v05501

valor dos pagamentos federais
participação percentual dos
realizados nos últimos doze
pagamentos federais (grupo
meses/valor total dispendido no
de despesa) nas despesas
mesmo período, multiplicado por
federais totais efetuadas
100

Numerador e denominador:
Recursos Federais do SUS

v05502

participação percentual das valor das transferências de MC e
transferências de média e AC realizadas nos últimos doze
meses/valor total dispendido no
alta complexidade (grupo
de despesa) nas despesas mesmo período, multiplicado por
100
federais totais efetuadas

Numerador e denominador:
Recursos Federais do SUS

v05503

participação percentual das
transferências de atenção
básica (grupo de despesa)
nas despesas federais
totais efetuadas

v05504

participação percentual do
tipo de despesa assistência
hospitalar e MC e AC
ambulatorial nas despesas
federais totais de MC e AC
efetuadas

v05505

participação percentual do
tipo de despesa PAB Fixo
nas despesas federais
totais de atenção básica
efetuadas

valor das transferências de
atenção básica realizadas nos
últimos doze meses/valor total
dispendido no mesmo período,
multiplicado por 100
valor total das transferências para
assistência de MC e AC
ambulatorial e hospitalar
realizadas nos últimos doze
meses/valor total dispendido no
mesmo período com o grupo de
despesa de média e alta
complexidade, multiplicado por
100
valor total das transferências
referentes ao PAB fixo realizadas
nos últimos doze meses/valor total
dispendido no mesmo período
com o grupo de despesa de
atenção básica, multiplicado por
100

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

Numerador e denominador:
Recursos Federais do SUS

Numerador e denominador:
Recursos Federais do SUS

Numerador e denominador:
Recursos Federais do SUS
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

v05506

v05507

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

valor total das transferências
participação percentual do
referentes ao PAB variável
tipo de despesa PAB
realizadas nos últimos doze
Numerador e denominador:
variável nas despesas
meses/valor total dispendido no
Recursos Federais do SUS
federais totais efetuadas na mesmo período com o grupo de
atenção básica
despesa de atenção básica,
multiplicado por 100
valor dos pagamentos federais
pagamentos federais (grupo
Numerador: Recursos Federais
realizados nos últimos doze
de despesa) por 1000
meses/população, multiplicado do SUS Denominador: FIBGE
habitante/ano
por 1000

v05508

transferências federais de
MC e AC (grupo de
despesa) por 1000
habitante/ano

valor das transferências de MC e
AC realizadas nos últimos doze Numerador: Recursos Federais
meses/população, multiplicado do SUS Denominador: FIBGE
por 1000

v05509

transferências federais de
atenção básica (grupo de
despesa) por 1000
habitante/ano

valor das transferências de
atenção básica realizadas nos Numerador: Recursos Federais
últimos doze meses/população, do SUS Denominador: FIBGE
multiplicado por 100
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

6- Padrão do
financiamento e gasto
municipal

v06101

recursos totais transferidos ao
município por outros níveis de
participação percentual das
governo (União e estados) ou
Indicador produzido
transferências para o SUS
municípios (no caso de
automaticamente pelo SIOPS
na despesa total com saúde
consórcios) para a área de
saúde/despesa total do município
com saúde, multiplicado por 100

v06102

participação percentual das despesas com pessoal ativo e
despesas com pessoal e inativo (aposentadoria e pensões)/
Indicador produzido
encargos sociais na
despesa total do município com automaticamente pelo SIOPS
despesa total com saúde
saúde, multiplicado por 100

v06103

despesas com obras e
instalações, equipamentos e
participação percentual dos
Indicador produzido
material permanente e outros
investimentos na despesa
investimentos/ despesa total do automaticamente pelo SIOPS
total com saúde
município com saúde, multiplicado
por 100

v06104

percentual de recursos
próprios, provenientes de
impostos e transferências,
aplicados em saúde

despesa total com a saúde transferências para o SUS/total
dos recursos próprios ("base
vinculável"), multiplicado por 100

