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APRESENTAÇÃO

O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um conjunto de indicadores 

simples e compostos, que buscam fazer uma aferição contextualizada do 

desempenho do Sistema de Único de Saúde (SUS) quanto ao cumprimento de 

seus princípios e diretrizes.

Os resultados da avaliação, que tem como elemento o SUS que atende o 

residente em cada município brasileiro, podem ser visualizados na forma de 

mapas, tabelas e gráficos (com dados disponíveis para downloads).

Mais que um ranking e menos que uma explicação exaustiva, o IDSUS oferece 

uma visão aproximada do Sistema Único de Saúde, permitindo instaurar 

práticas de avaliação e monitoramento para identificar os principais 

problemas e, principalmente, para subsidiar pactos entre os gestores federal, 

estaduais e municipais, com metas e compromissos para a contínua 

construção de um SUS que responda mais aos direitos de cidadania e de 

saúde do povo brasileiro.

Avaliar o desempenho do SUS quanto à: universalidade do acesso, 

integralidade, igualdade, resolubilidade e equidade da atenção, 

descentralização com comando único por esfera de gestão, responsabilidade 

tripartite, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

Objetivos Específicos:

Ÿ Avaliar a rede de atenção à saúde quanto ao acesso e resultados das ações e 

serviços de saúde na vigilância em saúde e na atenção básica, especializada 

ambulatorial e hospitalar, assim como de urgência e emergência.

Ÿ Identificar e avaliar problemas e deficiências do SUS, subsidiando a 

superação destes.

Ÿ Ser referência para a construção de pactos de compromissos entre gestores 

do SUS.

Objetos da Avaliação:

Ÿ O SUS que atende aos residentes de cada município brasileiro: (i) na 

vigilância em saúde e na atenção básica e especializada realizada no 

município de residência e (ii) na atenção especializada realizada nos 

municípios de referência, de uma região, de um estado ou nacional.

Ÿ O SUS que atende aos residentes em cada região de saúde, estado, região 

brasileira e em todo o território nacional.
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS INDICADORES 
COMPOSTOS E PESOS PCA DO IDSUS

Fonte: Demas/SE/MS
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Ÿ Atenção Básica (A - Peso PCA 31,6%)

Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média 
Complexidade (B - Peso PCA 43,6%)

Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Alta 
Complexidade e Referência da Média e Alta 
Complexidade e Urgência e Emergência 
(C - Peso PCA 24,8%)
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e Ÿ Atenção Básica (D - Peso PCA 21,8%)

Atenção Hospitalar de Média e Alta 
Complexidade e Urgência e Emergência 
(E - Peso PCA 78,2%)
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MODELO AVALIATIVO

A avaliação da vigilância e do cuidado à saúde dos residentes de cada município 

brasileiro, por meio de indicadores simples e compostos capazes de mensurar o 

acesso e a eficácia ou efetividade das ações e serviços de saúde, segundo a 

hierarquia destes e usando:

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO MODELO 
AVALIATIVO DO IDSUS

DIMENSÕES PARA CARACTERIZAR OS MUNICÍPIOS

Determinantes da Saúde

Condições de Saúde da População

Estrutura do Sistema de Saúde

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Porte Populacional

Municípios segundo
extratos homogêneos

RESULTADOS

DESEMPENHO DO SUS QUE ATENDE OS RESIDENTES DOS MUNICÍPIOS

Acesso
Ÿ Potencial ou Obtido

Indicadores de:

Efetividade
Ÿ Resultados esperados

Nível de Atenção:

Atenção realizada no município
Ÿ Atenção básica ou primária

Atenção especializada realizada no 
município e na rede de atenção à saúde
Ÿ Atenção ambulatorial geral e especializada
Ÿ Atenção hospitalar geral e especializada
Ÿ Urgência e Emergência

Ÿ Saúde do adulto
Ÿ Saúde bucal
Ÿ Saúde da Criança
Ÿ Saúde da mulher

Por área:

FORMA COMO OS RESULTADOS SÃO MOSTRADOS

Notas em cada nível da atenção e do desempenho geral do SUS que atende os
residentes de cada município brasileiro, regiões, estados e nacional.

