
 

 
ANEXO 8 

 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 1 de 158 

Índice 

ÍNDICE ................................................................................................................................................... 1 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 4 

2 CÁLCULO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) .................................................................................. 5 

2.1 RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL ...................................................................................... 7 

2.1.1 RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL ........................................................................... 8 

2.2 PRAZO DA MENSURAÇÃO .................................................................................................................. 8 

2.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................................................... 9 

3 DETALHAMENTO DOS COMPONENTES DO ID ............................................................................. 11 

3.1 CONCEITOS PARA CÁLCULO DOS INDICADORES ..................................................................................... 13 

3.1.1 UNIDADES FUNCIONAIS ........................................................................................................ 14 

3.2 FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS (FD) ............................................................... 16 

3.3 FATOR BATA BRANCA (FBB) ...................................................................................................... 21 

3.3.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE EQUIPE (IDEQP) ...................................................................... 22 

EQP01 – Rotatividade de Equipes .................................................................................................................. 23 

EQP02 – Equipes Cadastras em Conformidade .............................................................................................. 26 

EQP03 - ACS Cadastrado em Conformidade................................................................................................... 28 

EQP04 – Equipes do PAC Cadastradas em Conformidade .............................................................................. 30 

3.3.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO (IDPRO) ............................................................... 32 

PRO01 - Produção .......................................................................................................................................... 33 

PRO02 - Plano de Ação para atingir capacidade instalada disponível ............................................................ 35 

PRO03 - Vacinação ......................................................................................................................................... 37 

PRO04 - Procura da população cadastrada na RAS para tratamentos eletivos .............................................. 39 

PRO05 - Visitas Domiciliares ........................................................................................................................... 41 

PRO06 - Cumprimento de prazo para atendimento assistencial .................................................................... 43 

PRO07 - Cumprimento ao prazo de AGENDAMENTO de atendimentos na APS ............................................ 46 

3.3.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE RESOLUTIVIDADE (IDRSL) ....................................................... 48 

RSL01 - ENCAMINHAMENTOS para serviços de ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL ................... 49 

RSL02 - Plano de Ação para aumento de resolutividade da APS .................................................................... 51 

RSL03 - Consistência entre diagnóstico e tratativa dos profissionais de saúde ............................................. 53 

RSL04 - Aderência das informações cadastradas pelos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ...................... 55 

RSL05 - Nível de ACOMPANHAMENTO DOS ACS ............................................................................................ 57 

RSL06 - Cumprimento do Plano de PREVENÇÃO e PROMOÇÃO DA SAÚDE ................................................... 59 

RSL07 – Cronograma de Atividades do PAS ................................................................................................... 61 

3.3.4 ÍNDICE DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL (IDPRV) .............................................................. 63 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 2 de 158 

PRV01 - Desempenho Previne ........................................................................................................................ 64 

3.3.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO INTEGRADO (IDITG) ..................................................................... 66 

ITG01 - Percentual do cumprimento do Plano de Capacitação das Equipes .................................................. 67 

ITG02 - Satisfação do Paciente ....................................................................................................................... 69 

3.4 FATOR BATA VERDE (FBV) ......................................................................................................... 72 

3.4.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO (IDFAR) ................................... 73 

FAR01 - Qualidade dos itens em estoque ...................................................................................................... 74 

FAR02 - Índices de Desabastecimento ........................................................................................................... 76 

FAR03 - Rastreio e a DISPENSAÇÃO dos MEDICAMENTOS ............................................................................. 78 

FAR04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Farmácia e Almoxarifado ................................ 80 

3.4.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE TRANSPORTE (IDTRP) ............................................................. 82 

TRP01 - Cumprimento de AGENDAMENTOS de transporte para visitas domiciliares .................................... 83 

3.4.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (IDCME) .................. 85 

CME01 - Número mínimo de kits em estoque ............................................................................................... 86 

3.5 FATOR BATA CINZA (FBC) .......................................................................................................... 88 

3.5.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE LAVANDERIA (IDLAV) .............................................................. 90 

LAV01 - Qualidade do resultado do processamento do enxoval .................................................................... 91 

LAV02 - Disponibilidade de quantidade mínimo de roupa limpa em estoque ............................................... 93 

LAV03 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Lavanderia ....................................................... 95 

3.5.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE LIMPEZA (IDLIM) ..................................................................... 97 

LIM01 - Cumprimento do cronograma de limpeza ........................................................................................ 98 

LIM02 - Cumprimento do cronograma de controle de praga e jardinagem................................................. 100 

LIM03 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Limpeza e jardinagem .................................. 102 

3.5.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE VIGILÂNCIA (IDVIG) ............................................................... 104 

VIG01 - Cumprimento do cronograma de rondas programadas .................................................................. 105 

VIG02 - Efetividade da central de monitoramento CFTV ............................................................................. 107 

VIG03 - Disponibilidade das câmeras instaladas (CFTV) ............................................................................... 109 

VIG04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Vigilância ....................................................... 111 

3.5.4 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE RECEPÇÃO (IDREC) ................................................................ 113 

REC01 - Tempo gasto para o usuário ser atendido em sua totalidade na recepção .................................... 114 

3.5.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE GESTÃO DE RESÍDUOS (IDRES) .............................................. 116 

RES01 - Cumprimento do cronograma de coleta de resíduos ...................................................................... 117 

RES02 - Segregação de Resíduos Contaminantes ......................................................................................... 119 

3.5.6 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE GASES MEDICINAIS (IDGAS) .................................................. 121 

GAS01 - Disponibilidade de Gases Medicinais.............................................................................................. 122 

3.5.7 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (IDPRD) .......................................... 124 

PRD01 - Cumprimento de Manutenção Preventiva - Predial ....................................................................... 125 

PRD02 - Qualidade da infraestrutura e usabilidade de equipamentos prediais........................................... 127 

PRD03 - Disponibilidade de sistemas de infraestrutura predial ................................................................... 129 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 3 de 158 

PRD04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva – Predial ..................... 131 

3.5.8 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE HOSPITALAR (IDHSP) ............................................................ 133 

HSP01 - Cumprimento de Manutenção Preventiva - Hospitalar .................................................................. 134 

HSP02 - Qualidade dos EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS ................................ 136 

HSP03 - Gestão de Inventário ...................................................................................................................... 138 

HSP04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva - EQUIPAMENTOS 

MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS ............................................................................................................. 140 

3.5.9 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (IDTEC) .............................. 142 

TEC01 - Tempo de Espera para atendimento na telefonia ........................................................................... 143 

TEC02 - Performance de Rede ...................................................................................................................... 145 

TEC03 - Integração de sistemas .................................................................................................................... 147 

TEC04 - Disponibilidade de sistemas ............................................................................................................ 149 

TEC05 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - TI e Sistemas.................................................. 151 

4 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NA FASE DE TRANSIÇÃO  ....................................................... 153 

4.1 ETAPAS DA FASE DE TRANSIÇÃO ................................................................................................ 153 

4.2 PERÍODO DE FLEXIBILIZAÇÃO – OPERAÇÃO INICIAL ........................................................................ 153 

5 APÊNDICE 1 ............................................................................................................................... 155 

 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 4 de 158 

1 Introdução 

O Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD) descrito neste ANEXO objetiva aferir 

principalmente a efetividade e qualidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA.  

A avaliação do desempenho será realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE através da 

apuração e cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) – detalhado no tópico 3 (Detalhamento dos 

componentes do ID), que avalia o desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS.  

O PODER CONCEDENTE realizará o pagamento mensal da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA com base na utilização do ID obtido e informado pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, na forma do ANEXO 9 – MECANISMO DE PAGAMENTO. 

Durante a FASE DE TRANSIÇÃO, detalhada no ANEXO 06 – FASE DE TRANSIÇÃO, enquanto 

as UNIDADES DE SAÚDE estiverem em OBRAS, o cálculo  do ÍNDICE DE DESEMPENHO deverá 

ter regramento específico, descrito no tópico 4 (Procedimento de avaliação na FASE DE TRANSIÇÃO 

ao final deste ANEXO. 
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2 Cálculo do Índice de Desempenho (ID) 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) é representado por número adimensional e deverá ser 

calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑰𝑫 = (𝑭𝑫 × 𝟕𝟎% × 𝑭𝑩𝑩) + (𝟏𝟎% × 𝑭𝑩𝑽) + (𝟐𝟎% × 𝑭𝑩𝑪) 

Em que: 

● FD: FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS - Avalia o grau de disponibilidade 

dos profissionais assistenciais na operação das UNIDADES DE SAÚDE. Detalhado no 

tópico 3.2 FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS (FD); 

● FBB: FATOR BATA BRANCA - Avalia a adequação dos SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

prestados pela CONCESSIONÁRIA e o grau de satisfação dos usuários. Detalhado no 

tópico FATOR BATA BRANCA (FBB); 

● FBV: FATOR BATA VERDE - Avalia a adequação dos SERVIÇOS que poderiam ser 

classificados entre bata branca ou bata cinza, sendo estes Farmácia, Esterilização de 

Materiais e Transporte1. Detalhado no tópico FATOR BATA VERDE (FBV); 

● FBC: FATOR BATA CINZA - Avalia a adequação dos SERVIÇOS NÃO-ASSISTENCIAIS 

prestados pela CONCESSIONÁRIA. Detalhado no tópico FATOR BATA CINZA (FBC). 

A nota (valor) obtida pela CONCESSIONÁRIA para o ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) será 

representativa do desempenho geral em relação aos SERVIÇOS prestados, avaliada segundo as 

metas de desempenho dispostas em uma escala que se inicia em 0,00 (zero), representando  total não 

conformidade na execução dos serviços, e termina em 1,00 (um), representando a completa 

conformidade na execução dos serviços. 

O ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) também terá a função de ajustar a remuneração da 

CONCESSIONÁRIA, a qual será atrelada ao seu efetivo desempenho após cálculo e desembolso da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA pelo PODER CONCEDENTE, de acordo com o 

estabelecido no ANEXO 9 – MECANISMO DE PAGAMENTO. 

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO, aplicável ao ajuste da remuneração da 

CONCESSIONÁRIA deverá ser feito trimestralmente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE (VI). 

Contudo, apesar da recorrência trimestral de utilização do ID no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL EFETIVA, o RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL, a ser elaborado pelo VI, deverá ser 

feito mensalmente, conforme detalhe descrito no subtópico abaixo. Ao final do trimestre, as apurações 

 
1 As definições e encargos para cada um dos SERVIÇOS citados encontram-se nos ANEXOS 5.2 (CADERNO DE 
ENCARGOS – SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS). 
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dos três meses antecedentes deverão ser consolidadas para a obtenção das notas trimestrais, 

conforme detalhado no tópico Error! Reference source not found.. 
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2.1 RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL 

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO deverá estar detalhado no RELATÓRIO DE 

DESEMPENHO MENSAL, a ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e entregue ao 

PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA conforme os prazos descritos no tópico Prazo da 

Mensuração.  

O Relatório de Desempenho deverá ter recorrência mensal e conter todas as informações 

necessárias para o cálculo das notas de cada indicador e índice, de forma individual, considerando: 

● Tabela resumo dos indicadores aferidos e suas respectivas notas; 

● Detalhamento do cálculo de cada um dos indicadores de desempenho descritos neste 

ANEXO; 

● Informações completas sobre o cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO, conforme o 

detalhamento contido no tópico Detalhamento dos componentes do ID, neste ANEXO; 

● Histórico das notas obtidas (no mínimo 3 meses) para cada indicador, contendo todas as 

medições realizadas no mês, bem como as respectivas fontes dos dados, agente 

responsável pela coleta, e demais informações pertinentes.  

● Caso um indicador possua uma frequência de medição superior à mensal, o relatório 

deverá trazer sua nota mais recente; 

● Seguir as regras de amostragem estabelecidas no Plano de Amostragem, detalhado no 

ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover as informações necessárias à elaboração do RELATÓRIO 

DE DESEMPENHO MENSAL pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, que deverá ter liberdade para 

realizar as vistorias necessárias para a aferição das notas sempre que necessário, incluindo, mas não 

se limitando, previsão de acesso irrestrito aos sistemas de informação utilizados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

O formato e padrão de apresentação do RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL deverá ser 

previamente apresentado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE, em momento anterior ao início da FASE DE TRANSIÇÃO das UNIDADES DE 

SAÚDE. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, ao ser contratado, deverá estabelecer o fluxo de 

apresentação desta minuta de relatório até a sua respectiva aprovação de formato pelas PARTES, 

conforme descrito no ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

A forma de apresentação do RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL poderá ser modificada 

ao longo do prazo de CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE. Caso a 

CONCESSIONÁRIA solicite alterações neste relatório, estas deverão ser previamente aprovadas pelo 

PODER CONCEDENTE, antes de serem incorporadas em definitivo pelo VERIFICADOR 
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INDEPENDENTE. As solicitações de ajustes ou modificações, uma vez solicitadas e aprovadas, 

deverão ser incorporadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE no segundo mês subsequente à 

aprovação. 

2.1.1 RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL 

Em periodicidade trimestral, ou seja, ao final de um trimestre, para além do RELATÓRIO DE 

DESEMPENHO MENSAL, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

TRIMESTRAL, que deverá conter: 

• A consolidação das notas de todos os indicadores e índices do trimestre, de forma a exibir 

as notas trimestrais da CONCESSIONÁRIA; 

o Indicadores com periodicidade mensal, deverão ser consolidados com a média 

aritmética dos três meses anteriores ao cálculo; 

o Indicadores com periodicidade trimestral, deverão ser exibidos na sua forma 

indicada no tópico Detalhamento dos componentes do ID; 

o Indicadores com periodicidade semestral deverão exibidos com nota atualizada 

apenas nos relatórios que coincidam com o final de um semestre de apuração.  

▪ Durante o primeiro trimestre de apuração de indicadores, cuja apuração 

impacte no cálculo da CME, os indicadores semestrais deverão ser 

considerados com nota 1.  

• Cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA (CMM) e CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL EFETIVA (CME) devidos à CONCESSIONÁRIA. Este cálculo deverá ser obtido 

a partir da apuração e cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) do trimestre anterior, na 

forma prevista no ANEXO 9 – MECANISMO DE PAGAMENTO. 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisará as informações apresentadas pelas PARTES e 

realizará quaisquer diligências que se façam ainda necessárias para elaboração de um parecer final 

acerca do desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA e apurado no período de referência. 

Dentre as formas de diligência das informações, o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá se utilizar 

de: 

● análise da documentação produzida e apresentada pela CONCESSIONÁRIA; 

● análise de informações prestadas pelo PODER CONCEDENTE; 

● inspeções amostrais para verificação dos critérios; e 

● pesquisas qualitativas e quantitativas previstas nas fichas técnicas dos indicadores, 

detalhadas no tópico Detalhamento dos componentes do ID 

2.2 Prazo da Mensuração 
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Os pontos a seguir estabelecem o fluxo até a aprovação formal do RELATÓRIO DE 

DESEMPENHO MENSAL e RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL: 

• A contar do último dia do período avaliado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE terá 7 

(sete) dias úteis para consolidação dos resultados e cálculo do respectivo ÍNDICE DE 

DESEMPENHO (ID) mensal a ser entregue no RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

MENSAL. Ao final de trimestre, o RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL 

deverá trazer o resultado consolidado do trimestre a ser disponibilizado em igual prazo 

de 7 (sete) dias úteis. 

• A CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE terão 5 (cinco) dias úteis, a partir 

do recebimento do RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL e RELATÓRIO DE 

DESEMPENHO TRIMESTRAL, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, para avaliação 

do mesmo e solicitação de eventuais ajustes; 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para avaliar e 

realizar  os eventuais ajustes. Na sequência o RELATÓRIO DE DESEMPENHO 

MENSAL e RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL serão disponibilizados às 

PARTES em sua versão final pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

• A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME) será paga à CONCESSIONÁRIA 

no último dia útil de cada mês, sendo que os valores do ID mensurados para o 

respectivo trimestre incidirão sob o pagamento da CME do trimestre seguinte. 

2.3 Considerações Gerais  

As revisões do Sistema de Mensuração de Desempenho deverão ocorrer junto aos prazos de 

REVISÃO ORDINÁRIA, conforme definido no CONTRATO.  

Eventos de paradas programadas na prestação dos SERVIÇOS, comunicadas e acordadas 

entre as PARTES, com antecedência mínima de 30 dias úteis, casos fortuitos ou de força maior, não 

serão contabilizados na avaliação do desempenho e, portanto, não impactarão os indicadores de 

desempenho.  

Serão utilizados na mensuração dos indicadores e consequentemente no cálculo do ID da 

CONCESSIONÁRIA os eventos efetivamente de sua responsabilidade, causados por omissão, 

negligência, imperícia ou imprudência.  

Todos os cálculos apresentados neste ANEXO, incluindo os índices e indicadores aqui 

apresentados, deverão ser realizados considerando-se apenas duas casas decimais. Esses cálculos 

deverão pautar-se pelas seguintes regras de arredondamento:  

● Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da segunda casa 

decimal não se modifica. Exemplo: 3,642 = 3,64.  
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● Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa-se em uma 

unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 3,647 = 3,65. Este racional 

também é válido para os casos em que o cálculo resultar em um algarismo com mais de 

três casas decimais.  

● As operações apresentadas acima deverão ser aplicadas progressivamente até se atingir 

a 2ª casa decimal no resultado, apenas. 
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3 Detalhamento dos componentes do ID 

Nos subtópicos a seguir, serão detalhados os principais conceitos do ÍNDICE DE 

DESEMPENHO (ID) junto às  fichas técnicas dos indicadores que o compõe. A mensuração das notas 

dos indicadores deverá seguir, ao longo de todo o período de vigência do CONTRATO, o regramento 

estabelecido neste tópico e seus subtópicos. A figura abaixo ilustra a composição do ID. 
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Figura 1 - Esquema do Sistema de Mensuração de Desempenho 
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3.1 Conceitos para cálculo dos indicadores 

Os indicadores que compõem o ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) da CONCESSIONÁRIA estão 

detalhados seguindo os conceitos  abaixo, sendo eles: Periodicidade, Forma de Mensuração, Fonte 

de Dados e UNIDADES DE SAÚDE aplicáveis. Os detalhes dos indicadores são apresentados nos 

tópicos FATOR BATA BRANCA (FBB), FATOR BATA VERDE (FBV) e FATOR BATA CINZA (FBC).  

i. Periodicidade: refere-se à periodicidade em que os indicadores propostos deverão ter sua nota 

apurada. Os indicadores possuem periodicidade mensal, trimestral ou semestral. 

Independentemente da periodicidade de cada indicador, a forma de avaliação do ID final da 

CONCESSIONÁRIA seguirá sempre periodicidade trimestral; 

ii. Forma de Mensuração: refere-se ao formato atribuído para levantamento e consolidação dos 

dados necessários para o cálculo dos referidos indicadores. As formas de mensuração 

propostas aos indicadores deste ANEXO são: 

a. Sistêmico: para indicadores aos quais a obtenção dos dados necessários para 

apuração do indicador se dá via extração de relatórios dos sistemas utilizados na 

operação das UNIDADES DE SAÚDE, a exemplo do PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 

DO PACIENTE, Sistema de AGENDAMENTO, Sistema de Gestão de Rede, dentre 

outros; 

b. In loco: relativo às avaliações de desempenho para as quais estão previstas 

visitações nas UNIDADES DE SAÚDE, com o objetivo de atestar, visualmente, o 

funcionamento e qualidade da prestação dos serviços. Para estes casos, será 

necessário a definição de um processo de amostragem das UNIDADES DE SAÚDE 

via UNIDADES FUNCIONAIS, conceituado no tópico UNIDADES FUNCIONAIS neste 

ANEXO.  

c. Análise de Planos: indicadores os quais exigem processo de avaliação  do 

cumprimento dos planos a serem elaborados pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo do 

Plano de Capacitação, Plano de Cadastramento Populacional, dentre outros, 

conforme descritos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS 

ASSISTENCIAIS e no ANEXO 5.2 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS; 

d. Análise dos Atestados de Execução de Serviços (AES): indicadores os quais têm 

processo de avaliação definido pela análise dos Atestados de Execução de Serviços 

(AES) emitidos pelas empresas prestadoras dos serviços, a fim de identificar aspectos 

tais como a natureza do serviço prestado, tempo de execução, cumprimento aos 

prazos definidos, dentre outros; 
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e. Questionários: destinado ao Indicador de Satisfação dos Usuários via avaliação dos 

resultados dos questionários aplicados nas UNIDADES DE SAÚDE. 

iii. Fonte de Dados: refere-se ao responsável pelo fornecimento dos dados referentes ao cálculo 

do indicador, sendo este a CONCESSIONÁRIA, PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR 

INDEPENDENTE; 

iv. UNIDADES DE SAÚDE Aplicáveis: referem-se às UNIDADES DE SAÚDE (USF, CAASMI e/ou 

PAC) sob as quais os referidos indicadores são aplicáveis. Devido à diferença na abrangência 

do escopo de atuação da CONCESSIONÁRIA em cada uma delas, os indicadores detalhados 

neste ANEXO apresentam distintos focos de atuação (a exemplo dos indicadores do FATOR 

BATA BRANCA, exclusivos às USF e PAC). 

Para todos os indicadores que necessitarem de avaliação amostral dos critérios, a delimitação 

do tamanho da amostra deverá seguir, no mínimo, plano de amostragem simples e nível geral de 

inspeção III (três), conforme normas ABNT (NBR-5426 e NBR-5427). O estabelecimento desta 

amostragem, para cada indicador, deverá ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE 

através do PLANO DE AMOSTRAGEM, detalhado no ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

3.1.1 UNIDADES FUNCIONAIS 

A apuração dos indicadores de desempenho com aferição in loco deverá ser realizada por meio 

das UNIDADES FUNCIONAIS. As UNIDADES FUNCIONAIS são divisões do espaço físico das 

UNIDADES DE SAÚDE, equivalentes a um cômodo, podendo, conforme o caso, ser integrada por um 

ambiente principal em adição à determinado(s) ambiente(s) acessório(s), tais como banheiros.  

A título de exemplo:  

● Um consultório de odontologia corresponde a uma UNIDADE FUNCIONAL;  

● Um consultório comum juntamente com o(s) banheiro(s) que eventualmente o(s) integre(m) 

são uma UNIDADE FUNCIONAL; e  

● A recepção juntamente com os banheiros que pertencem a ela formam uma UNIDADE 

FUNCIONAL etc.  

As UNIDADES FUNCIONAIS são definidas de forma a viabilizar a avaliação dos indicadores de 

desempenho in loco, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, de forma a garantir razoável abrangência 

nas avaliações e representatividade estatística da operação e prestação dos SERVIÇOS da 

CONCESSIONÁRIA em todas as UNIDADES DE SAÚDE.  