Indicador produzido
automaticamente pelo SIOPS

v06105

despesa total com saúde
por habitante

despesa total com a
saúde/população

Indicador produzido
automaticamente pelo SIOPS

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

Observações

7- Modelo de atenção à
saúde adotado no
município

v07101

valor total das transferências
referentes ao PACS/PSF
participação percentual do
realizadas nos últimos doze
tipo de despesa PACS/PSF
meses/valor total dispendido no
nas despesas federais
mesmo período com o grupo de
totais com a atenção básica
despesa de atenção básica,
multiplicado por 100

Numerador e denominador:
Recursos Federais do SUS

v07102

produção de consultas médicas
do PSF aprovada pelo município
participação percentual das pleno nos últimos doze meses/
produção total de consultas
consultas do PSF na
médicas e atendimentos em
produção total de consultas
especialidades básicas realizadas
básicas realizadas
no mesmo período, multiplicado
por 100.

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000:
procedimentos
02.012.01-4 a
02.012.10-3 da
Tabela.

v07103

produção de consultas médicas
participação percentual das básicas aprovada pelo município
pleno nos últimos doze meses/
consultas básicas na
produção total de consultas
produção total de consultas
médicas realizadas no mesmo
realizadas
período, multiplicado por 100.

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

Para 2000:
Consultas totais
procedimentos
02.012.01-4 a
02.012.10-3 e
07.012.01-2 a
07.012.35-7 da
Tabela.
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Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v07104

produção referente ao código
participação percentual das
consultas/atendimentos 04.012.03-8 aprovada nos últimos
doze meses/ total da produção
domiciliares feitas por
ambulatorial básica (categoria
enfermeiro do PACS/PSF
básica) aprovada no mesmo
na produção total de
período, multiplicada por 100
atenção básica realizada

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v07105

produção referente ao código
participação percentual das
consultas/atendimentos 04.012.02-0 aprovada nos últimos
doze meses/ total da produção
feitas por enfermeiro nas
ambulatorial básica (categoria
unidades do PACS/PSF na
básica) aprovada no mesmo
produção total de atenção
período, multiplicada por 100
básica realizada

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v07106

participação percentual das
produção referente ao código
atividades educativas em
04.012.01-8 aprovada nos últimos
grupo na comunidade feitas
doze meses/ total da produção
por enfermeiro do
ambulatorial básica (categoria
PACS/PSF na produção
básica) aprovada no mesmo
total de atenção básica
período, multiplicada por 100
realizada

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v07107

participação percentual das produção referente aos códigos
04.011.02-3 ou 04.011.03-1
atividades educativas em
aprovada nos últimos doze
grupo (na comunidade e na
meses/ total da produção
unidade) feitas por
ambulatorial básica (categoria
profissionais de nível
básica) aprovada no mesmo
superior na produção total
período, multiplicada por 100
de atenção básica realizada

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada
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Dicionário de Indicadores

Grupos de Indicadores

Nome

Indicador

Forma de Cálculo

Fonte dos Dados

v7108

produção referente ao código
participação percentual das
consultas/atendimentos 04.011.06-6 aprovada nos últimos
doze meses/ total da produção
domiciliares por
ambulatorial básica (categoria
enfermeiros na produção
básica) aprovada no mesmo
total de atenção básica
período, multiplicada por 100
realizada

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada

v07109

produção referente ao código
participação percentual das
04.011.04-0 aprovada nos últimos
consultas/atendimentos
doze meses/ total da produção
feitas por enfermeiro na
ambulatorial básica (categoria
produção total de atenção
básica) aprovada no mesmo
básica realizada
período, multiplicada por 100

Numerador e denominador:
SIA-SUS / produção
ambulatorial aprovada
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Dicionário dos Dados Brutos
Origem do Dados Utilizados na Montagem do Banco de Indicadores Relacionados à Saúde para Avaliação dos Municípios Plenos do
Sistema
Eixos
1- Padrão da oferta ambulatorial
existente no município

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Número de unidades ambulatoriais totais
cadastradas por município

SIA-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de unidades ambulatoriais por
município segundo tipos de unidades

SIA-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de unidades ambulatoriais por
município segundo tipos de prestadores

SIA-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Total da produção ambulatorial aprovada por
município segundo tipo de prestador

