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Índice de Desempenho do SUS -IDSUS 
 

Continuando nossa linha de estudo sobre políticas públicas e seu 
direcionamento para a aplicação de indicadores que possam avaliar a qualidade 
em diversas áreas, como educação, saúde e meio ambiente, entre outras, 
trabalhar-se-á neste momento a saúde. Para analisar a saúde necessita-se de 
um indicador, se possível, que contemple as especificidades desta. Foi 
desenvolvido recentemente o Índice de Desempenho do SUS – IDSUS e que já 
apresenta os primeiros resultados. Ele buscou a aplicação de uma metodologia 
objetiva e dinâmica, para que possa abranger várias características, de forma a 
permitir que sejam reconstruídas de acordo com a evolução de enfermidades, 
tecnologias e serviços de saúde pública.  
O IDSUS foi lançado em março de 2012 pelo Ministério da Saúde e faz uma 
síntese de 24 indicadores, os quais avaliam o Sistema Único de Saúde (SUS), 
analisando o seu desempenho nos Municípios, Estados e regiões do país. 
Pactuado de forma tripartite, isto é, hierarquizado entre os gestores de 
municípios, estados e união, o índice tornou-se uma valiosa ferramenta para a 
formulação de políticas públicas, permitindo uma maior avaliação das atenções: 
básica, ambulatorial e hospitalar, urgência e emergência em cada cidade 
brasileira. 
 
 

 





 
Índice de Desempenho do SUS –IDSUS 

 

Como já foi dito anteriormente o IDSUS é composto por 24 indicadores, dividido em 

Acesso Potencial e Obtido. Enquanto o primeiro trata da oferta potencial de 

atendimentos, o segundo refere-se aos atendimentos realizados (MINISTÉRIO DA 

SÁUDE, 2011). Para a análise do desempenho, esses indicadores foram divididos em: 

atenção básica, ambulatorial, urgência e emergência como mostra o quadro a seguir:  
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Índice de Desempenho do SUS –IDSUS 
Pesos de cada grupo: A, B, C, D e E. 
 

Fonte: CGMA/DEMOS/SE/MS 
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Para que o IDSUS pudesse ser dividido em grupos homogêneos, foram 
analisados vários critérios, como: fatores de risco, morbidade, 
mortalidade, faixas etárias, educação, renda, trabalho, bens e 
serviços, situação regional, etc. Diante disso, foi necessária a divisão 
de tais grupos, os quais foram encontrados com a utilização de três 
índices: o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), o Índice 
de condições de Saúde (ICS) e o Índice de estrutura do Sistema de 
Saúde do Município (IESSM). 
Ainda de acordo com o Ministério, os municípios foram separados em 
dois subconjuntos: os que atendem ou não aos critérios do IESSM 
(maior que 0,01) e a capacidade de atingir duas ou mais internações 
por dia.  
Em um segundo momento, os subconjuntos foram submetidos à 
Análise de Cluster pelo método K-means (Método de agrupamento não 
hierárquico, que consiste na transparência de um individuo para o 
cluster, cujo centroide se encontra em menor distância. A similaridade 
dos municípios é medida em relação ao valor médio dos municípios), o 
que resultou na distribuição de 5.564 cidades e um território estadual 
(Fernando de Noronha), divididos em seis grupos homogêneos, como 
mostra o quadro a seguir. 
 



IDSUS – Pesos dos grupos homogêneos 
 
 



IDSUS – Como os municípios se encaixem nos grupos 
homogêneos 
 
 



IDSUS  
 
Como é um indicador composto, o qual atribui uma nota de 0 a 10, o 
IDSUS tem como objetivo, permitir a todos os municípios e cidadãos 
brasileiros, independente do grau de escolaridade ou faixa etária, uma 
cobrança maior por melhorias na saúde pública do país. Quanto mais 
próximo de 10 melhor será a qualidade do SUS no município ou 
região. 
 
O IDSUS do Brasil foi de 5,47. 
 
Os estados as região sul obtiveram os melhores resultados, porém, o 
estado do Rio Grande do Sul foi o que obteve a menor nota dos três, 
sendo que Santa Catarina ficou com 6,26, Paraná 6,23 e  
Rio Grande do Sul 5,90 (Ministério da Saúde, 2011). 
 
Exercício proposto: Como nas outras aulas você deverá buscar agora o 
IDSUS de sua cidade ou região. Compare com os resultados do seu 
município com o RS e o Brasil. Por fim, identifique a quantos 
quilômetros de você está a cidade com média estrutura MAC ou muita 
estrutura MAC. Agora um desafio um pouco maior. Existe um outro 
indicador que mede a qualidade da saúde também nos municípios. É o 
IFIRG 
 



IDSUS 
 
Os resultados da análise geográfica feita pelo IDSUS possibilitou que 
fossem construídos mapas do índice. De forma panorâmica, tais 
mapas demonstram as deficiências de 2007 a 2010 do Sistema Único 
de Saúde, em relação às atenções: básica, ambulatorial e hospitalar, 
urgência e emergência. Os mapas a seguir revelam uma visão 
panorâmica do Brasil.   
 
 



IDSUS 2010 em todos os municípios brasileiros 
 
 

Fonte: CGMA/Demas/SE/MS 



IDSUS 2010 - índice de acesso à atenção básica no Brasil 
 

Fonte: CGMA/Demas/SE/MS 



IDSUS 2010 - índice de acesso á atenção ambulatorial e hospitalar de 
média complexidade do Brasil 

Fonte: CGMA/Demas/SE/MS 



IDSUS 2010 – Índice de Acesso á atenção ambulatorial e hospitalar 
de alta complexidade, urgência e emergência no Brasil.  
 
 

Fonte: CGMA/Demas/SE/MS 



IDSUS 2010 – Comparação Brasil e Rio Grande do Sul  

PIB per capita médio (R$) IDSUS médio 

Brasil 12.785 5,47 

2782 municípios de maior PIB 19.846 5,91 

2782 municípios de menor PIB 5.731 5,39 

Rio Grande do Sul 19.644 6,28 

248 municípios de maior PIB 25.866 6,27 

248 municípios de menor PIB 13.423 6,28 

Em termos de PIB note que os 248 municípios do RS de 
menor PIB possuem maior PIB que o Brasil  e que 
nenhum destes municípios está presente entre os 2782 
municípios de menor PIB do Brasil. 
Em termos de IDSUS não há divergência de valores do RS 
com os 248 de maior PIB ou de menor PIB também no 
estado. 



IDSUS 2010 – Distribuição de atenção de alta e média 
complexidade em saúde no Rio Grande do Sul. 

Fonte: CGMA/Demas/SE/MS 


