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BCMRI                  ANO BASE 2018 
“BONIFICAÇÃO POR CUMPRIMENTO DE METAS, RESULTADOS E 

INDICADORES” AFERIDOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – 

ACS -, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS I e II – ACE, ENCARREGADOS DE 

SERVIÇOS DE CONTROLE DE ZOONOSES E AGENTES SANITÁRIOS DE CARGO 

PÚBLICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

Abril  2019 

1. INTRODUÇÃO 

O Decreto nº 16.974, de 24 de setembro de 2018, “Regulamenta a Bonificação por 

Cumprimento de Metas, Resultados e Indicadores - BCMRI - instituída no art. 7º da Lei nº 

9.985/10”. A Bonificação poderá ser paga aos referidos servidores/empregados conforme a 

celebração do Compromisso de Resultados.  
 

 DESCRIÇÃO DOS INDICADORES 

 5.1. Indicadores estabelecidos para Agente de Combates às Endemias I e II, 

Encarregados de Serviços de Controle de Zoonoses e Agentes Sanitários 

5.1.1. Dengue  

a) Apuração por Centro de Saúde 

Dengue - Indicador 1: Percentual alcançado de cobertura de vistorias de imóveis 

”dengue” por tratamento focal 

A base do Programa Nacional de Combate à Dengue é a realização de vistorias em todos 

os imóveis com a finalidade de orientar e encontrar situações de risco que favoreçam a proliferação 

do mosquito Aedes aegypti, vetor dos vírus da Dengue, Zika e Chikungunya, além da Febre 

Amarela em seu ciclo urbano. As vistorias ocorrem em 5 ciclos anuais denominados de tratamentos 

focais (TF), conforme planejamento da SMSA 
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Método de cálculo: 
 

 
 

 

 

 

Peso do indicador: 20 (vinte) pontos, divididos em 5 apurações referentes aos 5 tratamentos 

focais, tendo cada apuração peso 4. Quando na área de abrangência do Centro de Saúde não existir 

Ponto Estratégico (PE), este indicador passa a valer 35 pontos, divididos em 5 apurações referentes aos 

5 tratamentos focais, tendo cada apuração peso 7. 

 Apuração por área de abrangência do Centro de Saúde, aplicado para toda a equipe. 

 Resultado inferior a 60% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 60% e inferior a 80% terá pontuação proporcional; 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação total para a apuração do ponto focal a que 

se refere (4 pontos); 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte: Sistema de Controle de Zoonoses – SCZOO / Diretoria de Zoonoses – DIZO / 

Subsecretaria de Promoção e Vigilância à Saúde – SUPVISA / Secretaria Municipal de Saúde 

– SMSA / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

No caso de equipes incompletas, o número de imóveis será ajustado conforme características 

epidemiológicas e ambientais de cada área de abrangência. 

Excepcionalmente, para a apuração referente ao ano base 2018, este indicador foi apurado 

considerando os 3 últimos TF, atribuindo-se o peso 6,6667 para cada TF. Quando na área de 

abrangência do Centro de Saúde não existir Ponto Estratégico (PE), este indicador passa a valer 35 

pontos, divididos em 3 apurações referentes aos 3 últimos TF, tendo cada apuração peso 11,6667. 

Dengue - Indicador 2: Cobertura do monitoramento vetorial por meio de ovitrampas 

Desde o ano de 2001 a Diretoria de Zoonoses (DIZO), anteriormente Gerência de Controle 

de Zoonoses (GECOZ), utiliza as ovitrampas como uma ferramenta complementar de 

monitoramento do Aedes aegypti, vetor da Dengue, Chikungunya e Zika.  

 

Método de Cálculo: 
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Peso do indicador: 20 (vinte) pontos. Quando na área de abrangência do Centro de Saúde 

não existir PE, este indicador passa a valer 35 pontos. 

 Apuração por área de abrangência do Centro de Saúde, aplicado para toda a equipe. 

 Resultado inferior a 80% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação proporcional; 

 Pontuação: Valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais;  

 Fonte: Banco de dados de monitoramento das ovitrampas da Diretoria de Zoonoses – DIZO / 

Subsecretaria de Promoção e Vigilância à Saúde – SUPVISA / Secretaria Municipal de Saúde – 

SMSA / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA 

 

Dengue - Indicador 3: Cumprimento do monitoramento quinzenal dos Pontos 

Estratégicos (PE) 

 

Método de Cálculo: 

 

 

 

 

Peso do indicador: 30 (trinta) pontos. Quando na área de abrangência do Centro de Saúde não 

existir PE, este indicador não será considerado e os indicadores 1 e 2 terão peso 35 cada um. 

 Resultado inferior a 80% não receberá pontuação; 

 Apuração por área de abrangência do Centro de Saúde, aplicado para toda a equipe. 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação proporcional; 

 Pontuação: Valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte: Sistema de Controle de Zoonoses – SCZOO / Diretoria de Zoonoses – DIZO / Subsecretaria de 

Promoção e Vigilância à Saúde – SUPVISA / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA / Secretaria 

Municipal de Saúde – SMSA. 