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial básica
(categoria básica) aprovada por município
segundo tipo de prestador

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial não básica
(categoria não básica) aprovada por
município segundo tipo de prestador

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial de MC
aprovada por município segundo tipo de
prestador
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Para 98: Item de
Programação de MC
até 10/99 6,8,10,12,16,17,18,2
1,22,23,25
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Observações

Total da produção ambulatorial de AC
aprovada por município segundo tipo de
prestador

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de AC
até 10/99 4,7,9,11,13,14,15

Total da produção ambulatorial aprovada por
município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial básica
aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial de MC
aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de MC
até 10/99 6,8,10,12,16,17,18,2
1,22,23,25

Total da produção ambulatorial de AC
aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de AC
até 10/99 4,7,9,11,13,14,15

Total de consultas médicas aprovado por
município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: 040 a
049,116, 118, 120,
130, 196, 431, 433,
435

Total de consultas médicas básicas aprovado SIA-SUS/Produção
por município
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimentos 045,
047 a 049, 118, 130,
196, 431, 433 e 435

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: 040.

Total de consultas médicas especializadas
aprovado por município

SIA-SUS/Produção
aprovada
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Total da produção ambulatorial de patologia
clínica aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Patologia Clínica
para 98: item de
programação 10

Total da produção ambulatorial de
radiodiagnóstico aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Radiodiagnóstico
para 98: item de
programação 6

Total da produção ambulatorial de
odontologia especializada aprovada por
município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Odontologia
especializada - Para
98: item de
programação 25.

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

98

Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos
2- Padrão da oferta hospitalar
existente no município

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Número de leitos totais cadastrados por
município

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos totais cadastrados por
município segundo natureza do prestador

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos por município segundo
especialidade

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Produção total de internações hospitalares
realizadas por município

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Produção total de internações hospitalares
realizadas por município segundo
especialidade

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Produção total de internações hospitalares
realizadas por município segundo natureza
do prestador

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Produção total de internações hospitalares
de residentes do próprio município realizadas SIH-SUS-Produção
por município

Janeiro a
Dezembro de
1998

Produção total de internações hospitalares
de residentes de fora do município realizadas SIH-SUS-Produção
por município

Janeiro a
Dezembro de
1998
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial básica
(categoria básica) aprovada por município
em gestão municipal

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Total da produção ambulatorial de AC
aprovada por município em gestão municipal

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Número de leitos totais cadastrados por
município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos sob gestão municipal plena
cadastrados por município segundo natureza
do prestador

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos de clínica médica
cadastrados por município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

3- Padrão da oferta ambulatorial sob Total da produção ambulatorial aprovada por
gestão municipal
município segundo gestão
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Para 98: Item de
Programação de AC
até 10/99 4,7,9,11,13,14,15
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos
4- Padrão da oferta hospitalar sob
gestão municipal

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Número de leitos de pediatria cadastrados
por município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos de cirurgia cadastrados por
município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos de obstetrícia cadastrados
por município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos de psiquiatria cadastrados
por município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Número de leitos de UTI cadastrados por
município segundo gestão

SIH-SUS/Cadastro

Outubro de 1998

Produção total de internações hospitalares
realizadas por município segundo gestão

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total da produção ambulatorial
aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor da produção ambulatorial de atenção
básica (categoria básica) aprovada por
município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Produção total de internações hospitalares
de residentes do próprio município em
hospitais sob gestão municipal plena
realizadas por município
Produção total de internações hospitalares
de residentes de fora do município em
hospitais sob gestão municipal plena
realizadas por município
Produção total de internações em hospitais
sob gestão municipal plena realizadas por
município segundo especialidade

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações

101

Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

Dados Brutos

Valor da produção ambulatorial de atenção
de MC aprovada por município

Fonte dos Dados

Período

Observações

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de MC
até 10/99 6,8,10,12,16,17,18,2
1,22,23,25
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos
5- Padrão do financiamento e gasto
federal

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Observações

Valor da produção ambulatorial de atenção
de AC aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de AC
até 10/99 4,7,9,11,13,14,15