Para tanto, de forma prévia ao início da operação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá estabelecer todas as UNIDADES FUNCIONAIS existentes 

em cada uma das UNIDADES DE SAÚDE com base nos PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ARQUITETURA aprovados. A definição das UNIDADES FUNCIONAIS deverá garantir a abrangência 
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de todas as localidades dentro do terreno das unidades, incluindo áreas como jardins, estacionamento, 

corredores, escadas, área de armazenamento de resíduos etc.  

Para as aferições in loco necessárias, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar 

processo de amostragem das UNIDADES FUNCIONAIS que deverão ser avaliadas, a depender das 

especificidades de cada indicador. O processo de amostragem deverá ser realizado segundo plano de 

amostragem simples para nível geral de inspeção III (três), conforme normas ABNT (NBR-5426 e NBR-

5427), estabelecido no PLANO DE AMOSTRAGEM detalhado no ANEXO 12 – VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

O Apêndice 1 traz exemplificação da definição das UNIDADES FUNCIONAIS, por tipologia de 

UNIDADES DE SAÚDE1, classificadas de acordo com os Programas de Necessidades definidos no 

ANEXO 4. 

 

  

 
1 Sendo: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF), POLO DE ACADEMIA DA CIDADE (PAC) e CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL (CAASMI) 
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3.2 FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS (FD) 

O FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS (FD) visa avaliar a disponibilidade dos 

profissionais assistenciais das EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (eSF) e EQUIPES DE SAÚDE 

BUCAL (eSB) nas UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, conforme definido em CONTRATO. 

O valor do FD será calculado por meio de média ponderada das avaliações de disponibilidades 

de Médicos, Dentistas/Cirurgiões-Dentistas e Enfermeiros.  

A avaliação se a carga horária prevista e efetivamente trabalhada pelos profissionais deverá ser 

contabilizada a partir da DATA DE EFICÁCIA DAS EQUIPES DE SAÚDE, conforme definido no 

ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. 

O valor máximo que se pode atingir no FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS a 

ser utilizado no cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) será igual à 1,00, mesmo que a 

mensuração matemática do fator gere resultado superior. Detalhamento do cálculo e demais 

descrições operacionais estão apresentadas na tabela a seguir: 
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Fator FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS (FD) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a disponibilidade das EQUIPES DE SAÚDE atuantes nas USF. 

        
        

        

Indicador FD FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF             

Fórmula: 

 
  

 

 

 

 

 

        

  

 

     

        

        

 

 
 
 
 
 
  

 

 

        

𝑀 = (60% × 𝑀𝐸𝐷) + (26% × 𝐷𝐸𝑁𝑇) + (14% × 𝐸𝑁𝐹) 

MED =
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

DENT =
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 ENF =

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐹𝐷 = 1 − (𝑀 + 0,025) 
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Objetivo do Fator 

Garantir a disponibilidade dos profissionais das EQUIPES DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA e EQUIPES DE SAÚDE BUCAL (eSF e eSB), conforme 

quantitativo previstos em CONTRATO. 

Descrição do Cálculo do Fator 

 

SUBÍNDICE "M": Média ponderada dos Subindicadores, em que: 

• MED corresponde à disponibilidade dos Médicos; 

• DENT corresponde à disponibilidade dos Dentistas e Cirurgiões-dentistas; 

• ENF corresponde à disponibilidade dos Enfermeiros; e  

• Os percentuais representam os pesos de cada um dos subindicadores. 

 

SUBINDICADORES (MED, DENT e ENF) 

• NUMERADOR: Somatório das horas de disponibilidade de todos os profissionais previstos durante o período avaliado. As horas de 

disponibilidades serão mensuradas a partir da contabilização de horas trabalhadas obtidas no sistema de Controle de Pontos. 

• DENOMINADOR: O somatório da carga horária prevista para cada um dos profissionais durante o período avaliado. Como base de cálculo, 

considera-se a Carga Horária Semanal de 40 horas por profissional.  
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Detalhamento Operacional: 

 

• FD máximo será igual a 1, mesmo que mensuração matemática do fator gere resultados maior que 1; 

• Os Subindicadores serão mensurados via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Relatório deverá 

apontar, dentre outras informações, o tempo exato de horas trabalhadas de cada um dos profissionais previstos para a operação das UNIDADES 

DE SAÚDE conforme informações de horário de entrada e saída das referidas UNIDADES DE SAÚDE (com precisão de horas, minutos e 

segundos) obtidos no Controle de Ponto; 

• A avaliação da carga horária prevista e trabalhada dos profissionais deverão ser contabilizadas a partir da DATA DE EFICÁCIA DA EQUIPE DE 

SAÚDE, conforme definido em CONTRATO; 

• Serão consideradas como "horas trabalhadas" aquelas efetuadas durante o horário de funcionamento das UNIDADES DE SAÚDE. (Exemplo: 

Horário de funcionamento estabelecido como de segunda à sábado das 08:00 às 18:00. O profissional que tenha carga de trabalho identificada 

antes das 7am, após às 18 ou aos domingos não serão contabilizadas); 

• Caso haja expansão no número de profissionais em relação ao quantitativo acordado em CONTRATO (em caráter definitivo ao projeto) ou ainda a 

substituição de profissionais ao longo do período mensurado, a contabilização das informações destes novos profissionais deverá ser acrescida no 

cálculo do indicador após a DATA DE EFICÁCIA DOS PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS, conforme definido em CONTRATO; 

• As indisponibilidades ocasionadas por férias, atestado médico, licença à maternidade/paternidade e demais episódios de ausência destes 

profissionais serão contabilizados no cálculo do indicador. 

  
Exceções: 
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• Poderão ser identificadas como "horas trabalhadas" os períodos fora do horário de funcionamento das UNIDADES DE SAÚDE quando estes forem 

programados nos Planos de Capacitação, Plano de Prevenção e Promoção da Saúde, ou similar. Nestes casos, a CONCESSIONÁRIA deverá 

enviar mensalmente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE a relação de profissionais e carga horária prevista para serem desempenhadas fora do 

horário de funcionamento das UNIDADES DE SAÚDE. 

• Nos casos em que o profissional, por qualquer motivo, tenha dado início a sua jornada de trabalho com até uma hora de atraso, tal horário poderá 

ser compensado para além do horário de encerramento de sua jornada de trabalho. Sendo assim, a carga horária efetivamente trabalhada será 

considerada no indicador. (Exemplo: Profissional X tem horário de trabalho designado de 9 às 18 na USF X, que encerra às atividades às 19. Caso 

Profissional A tenha iniciado horário de trabalho às 10 da manhã por conta de um atraso esporádico, ele poderá trabalhar até às 19 para que a 

carga horária de 8 horas diárias seja contabilizada no indicador). Tal exceção não exclui a responsabilização por atrasos que venham a ocorrer 

nos AGENDAMENTOS feitos pelos pacientes, sendo aspecto mensurados nos demais indicadores. 
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3.3 FATOR BATA BRANCA (FBB) 

O FATOR BATA BRANCA (FBB) retrata a adequação dos SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

prestados nas UNIDADES DE SAÚDE e está baseado na apuração de indicadores de desempenho 

técnicos quantitativos, mensurados através de dados e métricas coletadas ao longo da operação, 

assim como também pela apuração de um índice qualitativo capturado por meio de “pesquisas de 

satisfação” aplicadas aos usuários. 

 O FBB é formado pela composição de cinco índices segregados em macro áreas de avaliação, 

sendo elas: Equipe, Produção, Resolutividade, Previne e Integrado. Cada um destes índices será 

apurado por meio de indicadores a serem apresentados neste ANEXO, nos subtópicos do item 3.3 

FATOR BATA BRANCA (FBB).  

Desta forma, o FATOR BATA BRANCA (FBB) é formado pela composição de 5 (cinco) índices 

a serem apurados: 

1. Índice de Desempenho de Equipe (IDEQP) 

2. Índice de Desempenho de Produção (IDPRO) 

3. Índice de Desempenho de Resolutividade (IDRSL) 

4. Índice de Desempenho Previne Brasil (IDPRV) 

5. Índice de Desempenho Integrado (IDITG) 

Portanto, o FATOR BATA BRANCA (FBB) será representado por um número de 0,00 a 1,00 que 

será obtido pelo resultado da fórmula abaixo: 

𝑭𝑩𝑩 = 𝟏𝟎% × 𝑰𝑫𝑬𝑸𝑷 + 𝟐𝟎% × 𝑰𝑫𝑷𝑹𝑶 + 𝟓𝟎% × 𝑰𝑫𝑹𝑺𝑳 + 𝟏𝟎% × 𝑰𝑫𝑷𝑹𝑽 + 𝟏𝟎% × 𝑰𝑫𝑰𝑻𝑮 

Todos os índices que compõem o FBB serão calculados a partir da média ponderada do conjunto 

de seus respectivos indicadores de desempenho, conforme descrito nos itens subsequentes deste 

ANEXO e de acordo com a fórmula abaixo: 

𝑁𝑂𝑇𝐴 𝐷𝑂 Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 =
∑(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑃𝑒𝑠𝑜)

∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠)
 

Onde “Nota do Índice” é referente ao cálculo de cada um dos índices IDEQP, IDPRO, IDRSL, 

IDPRV e IDITG, e “Nota do Indicador” diz respeito a apuração da nota de cada um dos respectivos 

indicadores que compõem cada índice: 
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3.3.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE EQUIPE (IDEQP) 

Índice Índice de Equipes (IDEQP) 
       

Descrição do Índice 

Garantir que as informações necessárias para o cadastro das EQUIPES DE SAÚDE no MINISTÉRIO DA SAÚDE sejam disponibilizadas corretamente, de 

forma a incentivar também o controle de rotatividade dos profissionais. 
 

O IDEQP é formado pelos seguintes indicadores:  

      

EQP01 Rotatividade de Equipes Peso: 1 

EQP02 Equipes Cadastradas em Conformidade Peso: 10 

EQP03 ACS Cadastrado em Conformidade Peso: 15 

EQP04 Equipes PAC Cadastradas em Conformidade Peso: 1 
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EQP01 – Rotatividade de Equipes 

Indicador EQP01 Rotatividade de Equipes         

Periodicidade Trimestral Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. aplicáveis USF e PAC Performance Nota 

Fórmula:            >= 92,5% 1.00 

      >= 92,0% 0.75 

        >= 91,5% 0.50 

        >= 91,0% 0.25 

    

  

      < 91,0% 0.00 

Objetivo do Indicador 

𝑀 = (
43 × 𝑀𝐸𝐷 + 17 × 𝐷𝐸𝑁𝑇 + 12 × 𝐸𝑁𝐹 + 28 × 𝐴𝐶𝑆

100
) × 100% 

MED = 1 −
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çõ𝑒𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓.𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜
 

DENT = 1 −
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çõ𝑒𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓.𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜
 

ACS = 1 −
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çõ𝑒𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓.𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜
 

ENF = 1 −
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çõ𝑒𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑓.𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜
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Incentivar a baixa rotatividade das EQUIPES DE SAÚDE (eSF, eSB e equipes PAC), visando a manutenção da sua formação/composição original para 

permitir maior vínculo destes profissionais com a população cadastrada. Sendo assim, o indicador é mensurado via análise da rotatividade do quadro de 

pessoal da CONCESSIONÁRIA. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: A quantidade de substituições de profissionais que ocupam determinado posto de trabalho ocorridas durante o período mensurado 

(trimestre). (ex.: Um posto de trabalho da EQUIPE DE SAÚDE, originalmente desempenhado pelo funcionário X, foi ocupado por outros 2 profissionais 

distintos ao longo do trimestre avaliado. Neste caso serão contabilizadas duas substituições).  

 

Em que:  

• MED corresponde à rotatividade dos Médicos; 

• DENT corresponde à rotatividade dos Dentistas e Cirurgião Dentista; 

• ENF corresponde à rotatividade dos Enfermeiros; 

• ACS corresponde à rotatividade dos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. 

 

DENOMINADOR: Quantidade de profissionais das equipes previstos na listagem de "Composição Original do Trimestre Avaliado". 

 

O indicador assumirá valor zero quando o número de substituições for igual ou superar o número de profissionais previsto na listagem de "Composição 

Origina do Trimestre Avaliado".  
 

Detalhamento Operacional: 
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• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Relatório deverá apontar, 

dentre outras informações, os dados de identificação dos profissionais atuantes no período mensurado, horas totais de disponibilidade por 

profissional (conforme definido no FATOR DE DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS - FD), bem como relação de vínculo entre os profissionais 

por EQUIPE DE SAÚDE; 

• No início da operação das UNIDADES DE SAÚDE e após a EFICÁCIA DAS EQUIPES DE SAÚDE, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer a 

listagem exaustiva com os dados dos profissionais que atuarão em cada uma das UNIDADES DE SAÚDE, inclusive com a divisão entre as 

equipes vinculadas. Esta listagem será considerada como "Composição Original do Trimestre Avaliado" das equipes; 

• Durante período mensurado, serão contabilizadas as "Substituições" do quadro de pessoal com base na listagem da "Composição Original do 

Trimestre Avaliado", a ser identificada no relatório disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA. As substituições serão contabilizadas apenas após 

DATA DE EFICÁCIA DOS PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS. 

• Quando houver o acréscimo do número de equipes ou ainda o início de operação de novas UNIDADES DE SAÚDE ao projeto, o quantitativo de 

novos profissionais deverá ser adicionado à listagem da “Composição Original do Trimestre Avaliado” de profissionais após a DATA DE EFICÁCIA 

DAS EQUIPES DE SAÚDE, mesmo que adição ocorra ao final do trimestre avaliado. Estas adições não deverão ser interpretadas como 

substituições, uma vez que tem o caráter de acréscimo de profissionais/equipes, sendo assim, não afetarão o numerador do cálculo do indicador; 

• Ao término do trimestre avaliado, a "Composição Original do Trimestre Avaliado" das equipes será atualizada, para fins de utilização no próximo 

ciclo de mensuração do indicador, com base no quadro de profissionais efetivos do último dia do trimestre mensurado. (Exemplo: Ciclo de 

mensuração abril/maio/junho terá "Composição Original do Trimestre Avaliado" das equipes baseadas no quadro de profissionais efetivos do 

último dia útil de março); 

Exceções: 

• Não serão consideradas como "Substituições" no âmbito do cálculo do indicador as alterações do quadro de pessoal decorrentes de substituições 

temporárias para cobertura de férias, atestado médico, licença à maternidade/paternidade e demais episódios de ausência regulamentadas por leis 

trabalhistas. 
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EQP02 – Equipes Cadastras em Conformidade 

Indicador EQP02 Equipes Cadastradas em Conformidade         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF Performance Nota 

Fórmula:            >= 100,0% 1.00 

      >= 80,0% 0.75 

        >= 60,0% 0.50 

        >= 40,0% 0.25 

            < 40,0% 0.00 

Objetivo do Indicador 

Assegurar que todas as EQUIPES DE SAÚDE disponibilizadas pela CONCESSIONÁRIA cumpram com os requisitos obrigatórios para adequado 

cadastramento nos sistemas do MINISTÉRIO DA SAÚDE (SISAB e similares) a fim de garantir elegibilidade ao FINANCIAMENTO DA SAÚDE da Atenção 

Básica. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de equipes cujas informações compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE estão aderentes às definições 

do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

 

DENOMINADOR: Número total de equipes após DATA DE EFICÁCIA DAS EQUIPES DE SAÚDE. 
 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Relatório deverá apontar 

informações como dados dos profissionais, carga horária trabalhada, equipe/população vinculada, e todas as informações solicitadas pelo sistema 

do Governo, conforme Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS; 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá avaliar as informações compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e avaliar 

se estão aderentes às definições do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

• A submissão das informações aos sistemas governamentais será realizada pelo PODER CONCEDENTE, sendo a CONCESSIONÁRIA 

responsável pelo compartilhamento, organização, tratamento e revisão das informações relativas às EQUIPES DE SAÚDE, além de garantir 

compartilhamento e ou integração dos dados segundo definição do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

• Uma vez recebidos e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE se torna responsável por qualquer erro no envio e ou 

atraso da submissão das informações; 

• Caso haja expansão no número de equipes em relação ao quantitativo acordado em CONTRATO (em caráter definitivo ao projeto), a 

contabilização das informações dos profissionais em questão deverá ser acrescida no cálculo do indicador após a DATA DE EFICÁCIA DAS 

EQUIPES DE SAÚDE, como detalhado em CONTRATO. 

Exceções: 

- 
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EQP03 - ACS Cadastrado em Conformidade 

Indicador EQP03 ACS Cadastrado em Conformidade         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

      >= 100,0% 1.00 

     
 

  >= 80,0% 0.75 

        >= 60,0% 0.50 

        >= 40,0% 0.25 

            < 40,0% 0.00 

Objetivo do Indicador 

Assegurar que os AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) sob gestão da CONCESSIONÁRIA cumpram com os requisitos de cadastramento nos 

sistemas do MINISTÉRIO DA SAÚDE (SISAB e similares) a fim de garantir elegibilidade ao FINANCIAMENTO DA SAÚDE da Atenção Básica. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de ACS cujas informações compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE estão aderentes às definições 

do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

DENOMINADOR: Número total de ACS após DATA DE EFICÁCIA DAS EQUIPES. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Relatório deverá apontar 

informações como dados dos profissionais, carga horária trabalhada, equipe/população vinculada, e todas as informações solicitadas pelo 

sistema do Governo, conforme Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS; 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá avaliar as informações compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e avaliar 

se estão aderentes às definições do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS; 

• A inserção das informações correspondentes as ACS sob gestão da CONCESSIONÁRIA nos sistemas do Governo Federal serão realizadas pelo 

PODER CONCEDENTE, entretanto, CONCESSIONÁRIA será responsabilizada pelo tratamento e organização de todos os dados 

correspondentes a estes profissionais e adequado compartilhamento/integração dos dados segundo Plano de GESTÃO DE DADOS 

ASSISTENCIAIS detalhada em CONTRATO;  

• Caso haja expansão no número de ACS em relação ao quantitativo acordado em CONTRATO (em caráter definitivo ao projeto), a contabilização 

das informações dos profissionais em questão deverá ser acrescida no cálculo do indicador após a DATA DE EFICÁCIA DOS PROFISSIONAIS 

ASSISTENCIAIS, como detalhado em CONTRATO. 

Exceções: 

- 
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EQP04 – Equipes do PAC Cadastradas em Conformidade 

Indicador EQP04 Equipes do PAC Cadastradas em Conformidade 

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis PAC         Performance Nota 

Fórmula:      >= 100,0% 1.00 

        >= 80,0% 0.75 

        >= 60,0% 0.50 

        >= 40,0% 0.25 

            < 40,0% 0.00 

Objetivo do Indicador 

Assegurar que todas as equipes do POLO DE ACADEMIA DA CIDADE (PAC) sob gestão da CONCESSIONÁRIA cumpram com os requisitos obrigatórios 

relacionados ao cadastramento nos sistemas do MINISTÉRIO DA SAÚDE (SISAB e similares) a fim de garantir elegibilidade ao FINANCIAMENTO DA 

SAÚDE, conforme definido no Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de equipes do PAC cujas informações compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE estão aderentes às 

definições do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

DENOMINADOR: Número total de equipes PAC após DATA DE EFICÁCIA DAS EQUIPES DE SAÚDE. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 31 de 158 

• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Relatório deverá apontar 

informações como dados dos profissionais, carga horária trabalhada, equipe/população vinculada, e todas as informações solicitadas pelo sistema 

do Governo e incluídas no CHECKLIST descritos no Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS; 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá avaliar as informações compartilhadas pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e avaliar 

se estão aderentes às definições do Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS; 

• A inserção das informações correspondentes as equipes PAC sob gestão da CONCESSIONÁRIA nos sistemas do Governo Federal serão 

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, entretanto, CONCESSIONÁRIA será responsabilizada pelo tratamento e organização de todos os dados 

correspondentes a estes profissionais e adequado compartilhamento/integração dos dados segundo Plano de GESTÃO DE DADOS 

ASSISTENCIAIS;  

• Caso haja expansão no número de equipes PAC em relação ao quantitativo acordado em CONTRATO (em caráter definitivo ao projeto), a 

contabilização das informações dos profissionais em questão deverá ser acrescida no cálculo do indicador após a DATA DE EFICÁCIA DOS 

PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS, como detalhado em CONTRATO. 

Exceções: 

- 
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3.3.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO (IDPRO) 

Índice Índice de Produção (IDPRO) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a adequação e controle de aspectos relacionados à produção das EQUIPES DE SAÚDE atuantes nas UNIDADES DE SAÚDE. 

O IPRO é formado pelos seguintes indicadores:  

          

PRO01 Produção Peso: 0 

PRO02 Plano de Ação para atingir capacidade instalada disponível. Peso: 1 

PRO03 Vacinação Peso: 3 

PRO04 Procura da população cadastrada na RAS para tratamentos eletivos Peso: 0 

PRO05 Visitas Domiciliares Peso: 3 

PRO06 Cumprimento de prazo para atendimento assistencial Peso: 1 

PRO07 Cumprimento ao prazo de AGENDAMENTO de atendimentos na APS Peso: 1 
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PRO01 - Produção 

Indicador PRO01 Produção           

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:            >= 80,0% 1.00 

      - 0.75 

        - 0.50 

        - 0.25 

      < 80,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Acompanhar e incentivar a produção das EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA e EQUIPES DE SAÚDE BUCAL em níveis compatíveis com a capacidade 

instalada. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de atendimentos realizados ao longo do período mensurado. Atendimentos são CONSULTAS e PROCEDIMENTOS, médicos e 

odontológicos. 

DENOMINADOR: Somatório da capacidade instalada de todos os médicos, dentistas e ou cirurgiões-dentistas das EQUIPES DE SAÚDE. A capacidade 

instalada representa o número de atendimentos “máximo” dos profissionais, considerando atendimentos de 30 minutos para médicos e de 1 hora para 

dentistas. É calculada pela carga horária dos profissionais, dividida pelo tempo por atendimento (ex.: médico (40h) / tempo de atendimento de 0,5 horas 

(30 minutos). Capacidade instalada = 80 atendimentos por semana). 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 =
{(

𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑀é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

) + (
𝑁º 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
 )  }

2
× 100% 
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• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA e dos PRONTUÁRIOS 

ELETRÔNICOS DOS PACIENTES. Relatório deverá sumarizar minimamente um código de identificação do atendimento médico e do cidadão 

cadastrado, data e horário do início e término do atendimento e profissional médico que realizou o atendimento; 

• Serão contabilizados no numerador deste indicador todos os atendimentos realizados pelos profissionais médicos, ou seja, CONSULTAS e 

PROCEDIMENTOS. Os pacientes que forem atendidos com CONSULTA e PROCEDIMENTO deverão contabilizar como um atendimento; 

• Indicador será acompanhado por performance binária que representa 80% da capacidade instalada máxima; 

• A avaliação da produção dos profissionais somente poderá ser contabilizada a partir da DATA DE EFICÁCIA DA EQUIPE DE SAÚDE ou 

EFICÁCIA DOS PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS (quando ocorrer adições ou substituições de quadro de pessoal) conforme definido em 

CONTRATO; 

• O indicador PRO01 tem Peso 0 na composição o IDPRO, ou seja, sua nota não impacta no cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO em nenhuma 

hipótese. 