Fonte: Demas/SE/MS

Os indicadores do IDSUS são calculados a partir de dados fornecidos, pelos 

gestores do SUS, aos Sistemas Nacionais de Informação de Saúde e de outros 

sistemas de informações. Para a seleção, vários indicadores foram testados e 

selecionados aqueles mais confiáveis, relevantes e calculáveis para todos os 

municípios brasileiros.

Para garantir que a seleção das dimensões e dos indicadores ocorresse de 

forma transparente e objetiva, o IDSUS passou ainda por um processo de 

consulta e negociação entre gestores (pactuado na CIT de 15/12/2011), 

trabalhadores, usuários e membros da comunidade científica.

Assim, para a avaliação do desempenho do SUS foram selecionados 24 

indicadores (14 de acesso potencial ou obtido e 10 de efetividade), 

distribuídos entre a atenção básica, as atenções ambulatorial e hospitalar e a 

urgência e emergência, visando aferir:

Ÿ O acesso potencial, que permite inferir a oferta potencial de atendimentos.

Ÿ O acesso obtido, que pode ser medido por meio dos atendimentos 

realizados.

Ÿ A efetividade, que mostra o grau com que serviços e ações atingem os 

resultados esperados.

INDICADORES QUE COMPÕEM O IDSUS

Para avaliar o SUS que atende os residentes de cada município, foram 

calculados os 24 indicadores simples, cujos resultados foram divididos pelos 

respectivos parâmetros, encontrando-se a nota obtida para cada indicador. A 

essas notas são atribuídos pesos pelo método da Análise de Componentes 

Principais (PCA), resultando nos indicadores compostos ou índices de acesso 

potencial ou acesso obtido e, índices de efetividade, nos diferentes níveis da 

atenção à saúde.

Aos índices por nível de atenção, representados pelas letras A, B, C, D e E são, 

novamente, atribuídos pesos pela Análise de Componentes Principais para 

resultar nos respectivos índices de Acesso do SUS e de Efetividade do SUS, que 

por sua vez, também pela PCA, resultam no Índice de Desempenho do SUS 

(IDSUS). É o que mostra a figura a seguir.

CÁLCULO DOS INDICADORES SIMPLES E 
COMPOSTOS DO IDSUSO modelo avaliativo do IDSUS compreende:

O cálculo dos indicadores simples segundo o município de residência dos 

usuários do SUS

A pontuação de 0 a 10 de cada indicador simples, dada pelo quociente entre o 

resultado do indicador e o parâmetro estabelecido em sua ficha técnica, 

sendo o quociente multiplicado por 10. Destaca-se que, para os indicadores 

conhecidos, o IDSUS adotou parâmetros aceitos nacional e/ou 

internacionalmente. Já em relação aos indicadores de acesso de média e alta 

complexidade, os parâmetros foram calculados a partir da média de um 

grupo de 60 municípios brasileiros, que proporcionam o melhor acesso aos 

usuários exclusivos do SUS, residentes em seus territórios.

Os resultados ou notas dos indicadores simples e compostos do SUS, que 

atende aos residentes em cada região de saúde, estado, região brasileira e em 

todo o território nacional, calculados pela média dos resultados ou notas dos 

indicadores do SUS que atende aos residentes em cada município desses 

territórios, ponderada pela respectiva população desses municípios.

A adoção dos seguintes métodos estatísticos:

Para o cálculo dos indicadores simples: Padronização Indireta por Faixa 

Etária e Sexo, Bayes  Empírico e Média de um ou de três anos;

Para a seleção de indicadores simples mais pertinentes e agrupamento 

destes em indicadores compostos: Correlação Linear Simples; e

Para a ponderação dos indicadores simples no cálculo dos indicadores 

compostos intermediários e destes nos índices mais gerais: Análise de 

Componentes Principais. (Principal Component Analysis – PCA).

Caracterização dos municípios brasileiros – segundo semelhanças 

socioeconômicas, situação de saúde e estrutura do sistema de saúde –, 

conformando grupos homogêneos pela análise de cluster dos índices: de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE); de Condições de Saúde (ICS) e de 

Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM). Esses índices resultam da 

Análise de Componentes Principais (PCA) de indicadores simples. O resultado 

obtido foi a distribuição dos municípios brasileiros em seis grupos homogêneos, de 

acordo com a classificação recebida nos índices (IDSE, ICS e IESSM), subsidiando a 

adequada comparação dos resultados e notas.
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