Valor total da produção ambulatorial
aprovada por município em gestão municipal

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor da produção ambulatorial de atenção
básica (categoria básica) aprovada por
município em gestão municipal

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor da produção ambulatorial de atenção
de MC aprovada por município em gestão
municipal

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de MC
até 10/99 6,8,10,12,16,17,18,2
1,22,23,25

Valor da produção ambulatorial de atenção
de AC aprovada por município em gestão
municipal

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98: Item de
Programação de AC
até 10/99 4,7,9,11,13,14,15

Valor total das internações hospitalares
realizadas por município

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total das internações hospitalares
realizadas por município segundo
especialidade

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total das internações hospitalares
realizadas por município segundo natureza
do prestador

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total das internações hospitalares de
residentes do próprio município realizadas
por município

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Valor total das internações hospitalares de
residentes de fora do município realizadas
por município

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total das internações hospitalares
realizadas por município segundo gestão

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

SIH-SUS-Produção

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total dispendido por município

Recursos
SUS/Valores
dispendidos

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor dispendido por município segundo
grupos de despesa

Recursos
SUS/Valores
dispendidos

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor dispendido por município segundo tipos
de despesa

Recursos
SUS/Valores
dispendidos

Janeiro a
Dezembro de
1998

Valor total das internações hospitalares de
residentes do próprio município em hospitais
sob gestão municipal plena realizadas por
município
Valor total das internações hospitalares de
residentes de fora do município em hospitais
sob gestão municipal plena realizadas por
município
Valor total das internações em hospitais sob
gestão municipal plena realizadas por
município segundo especialidade
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

participação percentual das transferências
para o SUS na despesa total com saúde

SIOPS/Indicadores
Municipais

1998

participação percentual das despesas com
pessoal e encargos sociais na despesa total
com saúde

SIOPS/Indicadores
Municipais

1998

participação percentual dos investimentos na
despesa total com saúde

SIOPS/Indicadores
Municipais

1998

Avaliação da Gestão Plena do Sistema Municipal

Observações
recursos totais
transferidos ao
município por outros
níveis de governo
(União e estados) ou
municípios (no caso
de consórcios) para
a área de
saúde/despesa total
do município com
saúde, multiplicado
por 100
despesas com
pessoal ativo e
inativo
(aposentadoria e
pensões)/ despesa
total do município
com saúde,
multiplicado por 100
despesas com obras
e instalações,
equipamentos e
material permanente
e outros
investimentos/
despesa total do
município com
saúde, multiplicado
por 100
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos

6- Padrão do financiamento e gasto
municipal

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Período

Observações
despesa total com a
saúde transferências para o
SUS/total dos
recursos próprios
("base vinculável"),
multiplicado por 100
despesa total com a
saúde/população

percentual de recursos próprios,
provenientes de impostos e transferências,
aplicados em saúde

SIOPS/Indicadores
Municipais

1998

despesa total com saúde por habitante

SIOPS/Indicadores
Municipais

1998

Total da produção de consultas médicas do
PSF aprovada por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimento 045

Total da produção de consulta na unidade
feito por enfermeiro do PACS/PSF aprovado
por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimento 131

Total da produção de consulta/atendimento
domiciliar feito por enfermeiro do PACS/PSF
aprovado por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimento 133
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Dicionário dos Dados Brutos

Dicionário de Indicadores

Eixos
7- Modelo de atenção à saúde
adotado no município

Dados Brutos

Fonte dos Dados

Total da produção de atividades educativas
SIA-SUS/Produção
em grupo feitas por enfermeiro do PACS/PSF
aprovada
aprovado por município

Período

Observações

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimento 194

Total da produção de atividades educativas
feitas por profissionais de nível superior
aprovado por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimentos 337 e
129

Total da produção de consulta/atendimento
domiciliar feito por enfermeiro aprovado por
município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimento 195

Total da produção de consulta na unidade
feito por enfermeiro aprovado por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimento 124

Total da produção de terapias individuais e
em grupo aprovado por município

SIA-SUS/Produção
aprovada

Janeiro a
Dezembro de
1998

Para 98:
procedimentos 357 e
317
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