Exceções: 

• Caso algum atendimento não seja realizado por problemas em sistemas sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, esse atendimento será 

desconsiderado da capacidade instalada. Questões de AGENDAMENTO estão sendo mensurados pelos indicadores de recepção. 
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PRO02 - Plano de Ação para atingir capacidade instalada disponível 

Indicador PRO02 Plano de Ação para atingir capacidade instalada disponível       

Periodicidade Semestral Forma de Mensuração Análise de Planos Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

   
 

    >= 98,0% 0.75 

      >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Incentivar a busca ativa e planejamento contínuo de ações pela CONCESSIONÁRIA que visem ampliar a utilização dos SERVIÇOS ASSISTENCIAIS pela 

população. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de ações elaboradas e concluídas no período mensurado, em conformidade com o Plano de Ampliação da Produção (ou seja, 

cumprindo ações, prazos, periodicidade, público-alvo e demais definições estabelecidas no plano). 

DENOMINADOR: Total de ações previstas no Plano de Ampliação da Produção para o período mensurado. Serão consideradas como ações toda e 

qualquer ação proposta, como eventos, treinamentos, consultorias, atividades coletivas, ações com a comunidade etc. 

Detalhamento Operacional: 

• O presente indicador deverá ser mensurado após a validação do Plano de Ampliação da Produção pelo PODER CONCEDENTE, durante o 

período de VALIDADE DO DOCUMENTO; 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Indicador será mensurado via análise da execução do cronograma de atividades e implementação das ações propostas pelo Plano de Ampliação 

da Produção. O plano deverá constar de forma clara e objetiva a proposta de cronograma e faseamento das ações de forma a possibilitar a 

mensuração do cumprimento das medidas planejadas e o controle da execução destas ações; 

• s diretrizes referentes ao Plano de Ampliação da Produção estão presentes no ANEXO 5.1 - CADERNO DE ENCARGOS - SERVIÇOS 

ASSISTENCIAIS; 

• A aferição deverá ocorrer por meio do acesso a documentos, que deverão ser disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA, que comprovem a 

execução das atividades. 

Exceções: 

• Caso o mês avaliado não tenha ações previstas de serem concluídas, a nota do indicador será considerada igual a 1; 

• Caso o Plano de Ampliação da Produção tenha a VALIDADE DO DOCUMENTO expirada e a CONCESSIONÁRIA não tenha elaborado um novo 

plano dentro dos prazos estabelecidos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, o indicador receberá nota 0. 
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PRO03 - Vacinação 

Indicador PRO03 Vacinação           

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

     
 

  >= 98,0% 0.75 

      >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que a operação das UNIDADES DE SAÚDE sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA esteja em consonância com os objetivos estratégicos e 

metas do MINISTÉRIO DA SAÚDE quando se trata de Vacinação, relacionado ao atingimento das metas e a cobertura vacinal. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: O número total de pessoas vacinadas dentro do GRUPO VACINAL, composto por: 

• Crianças e bebês com Cartão de Vacina completo (sem presença de vacinas pendentes), que estejam completando, no mês de aferição, 7 meses, 

13 meses, 19 meses e 5 anos e 1 mês de vida;  

• Total de vacinados, dentre o público-alvo, das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde que se encerraram no mês de aferição. 

 

DENOMINADOR: O total de pessoas dentre a POPULAÇÃO CADASTRADA classificada no GRUPO VACINAL, composto por:  

• Bebês que estejam completando 7, 13 e 19 meses de vida, no mês de aferição;  

• Crianças que estejam completando 5 anos e 1 mês de vida, no mês de aferição; 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝑉𝐴𝐶𝐼𝑁𝐴𝐿

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝑉𝐴𝐶𝐼𝑁𝐴𝐿 ∗ 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 𝑉𝐴𝐶𝐼𝑁𝐴𝐿
)  × 100% 
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• Para as Campanhas de Vacinação do Ministério da Saúde que tenham se encerrado no mês de aferição, serão somados o total de pessoas que 

sejam o público-alvo das Campanhas de Vacinação, multiplicado por suas respectivas metas divulgadas pelo Ministério da Saúde. (Exemplo: 

Ministério da Saúde divulgou que determinada Campanha de Vacinação deverá vacinar 70% do público-alvo. POPULAÇÃO CADASTRADA que se 

enquadra como público-alvo da campanha divulgada são 1000 pessoas. O valor a ser utilizado no DENOMINADOR do cálculo do indicador para 

respectiva campanha deverá ser 700, ou seja, 1000 multiplicado por 70%). 
 
Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório dos PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS PACIENTES. Relatório deverá sumarizar todas as 

informações necessárias para o adequado cálculo do indicador permitindo, inclusive, análise de Cobertura Vacinal em cada uma das POLIGONAIS 

DE ATENDIMENTO, possibilitando o desenvolvimento de planos de ação de forma regionalizada (se necessário);  

• Deverão ser avaliadas, para o cálculo do indicador, apenas as Campanhas de Vacinação que estejam com data de finalização no mês de aferição. 

Entretanto, deverá ser contabilizado o desempenho de todo o prazo da campanha em questão; 

• No caso do GRUPO VACINAL de bebês e crianças, os Cartões de Vacinas serão considerados “completos” caso todas as vacinas previstas para 

até o mês anterior (idade menos 1 mês) tenham sido administradas. Exemplo: Para bebês que completem sete meses no período de mensuração, 

serão avaliadas as vacinas previstas para até sexto mês (7 meses - 1 mês = 6 meses).  

Exceções: 

• Não serão considerados no cálculo do indicador casos em que a vacinação não é realizada por falta de fornecimento de insumo por parte do 

PODER CONCEDENTE. 

• Serão isentos do cálculo do indicador os indivíduos que formalizarem, através das VISITAS DOMICILIARES DOS ACS, que não desejam realizar a 

vacinação. A CONCESSIONÁRIA é responsável por coletar tal formalização, documentá-la e incluí-la no CADASTRO POPULACIONAL e ou PEP. 
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PRO04 - Procura da população cadastrada na RAS para tratamentos eletivos 

Indicador PRO04 Procura da população cadastrada na RAS para tratamentos eletivos     

Periodicidade Semestral Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados PODER CONCEDENTE 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:            >= 100,0% 1.00 

    
 

   - 0.75 

        - 0.50 

      - 0.25 

            < 100,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a busca da população por serviços da APS em OUTROS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, de forma a mensurar a necessidade de se intensificar as ações 

de orientação e capacitação da população frente ao nível de atenção básico. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

Indicador será mensurado via somatório do número de incidentes ocorridos ao longo do período avaliado.  

Detalhamento Operacional: 

• O PODER CONCEDENTE deverá registrar os eventos os quais população fez a busca em OUTROS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (que não são da 

APS) para realização de tratamento eletivos da APS. Contabilização deverá envolver apenas episódios relacionadas à população sob gestão da 

CONCESSIONÁRIA. 

• Entende-se por “tratamento eletivo” aqueles que não são de urgência ou emergência e, portanto, podem ser agendados/programados; 

• O PODER CONCEDENTE deverá realizar o reporte semestral do número de eventos contabilizados ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e à 

CONCESSIONÁRIA. Esta deverá atuar nas orientações à POPULAÇÃO CADASTRADA para reduzir a incidência dos eventos. 

𝑀 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 
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• O indicador PRO04 tem Peso 0 na composição o IDPRO, ou seja, sua nota não impacta no cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO em nenhuma 

hipótese 

Exceções: 

- 
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PRO05 - Visitas Domiciliares 

Indicador PRO05 Visitas Domiciliares           

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:            >= 80,0% 1.00 

    
 

   >= 78,0% 0.75 

      >= 76,0% 0.50 

        >= 74,0% 0.25 

            < 74,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a produção dos AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE no desempenho das VISITAS DOMICILIARES DOS ACS.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de RESIDÊNCIAS dentro das POLIGONAIS DE ATENDIMENTO visitadas ao longo do período mensurado. Serão contabilizadas 

como visitas realizadas aquelas em que se comprove a interação com os residentes, conforme PLANO DE ATUAÇÃO DOS ACS. 

DENOMINADOR: Total de residências na POLIGONAL DE ATENDIMENTO. 
 
Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA, contendo: identificação das 

residências e indivíduos visitados, data da visita e ACS responsável; 

• Serão consideradas como “Residências Visitadas” as tentativas de visita, conforme quantidades mínimas definidas no ANEXO 5.1, devidamente 

comprovadas pela CONCESSIONÁRIA.  

• Caso uma residência seja visitada mais de uma vez no período, para efeito de indicador, essa residência será contabilizada apenas uma vez no 

cálculo do numerador para o período avaliado. 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100% 
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• Todas as VISITAS DOMICILIARES DOS ACS apenas serão contabilizadas mediante formalização e comprovação das visitas PLANO DE 

ATUAÇÃO DOS ACS, aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 

Exceções: 

- 
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PRO06 - Cumprimento de prazo para atendimento assistencial 

Indicador PRO06 Cumprimento de prazo para atendimento assistencial       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF e PAC Performance Nota 

Fórmula:  
          >= 96,0% 1.00 

        >= 94,0% 0.75 

  

 

  
 

  >= 92,0% 0.50 

        >= 90,0% 0.25 

            < 90,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os pacientes sejam atendidos pelos profissionais da assistência dentro de prazo pré-estabelecido entre as PARTES. Neste indicador serão 

avaliados o prazo para atendimento das demandas programadas (via AGENDAMENTO de atendimento e CONSULTAS) e o prazo para atendimento de 

demanda não programadas (oriundas de demanda espontânea). 

Descrição do Cálculo do Indicador 

𝑀 = (
3 × 𝑃𝑅𝑂𝐺 + 1 × 𝐸𝑆𝑃

4
)  × 100% 

PROG = (1 −
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) ESP = (1 −

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) 
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INDICADOR: Média ponderada dos Subindicadores, em que PROG corresponde aos atendimentos por demanda programada e ESP correspondem aos 

atendimentos por demanda espontânea, todos multiplicados por seus respectivos pesos. 

 

SUBINDICADOR PROG 

NUMERADOR: Total de atendimentos agendados realizados com atraso.  

DENOMINADOR: Número Total de AGENDAMENTOS programados para período de avaliação.  

 

SUBINDICADORES ESP 

NUMERADOR: Total de atendimentos espontânea realizados com atraso.  

DENOMINADOR: Número Total de Atendimentos por demanda espontânea realizados no período de avaliação. 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório de atendimento proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA e de dados dos 

PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS PACIENTES, onde deverão, dentre outras informações, apresentar dados como: horário de chegada do 

paciente na UNIDADE DE SAÚDE, tempo de espera para ser atendido pela recepção das UNIDADES DE SAÚDE e horário de início do 

atendimento assistencial; 

• A aferição do indicador deverá, em primeiro lugar, realizar uma verificação se os pacientes atendidos no período correspondem com as senhas 

identificadas; 

• Os pacientes que forem atendidos e não tiverem a senha ou mecanismo similar identificados no sistema serão considerados como “atendimento 

com atraso”; 

• ATENDIMENTOS PROGRAMADOS – PROG 
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• Atendimento, no âmbito da Atenção Primária, é definido como CONSULTAS e PROCEDIMENTOS a serem realizados nas UNIDADES DE 

SAÚDE; 

• O tempo de espera será contabilizado a partir do horário agendado para o atendimento, desde que paciente já esteja presente na UNIDADE DE 

SAÚDE. Prazo máximo de espera será de 15 minutos. (Exemplo: CONSULTA agendada às 14 horas. Indicador será contabilizado como 

“Atendimento com atraso” caso sistema aponte início do atendimento da assistência a partir de 14:16); 

• Para atendimento por demanda programada, o paciente terá tolerância máxima de 15 minutos de atraso em relação ao horário agendado. Neste 

caso, o tempo de espera para atendimento será contabilizado a partir do horário de chegada do paciente à UNIDADE DE SAÚDE. (Exemplo: 

Paciente tem CONSULTA marcada às 14:00 e chega à UNIDADE DE SAÚDE às 14:14. Atendimento será considerado como “Atendimento 

atrasado” caso seja iniciado após às 14:30).  

• Serão desconsiderados do cálculo do indicador os atendimentos por demanda programada os quais paciente apresentar atraso superior à 15 

minutos do horário agendado.  

• ATENDIMENTOS POR DEMANDA ESPONTÂNEA – ESP 

• O tempo de espera será contabilizado a partir do horário de entrada do paciente à UNIDADE DE SAÚDE (horário a ser apontado pelo Token de 

senha); 

• Será tolerado prazo máximo de 60 minutos de espera do paciente para ser atendido no chamado “acolhimento da enfermagem”, momento em que 

se identifica as necessidades do paciente e é indicado plano de ação. Ou seja, a contar do momento de entrado do paciente à UNIDADE DE 

SAÚDE, equipe da assistência terá prazo de 60 minutos para realizar o primeiro atendimento ao paciente. (Exemplo: Paciente por demanda 

espontânea chega à UNIDADE DE SAÚDE às 14:00. Indicador será contabilizado como “Atendimento com atraso” caso sistema aponte início do 

“acolhimento da enfermagem” a partir de 15:00). 

Exceções: 

- 
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PRO07 - Cumprimento ao prazo de AGENDAMENTO de atendimentos na APS 

Indicador PRO07 Cumprimento ao prazo de AGENDAMENTO de atendimentos na APS       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF e PAC Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

   

 
  >= 98,0% 0.75 

     >= 97,0% 0.50 

     >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

O indicador tem como objetivo garantir que toda solicitação de AGENDAMENTO, nas UNIDADES DE SAÚDE sob gestão da Concessionária, apresente 

disponibilidade para ser agendada em até 60 dias da data de solicitação.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Dentre as CONSULTAS e PROCEDIMENTOS realizados, total destes que foram solicitadas em até 60 dias de sua realização. 

DENOMINADOR: Total de CONSULTAS e PROCEDIMENTOS agendados realizados durante período de mensuração.  

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório de AGENDAMENTOS proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA e de 

demais canais disponibilizados para AGENDAMENTO de CONSULTAS.  

• Relatório deverá disponibilizar (com precisão de dia, hora, minuto e segundo) momento exato da efetuação do AGENDAMENTO para 

atendimentos nas UNIDADES DE SAÚDE, independente do canal utilizado, bem como do usuário (recepcionista, ACS, equipe assistencial ou até 

mesmo o próprio usuário); 

𝑀 = (
𝐴𝐺𝐸𝑁𝐷𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝐺𝐸𝑁𝐷𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
)  × 100% 
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• O momento de efetuação do AGENDAMENTO deverá ser confrontado com dia de realização da CONSULTA ou PROCEDIMENTO na UNIDADE 

DE SAÚDE. A diferença entre dia de realização do atendimento e momento de efetuação do AGENDAMENTO não poderá ser superior à 60 dias. 

Exceções: 

• Poderão ser isentos do cálculo do indicador AGENDAMENTOS realizados para além do prazo de 60 dias quando oriundo de impossibilidade 

atribuída ao usuário (exemplo: paciente estará viajando e só retornará após 60 dias; ou, apesar de existir agenda disponível, o usuário faz opção 

por data que ultrapasse os 60 dias etc.). Para estes casos, CONCESSIONÁRIA deverá monitorar continuamente os AGENDAMENTOS realizados 

e buscar contato com os usuários nestes casos. As justificativas deverão ser compiladas e enviadas ao VERIFICADOR INDEPENDENTE para 

serem desconsideradas do cálculo do indicador; 

• Caso o Sistema de AGENDAMENTO do PODER CONCEDENTE fique indisponível de tal forma a impossibilitar os AGENDAMENTOS, esses 

AGENDAMENTOS afetados não serão contabilizados no denominador do indicador (“Total de AGENDAMENTOS Realizados”). 
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3.3.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE RESOLUTIVIDADE (IDRSL) 

Índice Índice de Resolutividade (IDRSL)        
 
Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir e incentivar a resolutividade da APS pela atuação das EQUIPES DE SAÚDE nas UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDEQP é formado pelos seguintes indicadores:  

          
RSL01 Conformidade dos ENCAMINHAMENTOS para serviços de ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL Peso: 4 
RSL02 Plano de Ação para aumento de resolutividade da APS Peso: 2 
RSL03 Consistência entre diagnóstico tratativa dos profissionais de saúde Peso: 7 
RSL04 Aderência das informações cadastradas pelos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Peso: 4 
RSL05 Nível de absenteísmo justificado/acompanhado pelo ACS Peso: 2 
RSL06 Cumprimento do Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE Peso: 1 
RSL07 Cumprimento do Plano de Atividades Programadas PAS Peso: 1 
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RSL01 - ENCAMINHAMENTOS para serviços de ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL 

                

Indicador RSL01 ENCAMINHAMENTOS para serviços de ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL   

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a aderência dos ENCAMINHAMENTOS para a ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL realizados pela CONCESSIONÁRIA. 
 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório do número de ENCAMINHAMENTOS para serviços de ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL amostrados e 

avaliados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, que estão de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos PROTOCOLOS CLÍNICOS adotados pela 

CONCESSIONÁRIA e validados pelo PODER CONCEDENTE. 

DENOMINADOR: Somatório do número de ENCAMINHAMENTOS para serviços de ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL amostrados e 

avaliados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE durante o período mensurado. Consideram-se os ENCAMINHAMENTOS para atendimentos ou 

tratamentos em qualquer especialidade médica.  
 
Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado por amostragem dos ENCAMINHAMENTOS por meio dos PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS PACIENTES da 

CONCESSIONÁRIA. 

𝑀 = (
∑ 𝐸𝑁𝐶𝐴𝑀𝐼𝑁𝐻𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑆𝑆𝐼𝑆𝑇Ê𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐸𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴 𝐸 𝐸𝑀𝐸𝑅𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿  𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

∑ 𝐸𝑁𝐶𝐴𝑀𝐼𝑁𝐻𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑆𝑆𝐼𝑆𝑇Ê𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐸𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝐴 𝐸 𝐸𝑀𝐸𝑅𝐺𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
)  × 100% 
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• O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá avaliar os ENCAMINHAMENTOS realizados e confrontá-los com as diretrizes definidas nos 

PROTOCOLOS CLÍNICOS, definidos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 

• A amostra deverá avaliar os ENCAMINHAMENTOS de todas as EQUIPES DE SAÚDE, contemplando quantidades proporcionais aos 

atendimentos realizados por cada EQUIPE DE SAÚDE durante o período avaliado. Os quantitativos amostrados deverão ser suficientes para 

análise estatística representativa da operação, conforme descrito no ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE do CONTRATO. 

• Deverão ser inclusos todos os ENCAMINHAMENTOS realizados pela CONCESSIONÁRIA, ainda que a realização do respectivo serviço não tenha 

sido efetuada/confirmada; 

Exceções: 

• ENCAMINHAMENTOS para SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE APOIO, como fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapia, entre outros, não deverão 

ser considerados no denominador nem no numerador. 
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RSL02 - Plano de Ação para aumento de resolutividade da APS 

Indicador RSL02 Plano de Ação para aumento de resolutividade da APS       

Periodicidade Semestral Forma de Mensuração Análise de Planos Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

    
 

   >= 98,0% 0.75 

      >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

        < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Este indicador será aplicável quando o índice de RESOLUTIVIDADE GERAL apresentar-se inferior à meta de estabelecida pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE 

(85%). Tem como objetivo avaliar se as ações definidas no Plano de Ação para Aumento da Resolutividade estão sendo cumpridas. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de ações elaboradas e concluídas no período mensurado, em conformidade com o Plano de Ação para Aumento da Resolutividade 

(ou seja, cumprindo ações, prazos, periodicidade, público-alvo e demais definições estabelecidas no plano). 

DENOMINADOR: Total de ações previstas no Plano de Ação para Aumento da Resolutividade para o período mensurado. Serão consideradas como 

ações toda e qualquer ação proposta, como eventos, treinamentos, consultorias, atividades coletivas, ações com a comunidade etc. 
 
Detalhamento Operacional: 

• O presente indicador deverá ser mensurado após a validação do Plano de Ação para Aumento da Resolutividade pelo PODER CONCEDENTE, 

durante o período de VALIDADE DO DOCUMENTO; 

• Indicador será mensurado via análise da execução do cronograma de atividades e implementação das ações propostas pelo Plano de Ação para 

Aumento da Resolutividade. O plano deverá constar de forma clara e objetiva a proposta de cronograma e faseamento das ações de forma a 

possibilitar a mensuração do cumprimento das medidas planejadas e o controle da execução destas ações; 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 52 de 158 

• As diretrizes referentes ao Plano de Ação para Aumento da Resolutividade estão presentes no ANEXO 5.1 - CADERNO DE ENCARGOS - 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 

• A aferição deverá ocorrer por meio do acesso a documentos, que deverão ser disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA, que comprovem a 

execução das atividades.  

Exceções: 

• Caso o mês avaliado não tenha ações previstas de serem concluídas, a nota do indicador será considerada igual a 1. 

• Caso o Plano de Ação para Aumento da Resolutividade tenha a VALIDADE DO DOCUMENTO expirada e a CONCESSIONÁRIA não tenha 

elaborado um novo plano dentro dos prazos estabelecidos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, o 

indicador receberá nota 0. 
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RSL03 - Consistência entre diagnóstico e tratativa dos profissionais de saúde 

Indicador RSL03 Consistência entre diagnóstico e tratativa dos profissionais de saúde         

Periodicidade Trimestral Forma de Mensuração Sistêmico - Amostral Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:      >= 99,5% 1.00 

        >= 99,0% 0.75 

        >= 98,5% 0.50 

        >= 98,0% 0.25 

        < 98,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a consistência entre a descrição do quadro de saúde associado ao diagnóstico e tratativa dos profissionais de saúde, após os atendimentos dos 

pacientes (CONSULTA, PROCEDIMENTOS e acolhimento da enfermagem em casos de demanda espontânea, dentre outros). 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos  "Atendimentos com não conformidade”, ou seja, aqueles que apresentarem incoerências entre as prescrições indicadas 

aos pacientes e tratativas da equipe clínica em relação aos dados de diagnóstico, descritos na anamnese, sintomas e queixas dos pacientes no prontuário. 

DENOMINADOR: Total de Atendimentos amostrados e analisados pelo VI.  

Detalhamento Operacional: 

• A amostra deverá avaliar os atendimentos realizadas no período aferido, via PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DOS PACIENTES, contemplando 

quantidades proporcionais aos atendimentos realizados por cada EQUIPE DE SAÚDE. Os quantitativos amostrados deverão ser suficientes para 

análise estatística representativa da operação, conforme descrito no ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE do CONTRATO. 

• A análise dos atendimentos e da conformidade entre diagnóstico e tratativa dos profissionais de saúde, será baseada nos PROTOCOLOS 

CLÍNICOS e LINHAS DE CUIDADO, em que se confrontarão os MEDICAMENTOS, ENCAMINHAMENTOS e demais prescrições indicadas ao 

paciente frente aos dados coletados na anamnese e descritos do PEP . 

𝑀 = (1 −
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Caso a descrição do PEP não seja suficiente para definir a conformidade das tratativas e prescrições devido à falta ou incompletude das 

informações necessárias, o evento deverá ser contabilizado como uma inconformidade. 

• Atendimentos por demanda espontânea deverá ser considerado como todos os atendimentos de pacientes sem horário agendado, independente 

do encaminhamento dado após acolhimento da enfermagem; 

• A amostra dos Atendimentos deverá obrigatoriamente contemplar montante representativo dos atendimentos por demanda espontânea realizados 

ao longo do período mensurado nas UNIDADES DE SAÚDE. 

Exceções: 

- 
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RSL04 - Aderência das informações cadastradas pelos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Indicador RSL04 Aderência das informações cadastradas pelos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Periodicidade Semestral Forma de Mensuração In loco - Amostral Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC       Performance Nota 

Fórmula: 
     >= 99,0% 1.00 
  

 

   >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

        < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a qualidade das informações do CADASTRO POPULACIONAL. 
 
Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório de "cadastros não conformes", ou seja, aqueles que apresentarem inconsistência entre as informações presentes no 

CADASTRO POPULACIONAL e aquelas atestadas pelo VI. 

DENOMINADOR: Total de Cadastros amostrados e analisados pelo VI. 

Detalhamento Operacional: 

• As amostras deverão contemplar todas as POLIGONAIS DE ATENDIMENTO, em quantidades suficientes para análise estatística representativa 

da operação, conforme descrito no ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE do CONTRATO;  

• A atestação deverá ocorrer por meio do contato do VERIFICADOR INDEPENDENTE com os indivíduos das POLIGONAIS DE ATENDIMENTO, 

em que deverá confirmar se as informações contidas no CADASTRO POPULACIONAL estão corretas. 

• É necessário que o VI questione o cidadão se as eventuais divergências estão relacionadas às atualizações recentes. Se sim, o cadastro deverá 

ser considerado conforme. 

• Caso o VI não encontre a residência sorteada, ele deverá considerá-la como inconforme. 

𝑀 = (1 −
𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Caso o VI não consiga contato com a residência sorteada, deverá modificar para a residência vizinha à esquerda. Se o problema persistir, deverá 

continuar realizando as substituições, a fim de garantir as atestações em quantidades necessárias para a amostragem. Se não houver residências 

a esquerda, deverá avaliar a residência frontal da última residência avaliada e continuar executando as alterações até que o contato seja realizado. 

Exceções: 

- 
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RSL05 - Nível de ACOMPANHAMENTO DOS ACS 

Indicador RSL05 Nível do ACOMPANHAMENTO DOS ACS       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:      >= 95,0% 1.00 

    
 

   >= 92,0% 0.75 

        >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

        < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Mensurar o ACOMPANHAMENTO DO ACS no que tange ao acompanhamento dos AGENDAMENTOS e ABSENTEÍSMO. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório de ACOMPANHAMENTOS DO ACS conformes. 

DENOMINADOR: Amostra dos ACOMPANHAMENTO DOS ACS. 
 
Detalhamento Operacional: 

• A amostra deverá contemplar os ABSENTEÍSMOS ocorridos em todas as POLIGONAIS DE ATENDIMENTO, em quantidades suficientes para 

análise estatística representativa da operação, conforme descrito no ANEXO 12 – VERIFICADOR INDEPENDENTE do CONTRATO; 

• Considera-se como conforme os ACOMPANHAMENTOS DOS ACS os quais foram coletadas as justificativas do ABSENTEÍSMO ocorridos 

durante o mês de aferição, e que respeitam os prazos e recorrências definidas no ANEXO 5.1; 

• Não será objeto de verificação o teor (o conteúdo) da justificativa dada pelo paciente para o ABSENTEÍSMO. Indicador deverá atestar se houve o 

acompanhamento pelas UNIDADES DE SAÚDE e coleta das respectivas formalizações. 

• Os ACOMPANHAMENTOS DOS ACS deverão ser passíveis de comprovação conforme processo do PLANO DE ATUAÇÃO DOS ACS.  

Exceções: 

𝑀 = (
∑ 𝐴𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑁𝐻𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑆 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

∑ 𝐴𝐶𝑂𝑀𝑃𝐴𝑁𝐻𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝑂𝑆  𝐴𝐶𝑆 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• Serão isentas de contabilização no indicador casos em que ACS não conseguir, comprovadamente, contato com paciente em questão durante o 

prazo estabelecido no ANEXO 5.1 - CADERNO DE ENCARGOS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. 
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RSL06 - Cumprimento do Plano de PREVENÇÃO e PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Indicador RSL06 Cumprimento do Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Análise de Planos Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:      >= 95,0% 1.00 

    
 

   >= 92,0% 0.75 

        >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

            < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar o cumprimento das atividades e ações de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE conforme planejado e pactuado entre as PARTES.  
 
Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de ações elaboradas e concluídas no período mensurado, em conformidade com o Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA 

SAÚDE (ou seja, cumprindo ações, prazos, periodicidade, público-alvo e demais definições estabelecidas no plano). 

DENOMINADOR: Total de ações previstas no Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE para o período mensurado. Serão consideradas como 

ações toda e qualquer ação proposta, como eventos, treinamentos, consultorias, atividades coletivas, ações com a comunidade etc.  
 
Detalhamento Operacional: 

• O presente indicador deverá ser mensurado após a validação do Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE pelo PODER 

CONCEDENTE, durante o período de VALIDADE DO DOCUMENTO; 

• Indicador será mensurado via análise da execução do cronograma de atividades e implementação das ações propostas pelo Plano de 

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE. O plano deverá constar de forma clara e objetiva a proposta de cronograma e faseamento das ações 

de forma a possibilitar a mensuração do cumprimento das medidas planejadas e o controle da execução destas ações; 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• As diretrizes referentes ao Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE estão presentes no ANEXO 5.1 - CADERNO DE ENCARGOS - 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 

• A aferição deverá ocorrer por meio do acesso a documentos, que deverão ser disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA, que comprovem a 

execução das atividades.  

Exceções: 

• Caso o mês avaliado não tenha ações previstas de serem concluídas, a nota do indicador será considerada igual a 1. 

• Caso o Plano de PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE tenha a VALIDADE DO DOCUMENTO expirada e a CONCESSIONÁRIA não tenha 

elaborado um novo plano dentro dos prazos estabelecidos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, o 

indicador receberá nota 0. 
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RSL07 – Cronograma de Atividades do PAS 

Indicador RSL07 Cronograma de Atividades Programadas PAS       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Análise de Planos Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis PAC         Performance Nota 

Fórmula:       >= 95,0% 1.00 

   
 

    >= 92,0% 0.75 

        >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

            < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Acompanhar a execução das atividades definidas CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRIMESTRAIS DO PAC. 
 
Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de ações elaboradas e concluídas no período mensurado, em conformidade com o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRIMESTRAIS 

DO PAC (ou seja, cumprindo ações, prazos, periodicidade, público-alvo e demais definições estabelecidas no cronograma). 

DENOMINADOR: Total de ações previstas no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRIMESTRAIS DO PAC para o período mensurado. Serão consideradas 

como ações toda e qualquer ação proposta, como eventos, treinamentos, consultorias, atividades coletivas, ações com a comunidade etc.  
 
Detalhamento Operacional: 

• O presente indicador deverá ser mensurado após a validação do CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRIMESTRAIS DO PAC pelo PODER 

CONCEDENTE, durante o período de VALIDADE DO DOCUMENTO; 

• Indicador será mensurado via análise da execução do cronograma de atividades e implementação das ações propostas pelo CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES TRIMESTRAIS DO PAC. O plano deverá constar de forma clara e objetiva a proposta de cronograma e faseamento das ações de 

forma a possibilitar a mensuração do cumprimento das medidas planejadas e o controle da execução destas ações; 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• As diretrizes referentes ao CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRIMESTRAIS DO PAC estão presentes no ANEXO 5.1 - CADERNO DE 

ENCARGOS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 

• A aferição deverá ocorrer por meio do acesso a documentos, que deverão ser disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA, que comprovem a 

execução das atividades.  

Exceções: 

• Caso o mês avaliado não tenha ações previstas de serem concluídas, a nota do indicador será considerada igual a 1. 

• Caso o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TRIMESTRAIS DO PAC tenha a VALIDADE DO DOCUMENTO expirada e a CONCESSIONÁRIA não 

tenha elaborado um novo cronograma dentro dos prazos estabelecidos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS 

ASSISTENCIAIS, o indicador receberá nota 0. 
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3.3.4 ÍNDICE DE DESEMPENHO PREVINE BRASIL (IDPRV) 

Índice Índice de Previne Brasil (IDPRV)        
 
Descrição do Índice 

Garantir que operação das UNIDADES DE SAÚDE administradas pela CONCESSIONÁRIA estejam alinhadas aos objetivos estratégicos do MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. 
 

O IPRV é formado pelo seguinte indicador:  

          
PRV01 Indicador Previne – Indicador Sintético Final (ISF), ou similar Peso: 1 
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PRV01 - Desempenho Previne 

Indicador PRV01 Desempenho Previne – Indicador Sintético Final (ISF)       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:      >= 83,5% 1.00 

  
  

    >= 79,0% 0.75 

      >= 74,5% 0.50 

        >= 70,0% 0.25 

            < 70,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que a operação das UNIDADES DE SAÚDE da PPP esteja aderente aos objetivos estratégicos e metas do MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
 
Descrição do Cálculo do Indicador 

O cálculo do indicador deverá seguir procedimento indicados para a mensuração do Indicador Sintético Final dos Indicadores de Pagamento do Programa 

PREVINE BRASIL, conforme definidos na PORTARIA GM/MS Nº 102, DE 20 DE JANEIRO DE 2022 e todas aquelas que virem a substitui-la. 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador deverá ser mensurado via extração dos relatórios proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA, baseados, sobretudo, 

no CADASTRO POPULACIONAL e nos PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS PACIENTES. 

• A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar os dados de maneira a possibilitar o cálculo dos indicadores, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

conforme detalhado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE no "Guia de Quantificação dos Indicadores - PEC", disponível em 

<https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/componentesfinanciamento/>; 

• Para mensuração do indicador, deverá ser aferido o valor do ISF de forma individualizada para cada uma das UNIDADES DE SAÚDE em 

operação, de forma a permitir avaliação e performance regionalizada. Entretanto, o ISF a ser avaliado no presente indicador representará as notas 

alcançadas por todas as UNIDADES DE SAÚDE sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de forma unificada; 

𝑀 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝑖𝑛𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐼𝑆𝐹) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝑖𝑛𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐼𝑆𝐹) =
∑(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑃𝑒𝑠𝑜)

∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠)
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• Indicador em questão representará o valor consolidado do índice Sintético Final do Ministério (ISF). Entretanto, será cobrado como exigência à 

CONCESSIONÁRIA que todas a metas propostas pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE para os subindicadores sejam atingidas concomitantemente. Se 

meta individual de qualquer subindicador não for atingida para as UNIDADES DE SAÚDE em operação, o resultado do indicado PRV01 será 0, 

mesmo que ISF tenha atingido meta proposta. Esta regra será válida e contabilizada no indicador, a partir do quarto trimestre de OPERAÇÃO 

PLENA das UNIDADES DE SAÚDE 

• A CONCESSIONÁRIA deverá, conformes prazos acordados entre as PARTES, elaborar respostas ao questionamentos e efetuar eventuais 

alterações necessárias aos dados fornecidos ao PODER CONCEDENTE relativos ao cálculo do ISF. Pedido de ajuste será enviado pelo PODER 

CONCEDENTE a partir do recebimento do questionário de correção. Caso alterações pertinentes às UNIDADES DE SAÚDE sob gestão das 

CONCESSIONÁRIA não sejam efetuadas conforme prazos estabelecidos, o resultado do indicado PRV01 será igual à 0,00 para o período em 

questão. 

Exceções: 

- 
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3.3.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO INTEGRADO (IDITG) 

Índice Índice de Desempenho Integrado (IDITG) 
       

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é estimular a qualidade da prestação dos SERVIÇOS, por meio da análise dos Planos de Capacitação das Equipes e Satisfação 

dos Pacientes usuários das UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDITG é formado pelos seguintes indicadores:  

          

ITG01 Percentual do cumprimento do Plano de Capacitação das Equipes Peso: 4 

ITG02 Satisfação do Paciente Peso: 1 
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ITG01 - Percentual do cumprimento do Plano de Capacitação das Equipes 

Indicador ITG01 Percentual do cumprimento do Plano de Capacitação das Equipes     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Análise de Planos Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:            >= 98,0% 1.00 

      >= 97,0% 0.75 

        >= 96,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar o cumprimento das atividades e ações do Plano de Capacitação. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de ações elaboradas e concluídas no período mensurado, em conformidade com o Plano de Capacitação (ou seja, cumprindo ações, 

prazos, periodicidade, público-alvo e demais definições estabelecidas no plano). 

DENOMINADOR: Total de ações previstas no Plano de Capacitação para o período mensurado. Serão consideradas como ações toda e qualquer ação 

proposta, como eventos, treinamentos, consultorias, atividades coletivas, ações com a comunidade etc.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴çõ𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• O presente indicador deverá ser mensurado após a validação do Plano de Capacitação pelo PODER CONCEDENTE, durante o período de 

VALIDADE DO DOCUMENTO; 

• Indicador será mensurado via análise da execução do cronograma de atividades e implementação das ações propostas pelo Plano de 

Capacitação, em uma aferição tanto quantitativa (número de pessoas, etc.) quanto em termos de aderência (tema, público-alvo etc.). O plano 

deverá constar de forma clara e objetiva a proposta de cronograma e faseamento das ações de forma a possibilitar a mensuração do cumprimento 

das medidas planejadas e o controle da execução destas ações; 

• As diretrizes referentes ao Plano de Capacitação estão presentes no ANEXO 5.1 - CADERNO DE ENCARGOS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 

• A aferição deverá ocorrer por meio do acesso a documentos, que deverão ser disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA, que comprovem a 

execução das atividades.  
 
Exceções: 

• Não deverão ser contabilizados, tanto no numerador quanto no denominador, os treinamentos internos aos profissionais e ou subcontratados da 

CONCESSIONÁRIA para fins de cumprimento dos SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. 

• Caso o mês avaliado não tenha ações previstas de serem concluídas, a nota do indicador será considerada igual a 1. 

• Caso o Plano de Capacitação tenha a VALIDADE DO DOCUMENTO expirada e a CONCESSIONÁRIA não tenha elaborado um novo plano dentro 

dos prazos estabelecidos no ANEXO 5.1 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, o indicador receberá nota 0. 
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ITG02 - Satisfação do Paciente 

Indicador ITG02 Satisfação do Paciente           

Periodicidade Trimestral Forma de Mensuração Questionário Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:  

          >= 99,0% 1.00 

        >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

   
 

 

   >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a percepção do usuário/paciente sobre a atuação da CONCESSIONÁRIA nos SERVIÇOS prestados nas UNIDADES DE SAÚDE.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

𝑀 = (
7 × 𝑄𝑇𝑁 + 3 × 𝑂𝑈𝑉

10
)  × 100% 

QTN = (
∑ 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜

∑ 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
) 𝑂𝑈𝑉 = (

𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
) 
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INDICADOR: Média ponderada dos fatores de satisfação, em que "QTN" corresponde à satisfação do usuário quanto aos SERVIÇOS ASSISTENCIAIS e 

SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS prestados pela CONCESSIONÁRIA, e  "OUV" corresponde aos questionamentos feitos pelos canais de Ouvidoria do 

SUS. Cada um dos fatores é multiplicado por seus respectivos pesos. 

 

SUBINDICADOR (QTN) 

NUMERADOR: Somatório das notas finais atribuídas aos questionários, separadas entre SERVIÇOS ASSISTENCIAIS e SERVIÇOS NÃO 

ASSISTENCIAIS.  

DENOMINADOR: Número de Questionários aplicados e respondidos.  

 

SUBINDICADOR (OUV) 

NUMERADOR: Total de questionamentos, identificados pelos Canais de Ouvidoria do SUS, respondidos pela CONCESSIONÁRIA. 

DENOMINADOR: Total de questionamentos, identificados pelos Canais de Ouvidoria do SUS, relacionado às UNIDADES DE SAÚDE/profissionais sob 

gestão da CONCESSIONÁRIA.  

Detalhamento Operacional: 

• O subindicador QTN é mensurado via análise dos questionários de pesquisa de satisfação a serem elaborados pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e validados entre as PARTES de forma prévia ao início da operação dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA;  

• A pesquisa de satisfação deverá ser submetida às UNIDADES DE SAÚDE pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, em quantidade que seja um 

universo amostral representativo do total de AGENDAMENTOS nas UNIDADES DE SAÚDE; 

• As pesquisas deverão ser submetidas mensalmente em cada UNIDADE DE SAÚDE, a fim de se avaliar a operação durante todo o período 

avaliado. A soma das pesquisas deve resultar, no mínimo, no universo amostral representativo definido; 

• A pesquisa a ser explorada deverão ser focadas na atuação da CONCESSIONÁRIA de forma abrangente, com atenção principal ao desempenho 

das frentes assistenciais. O objetivo principal é avaliar a experiência do paciente e a satisfação com o serviço recebido. Dentre as principais 
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perguntas, recomendam-se as perguntas: Você foi atendido com cordialidade e respeito? Você considera que seu problema foi resolvido ou 

encaminhado para quem irá resolvê-lo? As condições físicas (infraestrutura) das unidades estão em boas condições? Como podemos melhorar a 

sua experiência? 

• A nota apurada nas pesquisas de satisfação deverá ser uma ponderação entre as respostas, com resultados entre 0 e 1, para cada uma das 

questões; 

• A CONCESSIONÁRIA deverá realizar planos de ação para correção dos pontos levantados durante as pesquisas, validando tais planos com o 

PODER CONCEDENTE; 

• O subindicador OUV, deverá ser mensurado via reporte mensal do PODER CONCEDENTE dos reportes/questionamentos identificados pelos 

Canais de Ouvidoria do SUS, relacionado às UNIDADES DE SAÚDE/profissionais sob gestão da CONCESSIONÁRIA. 

• A CONCESSIONÁRIA terá a obrigação de elaborar respostas aos questionamentos realizados pela Ouvidoria do SUS em até 15 dias a contar da 

divulgação dos mesmos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. Os questionamentos serão considerados como "respondidos" 

quando houver o retorno da CONCESSIONÁRIA dentro do prazo estabelecido;  

• A CONCESSIONÁRIA é responsável por disponibilizar, em conjunto com as respostas, as informações que demonstrem tratativas para correção 

dos aspectos indicados na Ouvidoria. 

 

Exceções: 

- 
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3.4 FATOR BATA VERDE (FBV) 

O FATOR BATA VERDE (FBV) retrata a adequação dos SERVIÇOS “mistos” prestados nas 

UNIDADES DE SAÚDE, os quais possuem interação direta com os SERVIÇOS ASSISTENCIAIS e 

SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. O FBV é baseado na apuração de indicadores de desempenho 

técnicos quantitativos, mensurados através de dados e métricas coletadas ao longo da operação das 

UNIDADES DE SAÚDE. 

 O FBV é formado pela composição de três índices segregados em macro áreas de avaliação, 

sendo elas: Farmácia e Almoxarifado, Transportes e Central de Materiais Esterilizados. Cada um 

destes índices será apurado por meio de indicadores a serem apresentados neste ANEXO, nos 

subtópicos do item 3.4 FATOR BATA VERDE (FBV). 

Desta forma, o FATOR BATA VERDE (FBV) é formado pela composição de 3 (três) índices a 

serem apurados: 

1. Índice de Desempenho de Farmácia e Almoxarifado (IDFAR) 

2. Índice de Desempenho de Transporte (IDTRP) 

3. Índice de Desempenho de Central de Materiais Esterilizados (IDCME) 

Portanto, o FATOR BATA VERDE (FBV) será representado por um número de 0,00 a 1,00 que 

será obtido pelo resultado da fórmula abaixo: 

𝑰𝑩𝑽 = 𝟗𝟓% × 𝑰𝑫𝑭𝑨𝑹 + 𝟑% × 𝑰𝑫𝑻𝑹𝑷 + 𝟐% × 𝑰𝑫𝑪𝑴𝑬 

Todos os índices descritos serão calculados a partir da média ponderada de cada um dos seus 

indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO 

e demonstrado na fórmula abaixo: 

𝑁𝑂𝑇𝐴 𝐷𝑂 Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 =
∑(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑃𝑒𝑠𝑜)

∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠)
 

Onde “Nota do Índice” diz respeito aos índices IDFAR, IDTRP e IDCME, e “Nota do Indicador” 

diz respeito a apuração da nota de satisfação de cada um dos indicadores relacionados nos itens 

subsequentes: 
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3.4.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO (IDFAR) 

Índice Índice de Desempenho de Farmácia e Almoxarifado (IDFAR) 
       

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir adequada operação do serviço de Farmácia e Almoxarifado nas UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDFAR é formado pelos seguintes indicadores:  

          

FAR01 Qualidade dos itens em estoque Peso: 1 

FAR02 Índices de Desabastecimento Peso: 1 

FAR03 Rastreio e a DISPENSAÇÃO dos medicamentos ao paciente conforme prescrição médica Peso: 5 

FAR04 Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Farmácia e Almoxarifado Peso: 1 
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FAR01 - Qualidade dos itens em estoque 

Indicador FAR01 Qualidade dos itens em estoque         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco - Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. aplicáveis USF e CAASMI       Performance Nota 

Fórmula:            >= 98,0% 1.00 

      >= 97,0% 0.75 

        >= 96,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a adequação do serviço de logística e infraestrutura das farmácias e almoxarifados das UNIDADES DE SAÚDE. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos Critérios identificados como "não conformes" nos CHECKLIST de avaliação in loco.  

DENOMINADOR: Multiplicação do número de áreas avaliadas in loco (sendo considerado o número de Almoxarifados e Farmácias visitados) pelo número 

de critérios avaliados no CHECKLIST elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

Detalhamento Operacional: 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá propor o CHECKLIST de avaliação in-loco; 

• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Avaliação deverá ocorrer por amostragem das farmácias e almoxarifados, mensalmente; 

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios, sem notificação prévia pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

𝑀 = (1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
)  × 100% 
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• O CHECKLIST elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá avaliar aspectos como adequação no armazenamento dos itens 

(conforme normas), embalagens violadas, itens vencidos, presença de mofo e sujidade excessiva, dentre outros.  

Exceções: 

- 
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FAR02 - Índices de Desabastecimento 

Indicador FAR02 Índices de Desabastecimento         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e CAASMI       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,5% 1.00 

      >= 99,0% 0.75 

        >= 98,5% 0.50 

        >= 98,0% 0.25 

            < 98,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a ocorrência de eventos de desabastecimento de MAT/MED nas UNIDADES DE SAÚDE, cuja responsabilidade de fornecimento é do PODER 

CONCEDENTE, em que há descumprimento da CONCESSIONÁRIA, de sua obrigação em informar ao PODER CONCEDENTE em tempo hábil a sua 

demanda por reabastecimento.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos "Desabastecimentos notificados". Tais eventos referem-se aos desabastecimentos de MAT/MED cuja responsabilidade de 

fornecimento é do PODER CONCEDENTE, percebidos pelo sistema e que tiveram comprovadas notificações feitas ao PODER CONCEDENTE. 

DENOMINADOR: Somatório de "Desabastecimentos" ocorridos no período mensurado. Referem-se a todos os desabastecimentos MAT/MED cuja 

responsabilidade de fornecimento é do PODER CONCEDENTE; 
 
Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Define-se como MAT/MED cuja responsabilidade de fornecimento é do PODER CONCEDENTE: 

•  Nas USF e PAC: os MAT/MED OFERTADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

•  No CAASMI: todos os MAT/MED.  

•  Mensurado através dos sistemas utilizados para fins do serviço de LOGÍSTICA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS; 

• Não deverão ser considerados os itens em falta no estoque ou vencidos, em que a CONCESSIONÁRIA já indicou a necessidade de reposição e 

ou realocação ao PODER CONCEDENTE, conforme definições do ANEXO 5.1; 

• Os desabastecimentos consistem em: 

• Por falta: esgotamento de determinado MAT/MED nos estoques por mais de 7 dias corridos; 

•  Por validade: presença de determinado MAT/MED nos estoques, com prazo de validade expirado.  

• O desabastecimento de um item na mesma UNIDADE DE SAÚDE deverá ser contabilizado como um único evento (ex.: falta de 50 dipironas na 

UNIDADE DE SAÚDE em questão representa 01 evento de desabastecimento). 

Exceções: 

• Deverão ser excetuados os MAT/MED previstos no Relatório de Desabastecimento Nacional, submetido pela CONCESSIONÁRIA, desde que 

aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 
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FAR03 - Rastreio e a DISPENSAÇÃO dos MEDICAMENTOS 

Indicador FAR03 Rastreio e a DISPENSAÇÃO dos MEDICAMENTOS      

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico - Amostral Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,8% 1.00 

   
 

    >= 99,5% 0.75 

      >= 99,2% 0.50 

        >= 98,9% 0.25 

            < 98,9% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a conformidade da DISPENSAÇÃO de MAT/MED. 

  

NUMERADOR: Somatório dos "Receituários em não conformidade", ou seja, aqueles em que não são identificadas as comprovações da DISPENSAÇÃO 

dos MATERIAIS E MEDICAMENTOS prescritos ao paciente. 

DENOMINADOR: Total de receituários amostrados e analisados pelo VI. 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via relatório da DISPENSAÇÃO de medicamentos nas UNIDADES DE SAÚDE proveniente de sistemas de informação 

da CONCESSIONÁRIA e dos PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS PACIENTES; 

• Avaliação deverá ocorrer por amostragem das dispensações e respectivos receituários, mensalmente; 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE avaliará se os itens foram entregues corretamente aos pacientes; 

𝑀 = (1 −
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
)  × 100% 
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• A amostragem deve ser de quantidade suficiente para estabelecer universo com representatividade definida no ANEXO 12 – VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, proporcionais ao número de dispensações realizadas em cada UNIDADE DE SAÚDE. 

Exceções: 

- 
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FAR04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Farmácia e Almoxarifado 

Indicador FAR04 Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Farmácia e Almoxarifado     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

   
 

    >= 98,0% 0.75 

      >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

O objetivo deste indicador é garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para o setor sejam atendidos dentro de 

prazo previamente acordado entre as PARTES, sem prejuízo ao desempenho do serviço ofertado. Chamados para abastecimento de itens não 

programados em caráter emergencial, pedido de itens do almoxarifado, pedido de identificação/recolha de lote de medicamento, substituição de MAT/MED 

vencido etc. poderão ser avaliados.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de chamados concluídos em conformidade (no prazo acordado) dentro do período de medição e registrados na LISTA 

EXAUSTIVA DE CHAMADOS. 

DENOMINADOR: Total de chamados identificados para o setor com prazo de conclusão no mês avaliado, sendo que tais prazos deverão estar acordados 

na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS (exemplo: chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo LISTA EXAUSTIVA DE 

CHAMADOS, está prevista para o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, 

deve elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor, e definir o tempo ideal de atendimento de cada um dos 

itens, segundo descrito em CONTRATO; 

• O chamado será considerado como "atendido dentro do prazo" caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido.  

Exceções: 

 -  
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3.4.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE TRANSPORTE (IDTRP) 

Índice Índice de Desempenho de Transporte (IDTRP) 
       

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir a disponibilidade do serviço de transporte prestado nas UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDTRP é formado pelo seguinte indicador:  

          

TRP01 Cumprimento de AGENDAMENTOS de Transporte para Visita domiciliar Peso: 1 
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TRP01 - Cumprimento de AGENDAMENTOS de transporte para visitas domiciliares 

Indicador TRP01 Cumprimento de AGENDAMENTOS de transporte para visitas domiciliares     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

   
 

  >= 98,0% 0.75 

     >= 97,0% 0.50 

     >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar o cumprimento dos AGENDAMENTOS para demandas por transporte destinados ao atendimento à população e transporte das equipes, 

classificados como “AD01” Visita Domiciliar como previsto no escopo do serviço, descrito no CONTRATO. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de AGENDAMENTOS de transportes da classe AD01 efetivamente realizados ao longo do período mensurado. Visita ao paciente 

deverá ser comprovada pela CONCESSIONÁRIA. 

DENOMINADOR: Total de AGENDAMENTOS para transportes da classe AD01 realizados para o mês avaliado. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝐷01
) × 100% 
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• Conforme descrito nos ANEXOS, A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um software para a gestão das agendas das UNIDADES DE SAÚDE, 

sendo responsável por integrá-lo ao Sistema de AGENDAMENTO do MUNICÍPIO; 

• O Sistema de AGENDAMENTO da CONCESSIONÁRIA deve ser alimentado pelos AGENDAMENTOS do PODER CONCEDENTE ao mesmo 

tempo que o Sistema de AGENDAMENTO do PODER CONCEDENTE deve ser alimentado pelos AGENDAMENTOS da CONCESSIONÁRIA. 

Dessa forma, alinha-se as respectivas agendas e evita-se impasses operacionais; 

• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA e dos PRONTUÁRIOS 

ELETRÔNICOS DOS PACIENTES, junto aos dados de CADASTRAMENTO POPULACIONAL e LINHAS DE CUIDADO. O relatório deverá 

sumarizar todas as informações necessárias para o adequado cálculo do indicador; 

• A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer metodologia que comprove a realização da visita à residência, podendo utilizar tecnologias como assinatura 

digital, georreferenciamento, fotografias etc.; 

• Segundo a LINHA DE CUIDADO descrita para cada paciente cadastrado, CONCESSIONÁRIA deverá, mensalmente, elaborar o cronograma de 

visitas domiciliares e as demais atividades que necessitem do serviço de transporte para o mês seguinte (Exemplo: elabora-se em agosto o 

cronograma de visitas a ser seguido no mês de setembro). Junto ao planejamento, os ACS devem fazer contato com pacientes que necessitem de 

atendimento domiciliar para o AGENDAMENTO da visita. Todo AGENDAMENTO deverá ser visível no Sistema de AGENDAMENTO utilizado para 

marcação de CONSULTAS e PROCEDIMENTOS; 

• O indicador será avaliado comparando-se a execução das atividades com os AGENDAMENTOS programados.  

Exceções: 

• Serão isentos do cálculo do indicador os casos em que se prove posicionamento estritamente contrário dos pacientes/residências em receber a 

visita das EQUIPES DE SAÚDE, mesmo após atuação educativa dos membros da eSF.  
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3.4.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (IDCME) 

Índice Índice de Desempenho de Central de Materiais Esterilizados (IDCME) 

 
      

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir a disponibilidade e adequação da operação do serviço de Esterilização de Materiais para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDCME é formado pelos seguintes indicadores:  

          

CME01 Número mínimo de kits em estoque Peso: 1 
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CME01 - Número mínimo de kits em estoque 

Indicador CME01 Número mínimo de kits em estoque         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco - Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. aplicáveis USF e CAASMI       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

   
 

  >= 98,0% 0.75 

     >= 97,0% 0.50 

     >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir a estoque mínimo de “kits de instrumentação esterilizados” nas UNIDADES DE SAÚDE de forma a evitar o desabastecimento e prejuízo à 

operação.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de kits disponíveis nos estoques das UNIDADES DE SAÚDE vistoriadas pelo VI segundo quantitativo amostral.  

DENOMINADOR: Total de kits previstos para as UNIDADES DE SAÚDE vistoriadas pelo VI. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• A verificação in loco será realizada nas UNIDADES FUNCIONAIS correspondentes aos estoques da CME das UNIDADES DE SAÚDE, sendo 

selecionadas por sorteio amostral representativo segundo definido no ANEXO 8 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

• Os itens presentes no kit contemplam os materiais clínicos os quais devem ser esterilizados para a execução do serviço assistencial. A lista 

exaustiva dos materiais do kit deverá ser elaborada pela CONCESSIONÁRIA no Plano de Trabalho do CME, o qual deverá ser aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE;  

• No momento da visita, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá fazer a contabilização do número de itens disponíveis e armazenados no 

estoque. O armazenamento dos itens deve ser planejado de forma a possibilitar a contabilização dos itens pelo VI sem que seja necessário a 

violação das embalagens em que os itens são armazenados, de forma a evitar a contaminação dos instrumentos;  

• A quantidade mínima de kits que deverão ser mantidos em estoque deverá ser de 1x o quantitativo médio diário de uso por EQUIPE DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA/EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (exemplo: em média, cada eSB utiliza 5 kits de materiais esterilizados odontológicos por dia. USF A, 

cujo porte é de 2 eSB, deverá ter em seu estoque, no mínimo, 10 kits de materiais esterilizados odontológicos); 

• O consumo médio de materiais esterilizados por eSF, eSB e CAASMI deverá ser estabelecido no Plano de Trabalho do CME conforme definido em 

CONTRATO e o quantitativo poderá ser atualizado anualmente, desde que seja provado variação significativa do consumo. 

Exceções: 

- 
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3.5 FATOR BATA CINZA (FBC) 

O FATOR BATA CINZA (FBC) retrata a adequação dos SERVIÇOS NÃO-ASSISTENCIAIS 

prestados nas UNIDADES DE SAÚDE e será baseado na apuração de indicadores de desempenho 

técnicos quantitativos, mensurados através de dados e métricas coletadas ao longo da operação das 

UNIDADES DE SAÚDE. 

 O FBC é formado pela composição de nove índices segregados em macro áreas de avaliação, 

sendo elas: (1) Lavanderia, (2) Limpeza, (3) Vigilância, (4) Recepção, (5) Gestão de Resíduos, (6) 

Gases Medicinais, (7) Manutenção Predial, (8) Manutenção Hospitalar e (9) Tecnologia da Informação. 

Cada um destes índices será apurado por meio de indicadores a serem apresentados neste ANEXO, 

nos subtópicos do item 3.5 FATOR BATA CINZA (FBC) 

Desta forma, o FATOR BATA CINZA (FBC) será formado pela composição de 9 (nove) índices 

a serem apurados: 

1. Índice de Desempenho de Lavanderia (IDLAV) 

2. Índice de Desempenho de Limpeza (IDLIM) 

3. Índice de Desempenho de Vigilância (IDVIG) 

4. Índice de Desempenho de Recepção (IDREC) 

5. Índice de Desempenho de Gestão de Resíduos (IDRES) 

6. Índice de Desempenho de Gases Medicinais (IDGAS) 

7. Índice de Desempenho de Manutenção Predial (IDPRD) 

8. Índice de Desempenho de Manutenção Hospitalar (IDHSP) 

9. Índice de Desempenho de Tecnologia da Informação (IDTEC) 

Portanto, o FATOR BATA CINZA (FBC) será representado por um número de 0,00 a 1,00 que 

será obtido pelo resultado da fórmula abaixo: 

𝑰𝑩𝑪 = 𝟏% × 𝑰𝑫𝑳𝑨𝑽 + 𝟐𝟎% × 𝑰𝑫𝑳𝑰𝑴 + 𝟕% × 𝑰𝑫𝑽𝑰𝑮 + 𝟏𝟏% × 𝑰𝑫𝑹𝑬𝑪 + 𝟐% × 𝑰𝑫𝑹𝑬𝑺

+ 𝟐% × 𝑰𝑫𝑮𝑨𝑺 + 𝟐𝟎% × 𝑰𝑫𝑷𝑹𝑫 + 𝟏𝟕% × 𝑰𝑫𝑯𝑺𝑷 + 𝟐𝟎% × 𝑰𝑫𝑻𝑬𝑪 

Todos os índices descritos serão calculados a partir da média ponderada de cada um dos seus 

indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO 

e demonstrado na fórmula abaixo: 

𝑁𝑂𝑇𝐴 𝐷𝑂 Í𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 =
∑(𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝑃𝑒𝑠𝑜)

∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠)
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Onde “Nota do Índice” diz respeito aos índices IDLAV, IDLIM, IDVIG, IDREC, IDRES, IDGAS, 

IDPRD, IDHPS e IDTEC, e “Nota do Indicador” diz respeito a apuração da nota de satisfação de cada 

um dos indicadores relacionados nos itens subsequentes: 
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3.5.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE LAVANDERIA (IDLAV) 

Índice Índice de Desempenho de Lavanderia (IDLAV) 
        

Descrição do Índice 

Garantir a qualidade dos serviços de Lavanderia para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDLAV é formado pelos seguintes indicadores:  

          

LAV01 Qualidade do resultado do processamento do enxoval    Peso: 3 

LAV02 Disponibilidade de quantidade mínimo de roupa limpa em Estoque  Peso: 2 

LAV03 Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Lavanderia   Peso: 1 
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LAV01 - Qualidade do resultado do processamento do enxoval 

Indicador LAV01 Qualidade do resultado do processamento do enxoval        

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco - Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. aplicáveis USF e CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

  
 

  >= 98,0% 0.75 

    >= 97,0% 0.50 

    >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir a qualidade do processamento de enxoval executado pelo serviço de lavanderia da CONCESSIONÁRIA. Critérios como sujidades visíveis (riscos 

de canetas, colas, fitas adesivas, pelos em excesso, fungos, material biológico, ferrugem, manchas, entre outros), qualidade da passadoria, odores 

desagradáveis, furos, rasgos e danos em geral poderão estar entre os critérios avaliados.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Peças vistoriadas as quais o CHECKLIST aponte a avaliação como "enxoval não conforme”. A avaliação levará em consideração 

definições entre as PARTES do número de critérios identificados na peça avaliada que a classifique como “não conforme” (exemp lo: peça será 

considerada como “não conforme” se forem apontados mais de 3 critérios, por exemplo, rasgos e manchas não biológicas). 

DENOMINADOR: Total de peças vistoriadas pelo VI segundo quantitativo amostral. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑥𝑜𝑣𝑎𝑙 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• As UNIDADES DE SAÚDE a serem vistoriadas no mês deverão ser sorteadas de forma aleatória e conforme regras estabelecidas neste ANEXO;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;   

• O número de peças vistoriadas na UNIDADE DE SAÚDE deverá seguir quantidade amostral estabelecidas neste ANEXO; 

• A vistoria levará como base CHECKLIST com critério objetivos a ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e analisado e aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE em momento prévio à operação das UNIDADES DE SAÚDE, como definido em CONTRATO; 

• Quando da elaboração dos CHECKLIST deverão ser apontados o número de critérios apontados para cada peça que são considerados como 

“aceitáveis” e quais os critérios que classificam diretamente a peça como “não conforme”. (Exemplo: Serão toleráveis a identificação de até duas 

manchas de até 2 cm de caneta esferográficas, a identificação de 3 manchas ou mais resulta em classificação da peça avaliada como “não 

conforme”. Paralelamente toda e qualquer mancha de “material biológico”, como sangue, identificadas na peça avaliada a classifica, diretamente 

como peça “não conforme”).  

• CHECKLIST deverá ser desenvolvido de forma a diferencias os critérios avaliados em enxoval descartável e reutilizável, caso exista. 

• O enxoval deverá ser avaliado por completo, ainda que seja necessário a violação das embalagens plásticas, ou semelhante, que protejam as 

peças, mesmo que resulte em impossibilidade de uso da peça pós vistoria. 

Exceções: 

• Caso seja identificado alterações nas peças de enxoval que não se enquadre em nenhuma classificação ou critério pré-definido entre as PARTES 

no CHECKLIST, a ocorrência será desconsiderada do cálculo do indicador no mês em questão e a partir do mês seguinte à ocorrência, tal critério 

deverá ser incluído ao CHECKLIST e sua avaliação passará a ser considerada caso venha a se repetir.  
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LAV02 - Disponibilidade de quantidade mínimo de roupa limpa em estoque 

Indicador LAV02 Disponibilidade de quantidade mínimo de roupa limpa em estoque     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF e CAASMI Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

  
 

  >= 98,0% 0.75 

    >= 97,0% 0.50 

    >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir a presença de quantidade mínima de enxoval no estoque das UNIDADES DE SAÚDE de forma a evitar o desabastecimento dos itens e prejuízo à 

operação do serviço. O estoque mínimo de enxoval será contabilizado por tipo de enxoval (capote, lençol etc.) de acordo com rotatividade e uso. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de peças disponíveis nos estoques das UNIDADES DE SAÚDE vistoriadas pelo VI segundo quantitativo amostral.  

DENOMINADOR: Total de peças previstas para as UNIDADES DE SAÚDE vistoriadas pelo VI. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ser avaliada com periodicidade mínima de uma vez por mês;  

• A verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• O número de peças e os estoques vistoriados deverão seguir uma quantidade amostral representativa de toda a operação; 

• O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá visitar o estoque de roupa limpa de cada uma das UNIDADES DE SAÚDE e fazer a contabilização do 

número de itens disponíveis e armazenados no estoque;  

• A quantidade mínima de peças que deverão ser mantidas em estoque deverá ser de 1x o quantitativo médio diário de uso por EQUIPE DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA/EQUIPE DE SAÚDE BUCAL para as USF e 1x o quantitativo de consumo médio por dia no CAASMI (Exemplo: em média, cada eSF 

utiliza 10 aventais por dia. Uma USF, cujo porte é de 2 eSF, deverá ter em seu estoque 20 aventais no mínimo).  

• O consumo médio de enxoval por eSF, eSB e CAASMI deverá estar estabelecido no Plano de Trabalho do setor e o quantitativo poderá ser 

atualizado anualmente, desde que seja provado que houve uma variação significativa do consumo; 

• Os enxovais descartáveis e reutilizáveis deverão ser avaliados segundo o quantitativo médio de uso. 

Exceções: 

- 
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LAV03 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Lavanderia 

Indicador LAV03 Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Lavanderia     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para o setor sejam atendidos dentro de prazo previamente 

acordado entre as PARTES, sem prejuízo ao desempenho do serviço ofertado.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de chamados, com prazo de conclusão para o mês aferido, que tenham sido concluídos em conformidade com os prazos 

acordados e registrados na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS. 

DENOMINADOR: Total de chamados classificados para o setor da Lavanderia e Rouparia cujo prazo de conclusão seja até o último dia do período de 

mensuração. (Exemplo: Chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS está prevista para 

o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, deve 

elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor, e definir o tempo ideal de atendimento de cada um dos itens, 

segundo descrito em CONTRATO; 

• O Chamado será considerado como “atendido dentro do prazo” caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido. 

• Os chamados poderão ser abertos por todos os funcionários e usuários das UNIDADES DE SAÚDE em questão. 

Exceções: 

• Caso seja identificado chamado que não se enquadre em nenhuma classificação pré-definida entre as PARTES, a ocorrência será desconsiderada 

do cálculo do indicador no mês em questão e prazo para seu atendimento deverá ser pactuado entre as PARTES de forma paralela. A partir do 

mês seguinte à ocorrência, tal demanda deverá ser incluída na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS e sua avaliação passará a ser considerada 

caso venha a se repetir.  
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3.5.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE LIMPEZA (IDLIM) 

Índice Índice de Desempenho de Limpeza (IDLIM) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a qualidade dos serviços de Limpeza, Jardinagem e Controle de Pragas para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDLIM é formado pelos seguintes indicadores:  

          

LIM01 Cumprimento do cronograma de limpeza  Peso: 3 

LIM02 Cumprimento do cronograma de controle de praga e jardinagem Peso: 1 

LIM03 Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Limpeza, dedetização e jardinagem Peso: 1 
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LIM01 - Cumprimento do cronograma de limpeza 

Indicador LIM01 Cumprimento do cronograma de limpeza          

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que o cronograma de limpeza e sua periodicidade sejam cumpridos conforme definido no POP acordado entre as PARTES. A avaliação de 

execução de cronograma, periodicidade, horários de limpeza se dará por avaliação conjunta à qualidade do serviço de limpeza executado nas áreas 

vistoriadas.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos Critérios identificados como “não conformes” nos CHECKLIST de avaliação in loco.  

DENOMINADOR: Multiplicação entre o Número de áreas avaliadas in loco pelo VI (sendo considerado o número de UNIDADES FUNCIONAIS visitadas) 

pelo número de critérios avaliados no CHECKLIST elaborado pela CONCESSIONÁRIA. CHECKLIST deverá ser composto por critério objetivos a serem 

avaliados e de fácil contabilização. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ter todas as áreas vistoriadas com periodicidade mínima de uma vez por mês;  

• A verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• Todas as áreas das UNIDADES DE SAÚDE serão divididas em UNIDADES FUNCIONAIS, de acordo com o que está definido em CONTRATO, 

para realização das vistorias in loco;  

• O número de UNIDADES FUNCIONAIS vistoriadas deverá seguir quantidade amostral representativa de toda a operação. Além disso, as áreas 

amostradas deverão ser proporcionais às áreas críticas, semicríticas e não críticas das UNIDADES DE SAÚDE; 

• A classificação das áreas das UNIDADES DE SAÚDE em relação à criticidade (áreas críticas, semicríticas e não críticas) deverá ser feita pela 

CONCESSIONÁRIA de forma exaustiva e de acordo com o Manual de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Limpeza e Desinfecção de 

Superfícies – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 2010 (ou documento que vier a substituí-lo). Sendo que tal classificação deve 

estar presente no Plano de Trabalho de limpeza para aprovação do PODER CONCEDENTE; 

• A vistoria levará como base um CHECKLIST com critérios objetivos a ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e analisado e aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE em momento prévio à operação das UNIDADES DE SAÚDE; 

• Critérios como sujidade acumulada (farelos, resíduos, manchas etc.), lixo acumulado nas lixeiras, presença de pragas, acúmulo de sujeira nos 

vidros e janelas, acúmulo de poeira, sujeira nos pisos, tetos, mesas, armários, paredes etc. poderão ser avaliados no CHECKLIST em questão; 

• A aferição do indicador em cada uma das áreas das UNIDADES DE SAÚDE se dará em até 30 minutos após o horário definido no POP para a 

limpeza do local, a fim de correlacionar o cronograma com a qualidade do serviço.  

Exceções: 

• Serão isentos de avaliação as sujidades classificadas como “momentâneas”, ou seja, aquelas que poderão vir a ser ocasionadas entre a 

finalização do serviço e a aferição do indicador com caráter de excepcionalidade (exemplo: copo com líquido foi derramado no chão); 
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LIM02 - Cumprimento do cronograma de controle de praga e jardinagem 

Indicador LIM02 Cumprimento do cronograma de controle de praga e jardinagem     

Periodicidade Trimestral Forma de Mensuração Análise dos AES Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

    
 

   >= 98,0% 0.75 

      >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que o cronograma e periodicidade dos serviços de Controle de Pragas e Jardinagem/Capinagem sejam cumpridos conforme definido em Plano de 

Trabalho acordado entre as PARTES.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

Indicador é composto pela soma de duas parcelas, em que a primeira se refere ao Serviço de Controle de Pragas e a segunda refere-se ao Serviço de 

Jardinagem/Capinagem. Ambas são formadas por frações em que: 

NUMERADOR: representa o número de serviços executados ao longo período avaliado (trimestre) por empresa especializadas nas UNIDADES DE 

SAÚDE.  

DENOMINADOR: representa o número de serviços programados ao setor para o período avaliado, segundo Plano de Trabalho.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 =
1

2
× {(

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑔𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
) + (

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
)  } × 100% 
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• Plano de Trabalho para cada serviço deve ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e avaliado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE de forma 

prévia à operação das UNIDADES DE SAÚDE, como descrito em CONTRATO;  

• Indicador será aferido via análise dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES) emitidos pelos prestadores de serviço dos setores de 

Controle de Pragas e Jardinagem/Capinagem; 

• Os atestados deverão informar, dentre outras informações, o nome da empresa, os profissionais que executaram o serviço, a descrição dos 

serviços prestados, o dia e o horário de execução etc.; 

• Para emissão dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES), a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer uma metodologia na qual se 

disponibilize tais documentos de forma digital e que exista uma forma de comprovação da execução dos serviços, podendo utilizar tecnologias 

como assinatura digital dos prestadores de serviço, fotografias etc. 

Exceções: 

- 
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LIM03 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Limpeza e jardinagem 

Indicador LIM03 Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Limpeza e jardinagem     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para o setor sejam atendidos dentro de prazo previamente 

acordado entre as PARTES, sem prejuízo ao desempenho do serviço ofertado. Chamados para limpeza pontual, detecção de pragas, solicitações de 

poda/capinagem não programadas etc. poderão ser avaliados.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de chamados, com prazo de conclusão para o mês aferido, que tenham sido concluídos em conformidade (dentro do prazo) 

acordado e registrados na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS. 

DENOMINADOR: Total de chamadas identificados para o setor o qual prazo de conclusão do chamado, acordado na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS, 

seja atribuído ao período avaliado. (Exemplo: Chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo LISTA EXAUSTIVA DE 

CHAMADOS está prevista para o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, 

deve elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor, e definir o tempo ideal de atendimento de cada um dos 

itens, segundo descrito em CONTRATO; 

• O Chamado será considerado como “atendido dentro do prazo” caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido.  

• Os chamados poderão ser abertos por todos os funcionários e usuários das UNIDADES DE SAÚDE em questão. 

Exceções: 

• Caso seja identificado chamado que não se enquadre em nenhuma classificação pré-definida entre as PARTES, a ocorrência será desconsiderada 

do cálculo do indicador no mês em questão e prazo para seu atendimento deverá ser pactuado entre as PARTES de forma paralela. A partir do 

mês seguinte à ocorrência, tal demanda deverá ser incluída na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS e sua avaliação passará a ser considerada 

caso venha a se repetir.  
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3.5.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE VIGILÂNCIA (IDVIG) 

Índice Índice de Desempenho de Vigilância (IDVIG) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a qualidade dos serviços de Vigilância para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDVIG é formado pelos seguintes indicadores:  

          

VIG01 Cumprimento do cronograma de rondas programadas Peso: 2 

VIG02 Efetividade da central de monitoramento CFTV Peso: 3 

VIG03 Disponibilidade das câmeras instaladas (CFTV) Peso: 1 

VIG04 Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Vigilância Peso: 1 
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VIG01 - Cumprimento do cronograma de rondas programadas 

Indicador VIG01 Cumprimento do cronograma de rondas programadas       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF e CAASMI       Performance Nota 

Fórmula:            >= 95,0% 1.00 

      >= 93,0% 0.75 

        >= 91,0% 0.50 

        >= 89,0% 0.25 

            < 89,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar o cumprimento do cronograma e periodicidade de rondas de segurança programadas nas UNIDADES DE SAÚDE. O cronograma e periodicidade 

das rondas em cada uma das UNIDADES DE SAÚDE deverão estar descritos no Plano de Trabalho do serviço. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de rodas realizadas conforme Plano de Trabalho (considerando-se periodicidade e adequação ao cronograma). 

DENOMINADOR: Total de rondas previstas para o período mensurado de acordo com Plano de Trabalho. 

Detalhamento Operacional: 

• A aferição do indicador deverá será feita via análise de Relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Neste relatório, 

deverão ser fornecidas, dentre outras informações, dados do profissional que efetuou o serviço, data e horário do início e término das rondas em 

cada UNIDADE DE SAÚDE etc.;  

• O Plano de Trabalho será elaborado pela CONCESSIONÁRIA e avaliado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE de forma prévia a operação 

das UNIDADES DE SAÚDE. 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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Exceções: 

- 
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VIG02 - Efetividade da central de monitoramento CFTV 

Indicador VIG02 Efetividade da central de monitoramento CFTV         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 95,0% 1.00 

      >= 93,0% 0.75 

        >= 91,0% 0.50 

        >= 89,0% 0.25 

            < 89,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a efetividade da central de monitoramento (CFTV) ao contabilizar os eventos graves ocorridos nas UNIDADES DE SAÚDE que não foram 

detectados pela central de monitoramento, e, consequentemente não foram comunicados aos responsáveis competentes em tempo hábil para contenção 

de danos.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de Eventos graves que não foram identificados pela Central de Monitoramentos de Câmeras das UNIDADES DE SAÚDE. 

DENOMINADOR: Total de Eventos graves relatados no “Livro Digital de Ocorrência” das UNIDADES DE SAÚDE no período avaliado. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• Serão contabilizados como “eventos graves” situações como roubos, furtos, brigas, dentre outras.  

• O indicador será mensurado via análise do “Livro Digital de Ocorrência” e “Sistema de notificação de Autoridades” da Central de Monitoramento;  

• Todos os eventos graves ocorridos nas UNIDADES DE SAÚDE deverão ser devidamente documentados no “livro digital de ocorrências”, que 

deverá ser disponibilizado em plataforma que permita acesso remoto às informações de forma simultânea à atualização dos dados. Para todo 

evento será necessário a assinatura de “testemunhas” quando possível; 

• O Sistema de Notificação de Autoridades da Central de Monitoramento deverá, dentre outras funcionalidades, indicar data e horário de todas as 

notificações feitas às autoridades competentes (junto às provas documentais, caso existam) sobre os eventos identificados pela central de 

câmeras;  

• O evento será contabilizado como “Não identificado pela central” caso não seja identificada notificação feita às autoridades para o evento em 

questão, ou ainda caso horário de notificação às autoridades seja registrado com prazo superior a 30 minutos do notificado em “Livro Digital de 

Ocorrências”.  

Exceções: 

• Eventos graves, que porventura, sejam identificados pelo Poder Concedente e não estejam constando no Livro Digital de Ocorrência no momento 

de verificação pelo VI, serão contabilizados como eventos graves não identificados.  

• O Poder Concedente deverá informar o VI em casos de eventos graves nas UNIDADES DE SAÚDE, para que o VI faça a mensuração de 

conformidade; 
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VIG03 - Disponibilidade das câmeras instaladas (CFTV) 

Indicador VIG03 Disponibilidade das câmeras instaladas (CFTV) 

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA  

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:      >= 99,5% 1.00 

        >= 99,3% 0.75 

        >= 99,2% 0.50 

        >= 99,0% 0.25 

            < 99,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar e garantir a disponibilidade de todas as câmeras instaladas pelas UNIDADES DE SAÚDE (CFTV) em quantitativo e condições de uso definido em 

Plano de Trabalho para o serviço. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: O somatório das horas de disponibilidade de todas as câmeras instaladas nas UNIDADES DE SAÚDE. 

DENOMINADOR: Total de horas de disponibilidade, dado pela quantidade de câmeras multiplicado por 24 horas/dia, multiplicados pelo total de dias do 

mês em avaliação. 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório de disponibilidade proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. O relatório 

deverá ser capaz de segregar os dados de disponibilidade de forma a permitir análise individual de cada uma das câmeras instaladas nas 

UNIDADES DE SAÚDE. 

𝑀 =  
𝑄𝑡𝑑 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑄𝑡𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100% 
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• Todas as horas de gravação deverão ser armazenadas em servidor local da CONCESSIONÁRIA por prazo de 30 dias. As gravações deverão ser 

disponibilizadas ao PODER CONCEDENTE sempre que solicitadas. 

Exceções: 

• Será isento de contabilização no indicador o tempo de indisponibilidade ocasionado por Manutenções Preventivas Programadas, desde que prazo 

de manutenção siga o definido na matriz de manutenção. Caso contrário, o tempo de indisponibilidade será contabilizado quando ultrapassar o 

prazo máximo definido para a manutenção preventiva dos equipamentos em questão;  

• Serão isentos de contabilização no indicador o tempo de indisponibilidade ocasionado por Manutenções Corretiva, desde que prazo da 

manutenção siga o definido na matriz de manutenção corretiva. Caso contrário, o tempo de indisponibilidade será contabilizado quando ultrapassar 

o prazo máximo definido para a manutenção corretiva dos equipamentos em questão.  
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VIG04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - Vigilância 

Indicador VIG04 Prazo e adequação ao atendimento de chamados – Vigilância       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis CAASMI Performance Nota 

Fórmula:      >= 95,0% 1.00 

   
 

    >= 92,0% 0.75 

        >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

            < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para o setor sejam atendidos dentro de prazo previamente 

acordado entre as PARTES, sem prejuízo ao desempenho do serviço ofertado. Chamados como falta de profissionais nos postos de serviço, por exemplo, 

poderão ser avaliados.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de chamados, com prazo de conclusão para o mês aferido, que tenham sido concluídos em conformidade (dentro do prazo) 

acordado e registrados na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS. 

DENOMINADOR: Total de chamadas identificados para o setor o qual prazo de conclusão do chamado, acordado na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS, 

seja atribuído ao período avaliado. (Exemplo: Chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo LISTA EXAUSTIVA DE 

CHAMADOS está prevista para o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, 

deve elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor, e definir o tempo ideal de atendimento de cada um dos 

itens, segundo descrito em CONTRATO; 

• O Chamado será considerado como “atendido dentro do prazo” caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido.  

• Os chamados poderão ser abertos por todos os funcionários e usuários das UNIDADES DE SAÚDE em questão. 

Exceções: 

• Caso seja identificado chamado que não se enquadre em nenhuma classificação pré-definida entre as PARTES, a ocorrência será desconsiderada 

do cálculo do indicador no mês em questão e prazo para seu atendimento deverá ser pactuado entre as PARTES de forma paralela. A partir do 

mês seguinte à ocorrência, tal demanda deverá ser incluída na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS e sua avaliação passará a ser considerada 

caso venha a se repetir.  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 113 de 158 

3.5.4 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE RECEPÇÃO (IDREC) 

Índice Índice de Desempenho de Recepção (IDREC) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a qualidade dos serviços de Recepção para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDREC é formado pelo seguintes indicador:  

          

REC01 Tempo gasto para o usuário ser atendido em sua totalidade na recepção Peso: 1 
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REC01 - Tempo gasto para o usuário ser atendido em sua totalidade na recepção 

Indicador REC01 Tempo gasto para o usuário ser atendido em sua totalidade na recepção     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis CAASMI Performance Nota 

Fórmula:       
   <= 25 1.00 

      <= 26 0.75 

    
    <= 27 0.50 

     
   <= 28 0.25 

          > 28 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que o tempo gasto para o usuário ser atendido em sua totalidade na recepção, desde sua entrada à UNIDADE DE SAÚDE até a finalização do 

atendimento/cadastro do paciente pelos profissionais da recepção, não ultrapasse 25 minutos. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

Indicador é calculado através da Mediana do tempo de espera de todos os atendimentos realizados durante período mensurado. 

Em que: li é o limite inferior da classe mediana; facant: frequência acumulada da classe que antecede a classe da mediana; fi: frequência simples da 

mediana; h: amplitude da classe da mediana; n: frequência acumulada de eventos 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório de atendimento proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA, onde deverão, 

dentre outras informações, apresentar os dados de tempo de atendimento para cada paciente; 

• Indicador será mensurado via mediana de todos os atendimentos realizados no período avaliado. 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝑙𝑖 + [
(

𝑛

2
+𝑓𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡)

𝑓𝑖
 ]  × h 
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Exceções: 

• Não serão contabilizados no indicador, o tempo decorrido entre a finalização do atendimento do paciente na recepção e o atendimento 

assistencial, visto que na UNIDADE DE SAÚDE em questão, a disponibilização de profissionais da assistência será de responsabilidade do 

PODER CONCEDENTE, não sendo possível a responsabilização da CONCESSIONÁRIA pela atuação destes profissionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 116 de 158 

3.5.5 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE GESTÃO DE RESÍDUOS (IDRES) 

Índice Índice de Desempenho de Gestão de Resíduos (IDRES) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a qualidade e adequação dos serviços de Gestão de Resíduos para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDRES é formado pelos seguintes indicadores:  

          

RES01 Cumprimento do cronograma de coleta de resíduos Peso: 1 

RES02 Segregação de Resíduos Contaminantes   Peso: 2 
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RES01 - Cumprimento do cronograma de coleta de resíduos 

Indicador RES01 Cumprimento do cronograma de coleta de resíduos       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Análise dos AES Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis  USF, CAASMI e PAC  Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que todos os resíduos de saúde gerados (tipos A, B, C e E de acordo com a Resolução CONAMA 358/2005 ou documento que vier a substitui-la) 

sejam coletados e transportados para fora do terreno das UNIDADES DE SAÚDE (coletados a partir dos abrigos centrais) dentro do horário e 

periodicidade pré-estabelecidos entre as PARTES, evitando a ocorrência de fluxos nas UNIDADES DE SAÚDE que possam ocasionar a contaminação 

cruzada. Os detalhes operacionais e definições de periodicidades e horários deverão estar previstos no Plano de Trabalho de gestão de resíduos. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Representa o número de serviços de coleta de resíduos executados ao longo período avaliado (mensal) em conformidade com Plano de 

Trabalho (considerando-se periodicidade e pontualidade das coletas). 

DENOMINADOR: Representa o número de coletas programadas ao setor para o período avaliado, segundo Plano de Trabalho.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Plano de Trabalho do serviço deve ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e avaliado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE de forma prévia a 

operação das UNIDADES DE SAÚDE, como descrito em CONTRATO;  

• Indicador será aferido via análise dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES) emitidos pelos prestadores de serviços de coleta de 

resíduos; 

• Os atestados deverão informar, dentre outras informações, o nome da empresa e profissionais que executaram o serviço, descrição dos serviços 

prestados, dia e horário de execução etc.; 

• Para emissão dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES), a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer metodologia o qual se 

disponibilize tais documentos de forma digital e que exista forma de comprovação da execução dos serviços, podendo utilizar tecnologias como 

assinatura digital dos prestadores de serviço, fotografias etc. 

Exceções: 

• A coleta dos resíduos do Tipo D (Resíduos Comuns) não será contabilizada pelo indicador, visto que, coleta de resíduos comuns são de 

responsabilidade do Município, não sendo possível responsabilização do CONCESSIONÁRIA por atrasos e inadequações na prestação do 

serviço.  
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RES02 - Segregação de Resíduos Contaminantes 

Indicador RES02 Segregação de Resíduos Contaminantes         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF e PAC         Performance Nota 

Fórmula:            >= 95,0% 1.00 

      >= 93,0% 0.75 

        >= 91,0% 0.50 

        >= 89,0% 0.25 

            < 89,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os resíduos de saúde contaminados (Tipos A, B, C e E) estão sendo corretamente segregados dos resíduos comuns (Tipo D) nas lixeiras de 

coleta seletiva das UNIDADES DE SAÚDE, impedindo episódios de contaminação. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Lixeiras de Resíduos Comuns vistoriadas, nas quais foram identificados despejo de resíduos contaminantes. 

DENOMINADOR: Total de Lixeiras vistoriadas pelo VI segundo quantitativo amostral. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑥𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• Todas as áreas das UNIDADES DE SAÚDE serão divididas em UNIDADES FUNCIONAIS, de acordo com definido neste ANEXO, para realização 

das vistorias in loco.  

• O número de UNIDADES FUNCIONAIS a ser verificado deverão seguir quantidade amostral representativo de toda a operação conforme definido 

neste ANEXO; 

• Em cada uma das UNIDADES FUNCIONAIS sorteadas, o VERIFICADOR INDEPENDENTE fará a análise de todas as lixeiras com classificação 

de “Lixeiras Comuns” (destinadas ao descarte de resíduos do tipo D), presentes nestes ambientes;  

• O conteúdo dos resíduos descartados nas lixeiras será verificado a fim de identificar a existência de resíduos contaminantes (Classificados como 

tipos A, B, C e E). Caso seja identificado descarte incorreto, a lixeira vistoriada será classificada como “não conforme”. 

Exceções: 

- 
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3.5.6 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE GASES MEDICINAIS (IDGAS) 

Índice Índice de Desempenho de Gases Medicinais (IDGAS) 
       

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir a disponibilidade de Gases Medicinais para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDGAS é formado pelo seguinte indicador:  

          

GAS01 Disponibilidade de Gases Medicinais Peso: 1 
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GAS01 - Disponibilidade de Gases Medicinais 

Indicador GAS01 Disponibilidade de Gases Medicinais         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF e CAASMI       Performance Nota 

Fórmula:      >= 100,0% 1.00 

     
 

 >= 99,8% 0.75 

        >= 99,5% 0.50 

        >= 99,2% 0.25 

            < 99,2% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar e garantir a disponibilidade de estoque mínimo de gases medicinais para a operação das UNIDADES DE SAÚDE.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Volumetria total não disponível nos estoques das UNIDADES DE SAÚDE (exemplo: USF A deveria conter 10m³ de Oxigênio em estoque 

na UNIDADE DE SAÚDE. Foram identificados apenas 8m³ em estoque. Dessa forma, serão contabilizados como 2m³ no numerador e 10m³ no 

denominador do cálculo do indicador). 

DENOMINADOR: Somatório de Volumetria esperada de Gases Medicinais vistoriadas pelo VI segundo quantitativo amostral. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑛ã𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ser avaliada com periodicidade mínima de uma vez por mês;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios nas UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE;  

• O número de UNIDADES DE SAÚDE vistorias e quantidades de dias deverão seguir quantidade amostral representativa de toda a operação, 

conforme definido neste ANEXO; 

• Na avaliação in loco pelo VI, será contabilizado volumetria mínima em estoque esperada para cada classe de Gases Medicinais disponíveis na 

operação da UNIDADES DE SAÚDE; 

• A quantidade mínima de volume em estoque por Gás Medicinal ofertado, deverá ser calculada como 3x (três vezes) o consumo médio diário 

destes Gases por EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/EQUIPE DE SAÚDE BUCAL para as USF e 3x (três vezes) o quantitativo de consumo médio 

diário no CAASMI (exemplo: em média, cada eSF utiliza 10m³ da Gás Oxigênio por dia. USF A, cujo porte é de 2 eSF, deverá ter em seu estoque, 

no mínimo, 60m³ Gás Oxigênio).  

• O consumo médio de gases por eSF, eSB e CAASMI deverá estar estabelecido no Plano de Trabalho do setor, e quantitativo poderá ser 

atualizado anualmente, desde que seja provado variação significativa do consumo dos itens. 

Exceções: 

- 
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3.5.7 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (IDPRD) 

Índice Índice de Desempenho de Manutenção Predial – Infraestrutura Predial e Mobiliário (IDPRD) 
       

Descrição do Índice 

Garantir a qualidade dos serviços de Manutenção Predial para infraestrutura e mobiliários para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDPRD é formado pelos seguintes indicadores:  

          

PRD01 Cumprimento de Manutenção Preventiva – Predial e Mobiliários Peso: 3 

PRD02 Qualidade da infraestrutura e usabilidade de equipamentos prediais Peso: 5 

PRD03 Disponibilidade de sistemas de infraestrutura predial Peso: 4 

PRD04 Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva – Predial Peso: 1 

        



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 125 de 158 

PRD01 - Cumprimento de Manutenção Preventiva - Predial 

Indicador PRD01 Cumprimento de Manutenção Preventiva – Predial     

Periodicidade Mensal Forma de mensuração Análise dos AES Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar se os ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES) emitidos para Manutenção Preventiva em relação a infraestrutura predial e mobiliários 

foram executadas conforme cronograma descrito no Plano de Manutenção Preventiva.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de Manutenções Preventivas executados ao longo do período avaliado que tenham sido executadas conforme Plano de 

Manutenção Predial.  

DENOMINADOR: Número de Manutenções Preventivas programados ao setor para o período avaliado, segundo Plano Manutenção Predial.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡.  𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡.  𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100% 
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• Indicador será aferido via análise dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES) emitidos pelos prestadores de serviços do setor de 

infraestrutura predial; 

• Os atestados deverão informar minimamente, dentre outras informações, o nome da empresa, os profissionais que executaram o serviço, a 

descrição dos serviços prestados, o dia e o horário de execução etc.; 

• Para emissão dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES), a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer metodologia na qual se 

disponibilize tais documentos de forma digital e que exista uma forma de comprovação da execução dos serviços, podendo utilizar tecnologias 

como assinatura digital dos prestadores de serviço, fotografias etc. 

• Indicador avaliará se os AES identificados para o setor foram executados conforme o POP e o cronograma de Manutenção Preventiva elaborado e 

acordado entre as PARTES; 

• Plano de Manutenção Predial deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE em momento anterior ao 

início da operação das UNIDADES DE SAÚDE e deverá constar o cronograma e a periodicidade das manutenções programadas ao setor predial.  

• Deverão ser contabilizadas no cálculo do indicador as Manutenções Preventivas realizadas que foram finalizadas (encerradas) no mês de aferição 

do indicador. (Exemplo: chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo Plano de Manutenção Predial, está prevista para 

o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

• São contabilizadas como infraestrutura predial estruturas como elevadores, ar-condicionado, placas solares, sistema de câmeras, sistemas 

elétricos e hidrossanitários, portas, vidros, janelas, paredes, forro, piso, mesas, cadeiras, bancadas, armários, dentre outros. 

Exceções: 

- 
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PRD02 - Qualidade da infraestrutura e usabilidade de equipamentos prediais 

Indicador PRD02 Qualidade da infraestrutura e usabilidade de equipamentos prediais     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar, via inspeção in loco, a qualidade dos itens relacionados a infraestrutura disponíveis nas UNIDADES DE SAÚDE, como acessibilidade, 

temperatura, iluminação, predial (situação visível das portas, janelas, parede, forro, piso, vidros etc.), usabilidade de equipamentos (vasos sanitários, 

chuveiros, tomadas, conectores etc.) e situação da mobília não clínica (mesas, cadeiras, armários etc.). 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos Critérios identificados como “não conformes” nos CHECKLIST de avaliação in loco.  

DENOMINADOR: Multiplicação entre o Número de áreas avaliadas in loco pelo VI (sendo considerado o número de UNIDADES FUNCIONAIS visitadas) 

pelo número de critérios avaliados no CHECKLIST elaborado pela CONCESSIONÁRIA. CHECKLIST deverá ser composto por critério objetivos a serem 

avaliados e de fácil contabilização. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ter todas as áreas vistoriadas com periodicidade mínima de uma vez por bimestre;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• Todas as áreas das UNIDADES DE SAÚDE serão divididas em UNIDADES FUNCIONAIS, de acordo com definido em CONTRATO, para 

realização das vistorias in loco.  

• O número de UNIDADES FUNCIONAIS e UNIDADES DE SAÚDE deverão seguir quantidade amostral representativa de toda a operação, 

conforme definido no ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

• A vistoria levará como base CHECKLIST com critério objetivos a ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e analisado e aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE em momento prévio à operação das UNIDADES DE SAÚDE; 

• Critérios como usabilidade de equipamentos (vasos sanitários, chuveiros), situação física dos vidros, janelas, portas, paredes, mesas, cadeiras, 

bancadas, armários etc., presença de infiltração, rachaduras, paredes descascadas, conforto térmico, presença de lâmpadas queimadas etc. 

poderão ser avaliados. 

Exceções: 

• Serão isentos de contabilização no indicador, infraestrutura ou equipamentos que estejam sendo tratados, no momento da aferição in loco, por 

Manutenções Preventivas Programadas (desde que prazo de manutenção siga o definido na matriz de manutenção), caso contrário, indicador 

poderá ser contabilizado;  

• Serão isentos de contabilização no indicador, infraestrutura ou equipamentos que estejam sendo tratados, no momento da aferição in loco, por 

Manutenções Corretiva (desde que prazo da manutenção siga o definido na matriz de manutenção corretiva), caso contrário, indicador poderá ser 

contabilizado. 
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PRD03 - Disponibilidade de sistemas de infraestrutura predial 

Indicador PRD03 Disponibilidade de sistemas de infraestrutura predial       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

     
 

  >= 98,0% 0.75 

      >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar, via inspeção in loco, a disponibilidade dos sistemas relacionados a infraestrutura, como elevadores, ar-condicionado, placas solares, sistemas 

elétricos e hidrossanitários, dentre outros. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos Critérios identificados como “não conformes” nos CHECKLIST de avaliação in loco.  

DENOMINADOR: Multiplicação entre o Número de áreas avaliadas in loco pelo VI (sendo considerado o número de UNIDADES FUNCIONAIS visitadas) 

pelo número de critérios avaliados no CHECKLIST elaborado pela CONCESSIONÁRIA. CHECKLIST deverá ser composto por critério objetivos a serem 

avaliados e de fácil contabilização. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ter todas as áreas vistoriadas com periodicidade mínima de uma vez por bimestre;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• Todas as áreas das UNIDADES DE SAÚDE serão divididas em UNIDADES FUNCIONAIS, de acordo com definido em CONTRATO, para 

realização das vistorias in loco.  

• O número de UNIDADES FUNCIONAIS e UNIDADES DE SAÚDE deverão seguir quantidade amostral representativo de toda a operação, 

conforme definido no ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

• A vistoria levará como base CHECKLIST com critério objetivos a ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e analisado e aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE em momento prévio à operação das UNIDADES DE SAÚDE; 

• Critérios como disponibilidade de água em todos os pontos (torneiras, chuveiro, sanitários etc.), disponibilidade de energia nos pontos (tomadas, 

lâmpadas etc.), funcionamento de ar-condicionado, elevadores etc. poderão ser avaliados. 

Exceções: 

• Serão isentos de contabilização no indicador, infraestrutura ou equipamentos que estejam sendo tratados, no momento da aferição in loco, por 

Manutenções Preventivas Programadas (desde que prazo de manutenção siga o definido na matriz de manutenção), caso contrário, indicador 

poderá ser contabilizado;  

• Serão isentos de contabilização no indicador, infraestrutura ou equipamentos que estejam sendo tratados, no momento da aferição in loco, por 

Manutenções Corretiva (desde que prazo da manutenção siga o definido na matriz de manutenção corretiva), caso contrário, indicador poderá ser 

contabilizado. 
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PRD04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva – Predial 

Indicador PRD04 Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva – Predial     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:            >= 95,0% 1.00 

        >= 92,0% 0.75 

      >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

            < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para Manutenção Corretiva relacionados ao setor de infraestrutura 

predial sejam atendidos dentro de prazo previamente acordado entre as PARTES, sem prejuízo ao desempenho do serviço ofertado.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório da quantidade de Chamados atendidos dentro do prazo estabelecido entre as PARTES, multiplicado pelo peso atribuído ao 

grau de criticidade das ocorrências.  

DENOMINADOR: Somatório dos chamados de Manutenção Corretiva que tenham sido finalizados (encerrados) durante período avaliado, multiplicados 

pela Soma dos Pesos atribuídos a cada uma das ocorrências.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
∑(𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 × 𝑃𝑒𝑠𝑜)

∑(𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎) × ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠)
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, 

deve elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor de infraestrutura predial, e definir o tempo ideal de 

atendimento de cada um dos itens; 

• Todos os chamados deverão ser classificados segundo Matriz De Criticidade de manutenção corretiva conforme representado no ANEXO 5.2 – 

CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. A nota atribuída ao indicador terá distinção de peso para cada um dos níveis, 

sendo peso 1 para chamados classificado como Criticidade 0 até peso 5 para chamados classificados como Criticidade 4. 

• O Chamado será considerado como “atendido dentro do prazo” caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido. Ou seja, serão avaliados o tempo e a adequação de resposta aos pedidos de manutenção corretiva efetuados pelas UNIDADES DE 

SAÚDE;  

• Os chamados poderão ser abertos por todos os funcionários e usuários das UNIDADES DE SAÚDE em questão. 

Exceções: 

• Caso seja identificado chamado que não se enquadre em nenhuma classificação pré-definida entre as PARTES, a ocorrência será desconsiderada 

do cálculo do indicador no mês em questão e prazo para seu atendimento deverá ser pactuado entre as PARTES de forma paralela. A partir do 

mês seguinte à ocorrência, tal demanda deverá ser incluída na listagem exaustiva de chamados passíveis e sua avaliação passará a ser 

considerada caso venha a se repetir.  
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3.5.8 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE HOSPITALAR (IDHSP) 

Índice Índice de Desempenho de Manutenção Hospitalar – EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS (IDHSP) 
       

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir a qualidade dos serviços de Manutenção de EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS para as 

UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDHSP é formado pelos seguintes indicadores:  

          

HSP01 Cumprimento de Manutenção Preventiva – EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS Peso: 3 

HSP02 Qualidade dos EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS Peso: 5 

HSP03 Gestão de Inventário Peso: 1 

HSP04 
Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva – EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS 

Peso: 1 
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HSP01 - Cumprimento de Manutenção Preventiva - Hospitalar 

Indicador HSP01 Cumprimento de Manutenção Preventiva – Hospitalar   

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Análise dos AES Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar se as Ordens de Serviços de Manutenção Preventiva em relação a EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS foram 

executadas conforme cronograma descrito no Plano de Manutenção Hospitalar.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Representa o número de Manutenções Preventivas executados ao longo do período avaliado que tenham sido executadas conforme Plano 

de Manutenção Hospitalar.  

DENOMINADOR: Número de Manutenções Preventivas programados ao setor para o período avaliado, segundo Plano de Manutenção Hospitalar.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡.  𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡.  𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100% 
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• Indicador será aferido via análise dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES) emitidos pelos prestadores de serviços do setor de 

Manutenção de EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS; 

• Os atestados deverão informar, dentre outras informações, o nome da empresa, os profissionais que executaram o serviço, a descrição dos 

serviços prestados, o dia e o horário de execução etc.; 

• Para emissão dos ATESTADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (AES), a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer metodologia na qual se 

disponibilize tais documentos de forma digital e que exista forma de comprovação da execução dos serviços, podendo utilizar tecnologias como 

assinatura digital dos prestadores de serviço, fotografias etc. 

• Indicador avaliará se as AES identificadas para o setor foram executadas conforme Plano de Manutenção Hospitalar e cronograma de Manutenção 

Preventiva elaborado e acordado entre as PARTES; 

• Plano de Manutenção Hospitalar deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE em momento anterior ao 

início da operação das UNIDADES DE SAÚDE e deverá constar cronograma e periodicidade das manutenções programadas ao setor, o que inclui 

calibração de equipamentos, caso exista.  

• Deverão ser contabilizadas no cálculo do indicador as Manutenções Preventivas Realizadas que foram finalizadas (encerradas) no mês de aferição 

do indicador (exemplo: Chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo Plano de Manutenção Hospitalar, está prevista 

para o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

• São contabilizados como EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS: macas, balanças, autoclaves, cadeira-de-rodas, 

freezer de armazenamento de medicamentos, dentre outros; 

• Caso a manutenção seja concluída fora do prazo, isto é, de forma desalinhada com o Cronograma de Manutenção Preventiva, ela não será 

contabilizada no numerador, apenas no denominador. 

Exceções: 

- 
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HSP02 - Qualidade dos EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS 

Indicador HSP02 Qualidade dos EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração In loco – Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 95,0% 0.25 

            < 95,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar, via inspeção in loco, a qualidade dos itens relacionados a EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS disponíveis nas 

UNIDADES DE SAÚDE, como aderência às especificações dos EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS descritas no 

CONTRATO, junto à avaliação do estado de manutenção, calibração e funcionamento dos itens. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos Critérios identificados como “não conformes” nos CHECKLIST de avaliação in loco, somando os critérios “não conformes” 

de todas as áreas avaliadas. 

DENOMINADOR: Multiplicação entre o Número de áreas avaliadas in loco pelo VI (sendo considerado o número de UNIDADES FUNCIONAIS visitadas) 

pelo número de critérios avaliados no CHECKLIST elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. O CHECKLIST deverá ser composto por critérios 

objetivos a serem avaliados e de fácil contabilização. O denominador representa o quantitativo total de critérios avaliados, somando os critérios de todas as 

áreas analisadas. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade mensal;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ter todas as áreas vistoriadas com periodicidade mínima de uma vez por mês;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• Todas as áreas das UNIDADES DE SAÚDE serão divididas em UNIDADES FUNCIONAIS, de acordo com definido neste ANEXO, para realização 

das vistorias in loco.  

• O número de UNIDADES FUNCIONAIS e UNIDADES DE SAÚDE deverão seguir quantidade amostral conforme definido no ANEXO 8 - SISTEMA 

DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

• A vistoria levará como base CHECKLIST com critério objetivos a ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e analisado e aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE em momento prévio à operação das UNIDADES DE SAÚDE; 

• Critérios como usabilidade de equipamentos, funcionamento, adequação às especificações de CONTRATO, situação física, manutenção, 

calibração etc. poderão ser avaliadas. 

Exceções: 

• Serão isentos de contabilização no indicador, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS que estejam sendo tratados, no 

momento da aferição in loco, por Manutenções Preventivas Programadas (desde que prazo de manutenção siga o definido na matriz de 

manutenção), caso contrário, indicador poderá ser contabilizado;  

• Serão isentos de contabilização no indicador, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS que estejam sendo tratados, no 

momento da aferição in loco, por Manutenções Corretiva (desde que prazo da manutenção siga o definido na matriz de manutenção corretiva), 

caso contrário, indicador poderá ser contabilizado. 
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HSP03 - Gestão de Inventário 

Indicador HSP03 Gestão de Inventário           

Periodicidade Semestral Forma de Mensuração In loco - Amostral Fonte de Dados VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Unid. aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            >= 99,0% 1.00 

      >= 98,0% 0.75 

        >= 97,0% 0.50 

        >= 96,0% 0.25 

            < 96,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Avaliar a atualização do cadastramento do inventário de mobiliários e equipamentos nas UNIDADES DE SAÚDE, bem como garantir ideal gerenciamento 

de estoque dos mesmo e adequação ao projeto arquitetônico aprovado. Avaliação será feita via aferição in loco com frequência semestral. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório dos Critérios identificados como "não conformes" nos CHECKLIST de avaliação in loco.  

DENOMINADOR: Multiplicação entre o Número de áreas avaliadas in loco pelo VI (sendo considerado o número de UNIDADES FUNCIONAIS visitadas) 

pelo número de critérios avaliados no CHECKLIST elaborado pela CONCESSIONÁRIA. CHECKLIST deverá ser composto por critério objetivos a serem 

avaliados e de fácil contabilização. 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑁ã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜𝑠
)  × 100% 
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• Avaliação ocorrerá in loco pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE com periodicidade semestral;  

• Cada UNIDADE DE SAÚDE deverá ter todas as áreas vistoriadas com periodicidade mínima de uma vez por ano;  

• A Verificação in loco do indicador acontecerá em dias e horários aleatórios entre as áreas das UNIDADES DE SAÚDE sem notificação prévia pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

• Todas as áreas das UNIDADES DE SAÚDE serão divididas em UNIDADES FUNCIONAIS, de acordo com definido em CONTRATO, para 

realização das vistorias in loco.  

• O número de UNIDADES FUNCIONAIS e UNIDADES DE SAÚDE deverão seguir quantidade amostral representativo conforme definido no 

ANEXO 8 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; 

• A vistoria levará como base CHECKLIST a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e analisado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, 

contendo listagem e quantificação exaustiva de todos os EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS previstos para cada 

uma das áreas a ser vistoriadas; 

• Serão considerados como itens "não conformes" aqueles EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS que não forem 

identificados nas UNIDADES FUNCIONAIS avaliadas conforme projeto arquitetônico proposto e validado; 

• Tamanho amostral das USF ePAC PAC deverá ser superior (aproximadamente o dobro) do delimitado ao CAASMI. 

Exceções: 

• Caso sejam identificados EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS em quantitativo superior ao definido no projeto de 

arquitetura e no Plano de Trabalho para o serviço, estes não serão contabilizados a fim de interferir na mensuração do indicador no referido mês. 

Entretanto, caso incremento numérico seja atribuído em caráter permanente, o inventário deverá ser atualizado e quantitativo atualizado passará a 

ser consideração no indicador.  
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HSP04 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva - EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS 

Indicador HSP04 
Prazo e adequação ao atendimento de chamados manutenção corretiva - EQUIPAMENTOS MÉDICO-
ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS 

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:            >= 95,0% 1.00 

    
 

   >= 92,0% 0.75 

      >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

            < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para Manutenção Corretiva relacionados ao setor de 

EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e INSTRUMENTAIS sejam atendidos dentro de prazo previamente acordado entre as PARTES, sem prejuízo 

ao desempenho do serviço ofertado.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório da quantidade de Chamados atendidos dentro do prazo estabelecido entre as PARTES, multiplicado pelo peso atribuído ao grau 

de criticidade das ocorrências.  

DENOMINADOR: Somatório dos chamados de Manutenção Corretiva que tenham sido finalizados (encerrados) durante período avaliado, multiplicados 

pela Soma dos Pesos atribuídos a cada uma das ocorrências.  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
∑(𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 × 𝑃𝑒𝑠𝑜)

∑(𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎) × ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠)
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, 

deve elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor de EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS e 

INSTRUMENTAIS, e definir o tempo ideal de atendimento de cada um dos itens; 

• Todos os chamados deverão ser classificados segundo Matriz de Criticidade de manutenção corretiva conforme representado no ANEXO 5.2 - 

CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. A nota atribuída ao indicador terá distinção de peso para cada um dos níveis, 

sendo peso 1 para chamados classificado como Criticidade 0 até peso 5 para chamados classificados como Criticidade 4. 

• O Chamado será considerado como "atendido dentro do prazo" caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido. Ou seja, serão avaliados o tempo e a adequação de resposta aos pedidos de manutenção corretiva efetuados pelas UNIDADES DE 

SAÚDE;  

• Os chamados poderão ser abertos por todos os funcionários e usuários das UNIDADES DE SAÚDE em questão. 

Exceções: 

• Caso seja identificado chamado que não se enquadre em nenhuma classificação pré-definida entre as PARTES, a ocorrência será desconsiderada 

do cálculo do indicador no mês em questão e prazo para seu atendimento deverá ser pactuado entre as PARTES de forma paralela. A partir do 

mês seguinte à ocorrência, tal demanda deverá ser incluída na listagem exaustiva de chamados passíveis e sua avaliação passará a ser 

considerada caso venha a se repetir.  
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3.5.9 ÍNDICE DE DESEMPENHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (IDTEC) 

Índice Índice de Desempenho de Tecnologia (IDTEC) 
       

Descrição do Índice 

O objetivo deste índice é garantir a qualidade dos serviços Tecnologia da Informação para as UNIDADES DE SAÚDE. 

O IDTEC é formado pelos seguintes indicadores:  

          

TEC01 Tempo de Espera para atendimento na Telefonia Peso: 1 

TEC02 Performance de Rede Peso: 5 

TEC03 Integração de sistemas Peso: 5 

TEC04 Disponibilidade de sistemas Peso: 4 

TEC05 Prazo e adequação ao atendimento de chamados - TI e Sistemas Peso: 1 
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TEC01 - Tempo de Espera para atendimento na telefonia 

Indicador TEC01 Tempo de Espera para atendimento na telefonia       

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:      >= 95,0% 1.00 

    
 

   >= 93,0% 0.75 

        >= 92,0% 0.50 

        >= 89,0% 0.25 

            < 89,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que as chamadas recebidas via Help Desk, Service Desk e Sistema de Telefonia Interno e Externo sejam atendidas em até 1 (um) minuto.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Total de Chamadas atendidas após 1 (um) minuto de tempo de espera.  

DENOMINADOR: Total de chamadas recebidas via Help Desk, Service Desk e Sistema de Telefonia Interno e Externo nas UNIDADES DE SAÚDE durante 

período avaliado.  

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório de tempos de ligações proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA, 

contendo todas as chamadas internas e externas recebidas pelo Help Desk, uma vez por semana; 

• Com base no relatório gerado, serão considerados como "Chamadas não atendidas no prazo" aquelas cujo tempo de espera gasto para 

atendimento de cada ligação recebida pelo Help Desk seja maior que 01 (um) minuto. 

• A chamada é considerada como atendida quando se estabelece a primeira comunicação entre o funcionário e quem estava aguardando na 

chamada. 

𝑀 = (1 −
𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑁ã𝑜 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
)  × 100% 
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Exceções: 

- 
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TEC02 - Performance de Rede 

Indicador TEC02 Performance de Rede           

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:            <= 35 1.00 

   
 

  <= 40 0.75 

     <= 45 0.50 

        <= 50 0.25 

            > 50 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir, para além da disponibilidade do sistema de internet (fixa e móvel), adequada performance e qualidade das redes disponibilizadas pela 

CONCESSIONÁRIA para atendimento das UNIDADES DE SAÚDE. O indicador avalia a qualidade da rede fornecida ao medir o tempo de resposta da 

rede (latência).  

Descrição do Cálculo do Indicador 

Indicador é calculado pela média aritmética simples dos valores de latência bidirecional aferidos. 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA, o qual deverá disponibilizar 

informação sobre a média da latência bidirecional, conhecida como RTT (Round Time Trip) ou ping, das redes fornecidas para a UNIDADES DE 

SAÚDE. 

• Relatório deverá sumarizar todas as informações necessárias para o adequado cálculo do indicador permitindo, inclusive, análise de performance 

de rede em cada uma das UNIDADES DE SAÚDE, possibilitando o desenvolvimento de planos de ação de forma regionalizada (se necessário);  

• As Latências Bidimensionais deverão ser mensuradas pelo Sistema de Gestão de Rede com periodicidade mínima de uma vez por hora, em cada 

uma das UNIDADES DE SAÚDE. 

𝑀 = Média de Latência Bidirecional 
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Exceções: 

• Serão isentos de contabilização no indicador os horários de indisponibilidade de rede oriundos de Manutenções Preventivas Programadas (desde 

que prazo de manutenção siga o definido na matriz de manutenção), caso contrário, indicador poderá ser contabilizado; 



ANEXO 8 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

                                Página 147 de 158 

TEC03 - Integração de sistemas 

Indicador TEC03 Integração de sistemas 

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:      >= 99,5% 1.00 

   
 

    >= 99,0% 0.75 

        >= 98,5% 0.50 

        >= 98,0% 0.25 

            < 98,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que o sistema de PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS PACIENTES e Sistema de AGENDAMENTOS utilizados pela CONCESSIONÁRIA sejam 

integrados com os sistemas utilizados pelo PODER CONCEDENTE de forma a garantir o compartilhamento de informações em periodicidade acordada no 

Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Somatório da quantidade de atualizações de dados efetuadas em ambos os sistemas (PEP e AGENDAMENTO) em periodicidade 

acordada no Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS. 

DENOMINADOR: Somatório da quantidade diária de atualizações de dados previstas para os sistemas multiplicado pelo total de dias avaliados. 

(Exemplo: Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS define que ambos os sistemas (PEP e AGENDAMENTO) deverão prever atualizações de 

sistemas e compartilhamento/atualização de dados a cada 30 minutos. Sendo assim, são previstas 96 atualizações diárias e 2112 mensais (96*22) nos 

sistemas utilizados. Em determinado mês, foram identificadas 200 atualizações de sistemas não efetuadas conforme prazo de 30 minutos acordado. 

Sendo assim, indicador avaliado será de 90.5% ((2112-200) /2112).)  

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 × 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠
)  × 100% 
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• Indicador será mensurado via extração do relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA e dos PRONTUÁRIOS 

ELETRÔNICOS DOS PACIENTES, o qual deverá disponibilizar informação sobre os horários (com precisão de horas, minutos e segundos) de 

atualização e compartilhamento de dados com os sistemas do PODER CONCEDENTE; 

• Todas as características e diretrizes das integrações deverão estar contempladas pelo Plano de GESTÃO DE DADOS ASSISTENCIAIS e pelo 

Plano de TIC, sendo que ambos devem ser avaliados e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, conforme detalhado no ANEXO 5.1 – CADERNO 

DE ENCARGOS – SERVIÇOS ASSISTENCIAIS e no ANEXO 5.2 – CADERNO DE ENCARGOS – SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS. 

Exceções: 

• Serão isentos de contabilização no indicador, os horários em que não houve atualizações/compartilhamento de dados devido a indisponibilidade 

dos sistemas em questão quando tais forem oriundas de Manutenções Preventivas Programadas (desde que prazo de manutenção siga o definido 

na matriz de manutenção), caso contrário, indicador poderá ser contabilizado. 
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TEC04 - Disponibilidade de sistemas 

Indicador TEC04 Disponibilidade de sistemas         

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis USF, CAASMI e PAC       Performance Nota 

Fórmula:  
 

   >= 99,9% 1.00 

        >= 99,8% 0.75 

  

 

  

 

  >= 99,7% 0.50 

  

 

  

 

  >= 99,6% 0.25 

            < 99,6% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir a disponibilização contínua dos principais sistemas utilizados na operação das UNIDADES DE SAÚDE, sendo eles o Sistema de PRONTUÁRIOS 

ELETRÔNICOS DOS PACIENTES, Sistema de AGENDAMENTO, Hospital information system (Sistema de Informações Hospitalar) e Sistema de 

Recepção. 

Descrição do Cálculo do Indicador 

𝑀 = (
2 × 𝑃𝐸𝑃 + 2 × 𝐻𝐼𝑆 + 1 × 𝐴𝐺𝑁 + 1 × 𝑅𝐶𝑃

6
) × 100% 

AGN = (1 −  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑠 ×24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) × 100% PEP = (1 −  

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑠 ×24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) × 100% 

HIS = (1 −  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑠 ×24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) × 100% RCP = (1 −  

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑠 ×24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) × 100% 
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SUBÍNDICE "M": Média ponderada dos Subindicadores, em que PEP corresponde à disponibilidade do Sistema de PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DOS 

PACIENTES, AGN corresponde à disponibilidade do Sistema de AGENDAMENTO, HIS corresponde à disponibilidade do Hospital information system 

(Sistema de Informações Hospitalar) e RCP corresponde à disponibilidade do Sistema de Recepção. Cada Subindicador multiplicado por seu respectivo 

peso.  

 

SUBINDICADORES (PEP, HIS, AGN, RCP) 

NUMERADOR: Somatório das horas de indisponibilidade do sistema durante o período avaliado. 

DENOMINADOR: Número de dias avaliados multiplicado por 24 horas. 

Detalhamento Operacional: 

• Indicador será mensurado via extração de relatório proveniente de sistemas de informação da CONCESSIONÁRIA. Relatório deverá apontar, entre 

outras informações, o tempo exato de disponibilidade de cada um dos sistemas presentes na operação das UNIDADES DE SAÚDE (com precisão 

de horas, minutos e segundos); 

• Relatório deverá sumarizar todas as informações necessárias para o adequado cálculo do indicador permitindo, inclusive, análise de 

disponibilidade dos sistemas em cada uma das UNIDADES DE SAÚDE, possibilitando o desenvolvimento de planos de ação de forma 

regionalizada (se necessário). 

Exceções: 

• Serão isentos de contabilização no indicador, o tempo de indisponibilidade dos sistemas oriundos de Manutenções Preventivas Programadas 

(desde que prazo de manutenção siga o definido na matriz de manutenção), caso contrário, indicador poderá ser contabilizado; 
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TEC05 - Prazo e adequação ao atendimento de chamados - TI e Sistemas 

Indicador TEC05 Prazo e adequação ao atendimento de chamados - TI e Sistemas     

Periodicidade Mensal Forma de Mensuração Sistêmico Fonte de Dados CONCESSIONÁRIA 

Unid. Aplicáveis CAASMI         Performance Nota 

Fórmula:      >= 95,0% 1.00 

   
 

    >= 92,0% 0.75 

        >= 90,0% 0.50 

        >= 88,0% 0.25 

            < 88,0% 0.00 

Objetivo do Indicador: 

Garantir que os chamados registrados durante a operação das UNIDADES DE SAÚDE para o setor sejam atendidos dentro de prazo previamente 

acordado entre as PARTES, sem prejuízo ao desempenho do serviço ofertado. Chamados de indisponibilidade e falhas na operação dos sistemas, 

indisponibilidade de rede, mau funcionamento nos equipamentos de TI etc. poderão ser avaliados.  

Descrição do Cálculo do Indicador 

NUMERADOR: Número de chamados, com prazo de conclusão para o mês aferido, que tenham sido concluídos em conformidade (dentro do prazo) 

acordado e registrados na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS. 

DENOMINADOR: Total de chamadas identificados para o setor o qual prazo de conclusão do chamado, acordado na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS, 

seja atribuído ao período avaliado. (Exemplo: Chamado foi registrado no último dia de março e sua conclusão, segundo LISTA EXAUSTIVA DE 

CHAMADOS está prevista para o dia 02 de abril. A contabilização da ocorrência em questão se dará na mensuração de desempenho do mês de abril). 

Detalhamento Operacional: 

𝑀 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100% 
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• A CONCESSIONÁRIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em momento anterior ao início da operação das UNIDADES DE SAÚDE, deve 

elaborar LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS passíveis de ocorrência para o setor, e definir o tempo ideal de atendimento de cada um dos itens, 

segundo descrito em CONTRATO; 

• O chamado será considerado como "atendido dentro do prazo" caso o problema ou questionamento seja solucionado dentro do prazo pré-

estabelecido;  

• Os chamados poderão ser abertos por todos os funcionários e usuários das UNIDADES DE SAÚDE em questão. 

Exceções: 

• Caso seja identificado chamado que não se enquadre em nenhuma classificação pré-definida entre as PARTES, a ocorrência será desconsiderada 

do cálculo do indicador no mês em questão e prazo para seu atendimento deverá ser pactuado entre as PARTES de forma paralela. A partir do 

mês seguinte à ocorrência, tal demanda deverá ser incluída na LISTA EXAUSTIVA DE CHAMADOS e sua avaliação passará a ser considerada 

caso venha a se repetir.  
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4 Procedimento de avaliação na FASE DE TRANSIÇÃO  

4.1 Etapas da FASE DE TRANSIÇÃO 

O ANEXO 6 – FASE DE TRANSIÇÃO define a FASE DE TRANSIÇÃO do CONTRATO, 

caracterizada pelo período de execução das OBRAS e início da entrada em operação das UNIDADES 

DE SAÚDE pela CONCESSIONÁRIA. A FASE DE TRANSIÇÃO está segmentada em etapas, sendo 

elas: OPERAÇÃO TEMPORÁRIA, OPERAÇÃO INICIAL e OPERAÇÃO PLENA, conforme definido no 

ANEXO 6 – FASE DE TRANSIÇÃO. 

O procedimento de mensuração dos indicadores resulta no cálculo do ÍNDICE DE 

DESEMPENHO (ID) e começará a ser mensurado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos 

definidos neste ANEXO, a partir do primeiro dia de OPERAÇÃO INICIAL nas UNIDADES DE SAÚDE. 

4.2 Período de Flexibilização – OPERAÇÃO INICIAL 

O período de flexibilização trata-se de intervalo de tempo em que a mensuração do ÍNDICE DE 

DESEMPENHO (ID), para fins de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME), é 

flexibilizada, a depender do estágio de operação em cada UNIDADE DE SAÚDE.  

A flexibilização se dará por UNIDADE DE SAÚDE e ocorrerá durante os primeiros 90 (noventa) 

dias de execução dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, período este denominado como 

OPERAÇÃO INICIAL, conforme detalhado no ANEXO 6 – FASE DE TRANSIÇÃO.  

Durante o período de flexibilização, todos os indicadores deverão ser mensurados pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e apresentados no RELATÓRIO DE DESEMPENHO MENSAL e 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO TRIMESTRAL, conforme os termos deste ANEXO, incluindo as 

avaliações nas UNIDADES DE SAÚDE que estejam em OPERAÇÃO INICIAL (período de 

flexibilização). 

Entretanto, neste período, o cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) a ser utilizado para 

ajustes do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA não deverá contabilizar o 

desempenho aferido nos indicadores de desempenho relativo às UNIDADES DE SAÚDE que 

estão em OPERAÇÃO INICIAL. Neste caso, para fins de cálculo do ID, o desempenho aferido nas 

UNIDADES DE SAÚDE em OPERAÇÃO INICIAL deverá ser definido como sendo iguais a 1,00, ou 

seja, nota máxima, em cada indicador mensurado. Após o período de flexibilização das UNIDADES 

DE SAÚDE, os SERVIÇOS serão apurados na forma apresentada neste ANEXO e o ÍNDICE DE 

DESEMPENHO (ID) será utilizado no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME) 

conforme definido neste ANEXO. 

Para fins de cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID), destaca-se que o período de 

flexibilização e o de aferição usual (com impacto na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA (CMM)) 
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se dará em períodos distintos para cada uma das UNIDADES DE SAÚDE, devido ao cronograma da 

FASE DE TRANSIÇÃO a ser adotado para cada uma delas, como ilustrado na figura abaixo: 

 
Figura 2 - Cronograma da FASE DE TRANSIÇÃO e período de flexibilização 

  
 

Para exemplificar a aferição considerando o período de flexibilização (OPERAÇÃO INICIAL), 

será descrito o processo de mensuração do desempenho para um determinado mês, conforme Figura 

2.  

Considerando o mês 22 do Cronograma da FASE DE TRANSIÇÃO, as UNIDADE DE SAÚDE 

classificadas como “Edificação em construção” estão fora do período de flexibilização. As 

UNIDADES DE SAÚDE como “Implantação de nova edificação” e “Reforma” estão no período de 

flexibilização. A mensuração do desempenho deverá ser aferida, pelo VI, em todas dezessete 

UNIDADES DE SAÚDE em operação, contudo, todas as aferições relacionadas UNIDADES DE 

SAÚDE em OPERAÇÃO INICIAL não deverão representar impacto na CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL MÁXIMA.1  

Sendo assim, a exemplo dos indicadores com aferição in loco amostral, a amostra selecionada 

poderá contemplar todas as dezessete UNIDADES DE SAÚDE em operação, contudo, as verificações 

feitas nas unidades em OPERAÇÃO INICIAL, mesmo que apontadas como “não conformes”, serão 

desconsideradas do cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

 
1 Neste exemplo, no mês 22, as UNIDADES DE SAÚDE, USF Augusto Cézar Leite e  USF Osvaldo Leite ainda não estão em 
operação pela CONCESSIONÁRIA, sendo assim, não são contabilizadas para fins de mensuração de desempenho. 
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5 Apêndice 1 

De forma a exemplificar o processo de delimitação das UNIDADES FUNCIONAIS, foi 

estabelecido com base no Plano de Necessidades apresentado no ANEXO 4.1, a divisão das 

UNIDADES FUNCIONAIS conforme apresentado abaixo: 

• Para as UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) são definidos 22 (vinte e dois) 

diferentes tipos de UNIDADES FUNCIONAIS; 

• Para os POLOS DE ACADEMIA DA CIDADE (PAC) são definidos 3 (três) diferentes 

tipos de UNIDADES FUNCIONAIS; e  

• Para o CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

(CAASMI) são definidos 15 (quinze) diferentes tipos de UNIDADES FUNCIONAIS.  

Os descritivos de cada umas das UNIDADES FUNCIONAIS estão detalhados nas três tabelas 

a seguir, de forma não exaustiva: 

Tabela 1 - Descrição de UNIDADES FUNCIONAIS nas USF (exemplo) 

# Tipos Característica 

1 Recepção 

Espaço destinado à informação, registro, AGENDAMENTO e 
ENCAMINHAMENTO. Os banheiros sociais1 adjacentes2 deverão 
ser considerados como ambiente acessório desta UNIDADE 
FUNCIONAL.  

2 Espera 

Espaço destinado aos usuários do SERVIÇO e seus 
acompanhantes que aguardam o atendimento. Os banheiros 
sociais adjacentes deverão ser considerados como ambiente 
acessório desta UNIDADE FUNCIONAL. 

3 Consultório 
Espaço destinado ao atendimento individual pelos profissionais 
da equipe médica. 

4 
Consultório 
odontológico 

Consultório destinado à realização de PROCEDIMENTOS clínico-
cirúrgicos odontológico. Para salas de consultórios 
compartilhados, deverão ser consideradas as áreas individuais de 
cada espaço de atendimento. 

5 
Sala Vacina e 
Imunização 

Espaço destinado à administração de imunobiológicos e de 
medicação injetável. 

6 Sala Curativo 

Espaço destinado à realização de PROCEDIMENTOS tais como: 
tratamento de lesões, administração de imunobiológicos e de 
medicação injetável, coleta de material para análises clínicas, 
administração de medicação inalatória, terapia de reidratação 
oral e permanência de pacientes em observação. 

 
1 Banheiros Sociais são aqueles destinados ao público em geral da UNIDADE DE SAÚDE, diferente do banheiro exclusivo 
para funcionários. 
2 Adjacentes são todos os banheiros que estão diretamente conectados com a respectiva UNIDADE FUNCIONAL 
mencionada, ou seja, ele foi projetado para atender um fluxo de pessoas nesta UNIDADE FUNCIONAL, sem que uma pessoa 
precise mudar de ambiente para acessá-lo. 
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# Tipos Característica 

7 Nebulização 

Espaço destinado à administração de medicação inalatória em 
paciente, devendo comportar cadeiras ou bancos que servirão 
para a acomodação confortável dos pacientes durante o 
PROCEDIMENTO. 

8 Compressor 
Espaço destinado a abrigar compressor, filtro de óleo e bomba a 
vácuo para o funcionamento do equipamento odontológico. 

9 Sala de observação Espaço destinado à permanência de pacientes em observação. 

10 
Consultório de 
enfermagem 

Espaço destinado à realização de CONSULTA de enfermagem, 
PROCEDIMENTOS, prescrição de medicação e triagem, de acordo 
com as disposições legais da profissão. 

11 Administração 
Local destinado às atividades administrativas da UNIDADE DE 
SAÚDE. 

12 Sala de Reunião Espaço destinado a reuniões e atividades educativas em grupo. 

13 Copa 
Local destinado ao preparo de lanches e espaço para 
alimentação dos funcionários. 

14 
Banheiro e Vestiário 
de Funcionários 

Espaços disponibilizados aos profissionais da UNIDADE DE SAÚDE 
para a higiene. 

15 
Farmácia e 
Armazenagem 
Medicamentos 

Espaço destinado à DISPENSAÇÃO, armazenagem e orientação 
do uso correto de medicamentos; 

16 
Almoxarifado e 
Depósito 

Local destinado à guarda de materiais diversos. 

17 Esterilização 
Espaço destinado à recepção, limpeza, preparo, esterilização, 
guarda e distribuição do material. 

18 Utilidades Ambiente para usos múltiplos. 

19 
Depósito de Material 
de Limpeza (DML) 

Ambiente destinado à guarda de materiais de higienização da 
edificação. 

20 
Depósito 
Lixo/Resíduos 

Local destinado ao acondicionamento do lixo não contaminado o 
qual aguarda remoção pelo SERVIÇO de limpeza urbana. 

21 Infectantes 
Local destinado ao acondicionamento do lixo contaminado (lixo 
hospitalar), em ambiente separado do resíduo comum. 

22 
Circulação e 
Ambientes sem 
Propósito específico 

Área destinada para circulação de pessoas pela UNIDADE DE 
SAÚDE entre os diferentes ambientes e andares. Os banheiros 
sociais adjacentes deverão ser considerados como ambiente 
acessório desta UNIDADE FUNCIONAL. Ambientes pertencentes a 
tipologia: circulação, corredor, hall, plataforma elevatória, acesso 
restrito de funcionários, sala de vivência, escadas, área de 
ventilação e rampas.  
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Tabela 2 - Descrição de UNIDADES FUNCIONAIS no CAASMI (exemplo) 

# Tipos Característica 

1 Recepção e Espera 

Espaço destinado aos usuários do SERVIÇO ASSISTENCIAL e seus 
acompanhantes para informação, registro, AGENDAMENTO, 
ENCAMINHAMENTO e espera pelo atendimento. Os banheiros 
sociais adjacentes deverão ser considerados como ambiente 
acessório desta UNIDADE FUNCIONAL. Ambientes pertencentes a 
tipologia: Amamentação, Fraldário, Copa para Pacientes, 
Brinquedoteca, Entrada/Acesso de usuários, Espera e Recepção. 

2 Espaço Família 
Ambiente para uso da família e apoio ao cuidado infantil. 
Ambientes pertencentes a tipologia: Amamentação, Fraldário e 
Copa. 

3 
Salas de 
Atendimento 

Espaço destinado ao atendimento individual pelos profissionais 
da equipe médica e assistencial. Ambientes pertencentes a 
tipologia: Sala de Gesso; Teste do pezinho; Encefalograma; 
Consultório de Endocrinologia; Consultório de Fonoaudiologia; 
Consultório Dermatologista / Homeopatia; Consultório Otorrino; 
Consultório Neurologia; Consultório Nutricionista; Consultório 
Nefrologia; Consultório Gastrologia; Consultório Alergista; 
Consultório Cardiologista; Consultório de Ortopedia; Consultório 
de Enfermagem; Consultório Pediatria; Sanitário Acessível; 
Consultório de Hematologia/Hebiatra; Consultório 
Fonoaudiologia; Sala de Nebulização Materno Infantil; 
Consultório Psicólogo; Sala de Coleta; Consultório; Sala de 
imunização; Curativo; Assistente Social Materno 
Sala de Triagem; Consultório Obstetrícia; Consultório 
Ginecologia; Consultório Mastologista. 

4 Administração 
Local destinado às atividades administrativas da UNIDADE DE 
SAÚDE. Ambientes que pertencem a tipologia: Sala de Gerente, 
Sala de Coordenação, Sala de TI e Auditório. 

5 Copa e Refeitório 
Local destinado ao preparo de lanches e espaço para 
alimentação dos funcionários. Ambientes que pertencem a 
tipologia: Copa de funcionários e Refeitório. 

6 
Banheiro e Vestiário 
de Funcionários 

Espaços disponibilizados aos profissionais da UNIDADE DE SAÚDE 
para a higiene. Ambientes que pertencem a tipologia: Banhei de 
Funcionários, Vestiário de funcionários e Guarda Volumes de 
Funcionários. 

7 
Farmácia e 
Armazenagem 
Medicamentos 

Espaço destinado à DISPENSAÇÃO, armazenagem e orientação 
quanto ao uso correto de medicamentos; 

8 
Almoxarifado e 
Depósito 

Local destinado à guarda de materiais diversos. 

9 
Esterilização e 
desinfecção química 

Espaço destinado à recepção, limpeza, preparo, esterilização 
guarda e distribuição do material. Ambientes que pertencem a 
tipologia: Esterilização e preparo, Arsenal de materiais 
esterilizados, Desinfecção química. 

10 Utilidades Ambiente para usos múltiplos. 
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# Tipos Característica 

11 
Depósito de Material 
de Limpeza (DML) 

Ambiente destinado à guarda de materiais de higienização da 
edificação. 

12 Lavanderia 
Espaço destinado ao armazenamento de roupas e enxovais. 
Ambientes pertencentes a tipologia: Roupa limpa, Roupa Suja. 

13 
Depósito 
Lixo/Resíduos 

Local destinado ao acondicionamento do lixo não contaminado o 
qual aguarda pelo SERVIÇO de limpeza urbana. 

14 Infectantes 
Local destinado ao acondicionamento do lixo contaminado (lixo 
hospitalar), em ambiente separado do resíduo comum. 

15 
Circulação e 
ambientes sem 
propósito específico 

Área destinada para circulação de pessoas pela UNIDADE DE 
SAÚDE entre os diferentes ambientes e andares. Os banheiros 
sociais adjacentes deverão ser considerados como ambiente 
acessório desta UNIDADE FUNCIONAL. Ambientes pertencentes a 
tipologia: circulação, entrada, corredor, hall, plataforma 
elevatória, acesso restrito de funcionários, sala de vivência, 
escadas, área de ventilação e rampas. 

 

Tabela 3 - Descrição de UNIDADES FUNCIONAIS no PAC (exemplo) 

# Tipos Característica 

1 Área de Vivência 

Espaço que pode ser coberto ou não por telhado, destinado à 
prática de atividades físicas aeróbicas, reuniões para 
informativos e medidas preventivas de saúde, acesso ao depósito 
sanitário, área de apoio permeável e estacionamento. 

2 Sanitários Sociais 
Ambiente interno com lavatório e bacia sanitária, separados por 
sexo.  

3 Depósito Local destinado à guarda de materiais diversos. 

 