Dengue - Indicador 4: Não ultrapassar o limite superior esperado da incidência de 

casos confirmados de dengue em cada semana epidemiológica, de acordo com a curva 

endêmica da Diretoria Regional de Saúde (DRS), construída pela Gerência de Epidemiologia 

da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a partir de sua série histórica. 

Esse é um indicador de resultado, que visa avaliar de forma global o resultado final das 

ações de controle e prevenção da doença. Ele considera todos os casos confirmados de dengue 

ocorridos na Diretoria Regional de Saúde e áreas de abrangências dos Centros de Saúde no período. 

Método de Cálculo: 
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A incidência de cada semana epidemiológica foi calculada tendo o número de casos 

confirmados, no denominador e a população de cada Diretoria Regional de Saúde no numerador e 

ao final multiplica-se por um valor constante de 100.000, para relacionarmos a um montante de 

habitantes de mesma grandeza. Dessa forma, todos os indicadores finais terão uma relação de 

incidência em 100.000 pessoas/habitantes. 

 

Detalhamento do Indicador 4 

 Peso do indicador: 15 (quinze) pontos; 

 Apuração por Diretoria Regional de Saúde, aplicado para os Agentes Sanitários e Agentes de 

Combate a Endemias I. 

 Período a ser aferido em 2018: 1ª a 52ª semana epidemiológica; 

 Pontuação: peso do indicador com duas casas decimais de acordo com as situações descritas a 

seguir: 

 Para cada semana epidemiológica que o número de casos ultrapassar o limite superior 

esperado entre a 1ª e a 46º semana, será computado um ponto; 

 Na hipótese da semana epidemiológica em que o número de casos ultrapassar o limite 

superior esperado estiver compreendida entre a 47ª e a 52ª semana, serão computados dois 

pontos; 

 Na hipótese em que os limites superiores forem ultrapassados mais de uma vez nas semanas 

compreendidas entre a 47ª e a 52º semana epidemiológica, não haverá pontuação neste 

indicador; 

 A Diretoria Regional de Saúde que somar até 5 (cinco) pontos receberá 100% dos pontos 

deste indicador; 

 A Diretoria Regional de Saúde que somar 6 (seis) ou 7 (sete) pontos receberá a pontuação 

proporcional conforme a seguinte graduação: 

o Seis pontos – 75% dos pontos do indicador; 

o Sete pontos – 50% dos pontos do indicador; 

 A Diretoria Regional de Saúde que somar 8 (oito) ou mais pontos não pontua neste indicador; 

 Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SISVE / Secretaria Municipal 

de Saúde – SMSA. 

Dengue - Indicador 5: Não ultrapassar o limite superior esperado do número de casos 

confirmados de dengue em cada semana epidemiológica, de acordo com a curva endêmica da 

área de abrangência do Centro de Saúde, construída pela Gerência de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a partir da série histórica. 
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Esse indicador é semelhante ao indicador 4, mas com uma alteração de apuração, exclusiva 

para o nível de área de abrangência de Centro de Saúde. A diferença no cálculo é que, por se tratar 

de áreas menores e, consequentemente, menores contingentes populacionais, trabalha-se com 

número absoluto. A razão é que o cálculo da incidência pode sofrer grandes mudanças devido a 

pequenas alterações no numerador, principalmente para os locais menos populosos.  

Detalhamento do Indicador 5: 

 Peso do indicador: 15 (quinze) pontos; 

 Apuração por área de abrangência do Centro de Saúde, aplicado para toda a equipe; 

 Período a ser aferido em 2018: 1ª a 52ª semana epidemiológica; 

 Pontuação: peso do indicador com duas casas decimais de acordo com as situações descritas a 

seguir: 

 Para cada semana epidemiológica que o número de casos ultrapassar o limite superior 

esperado entre a 1ª e a 46º semana, será computado um ponto; 

 Na hipótese da semana epidemiológica em que o número de casos ultrapassar o limite 

superior esperado estiver compreendida entre a 47ª e a 52ª semana, serão computados dois 

pontos; 

 Na hipótese em que os limites superiores forem ultrapassados mais de uma vez nas semanas 

compreendidas entre a 47ª e a 52º semana epidemiológica, não haverá pontuação neste 

indicador; 

 O Centro de Saúde que somar até 5 (cinco) pontos receberá 100% dos pontos deste indicador; 

 O Centro de Saúde que somar 6 (seis) ou 7 (sete) pontos receberá a pontuação proporcional 

conforme a seguinte graduação: 

o Seis pontos – 75% dos pontos do indicador; 

o Sete pontos – 50% dos pontos do indicador; 

 O Centro de Saúde que somar 8 (oito) ou mais pontos não pontua neste indicador; 

 Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SISVE / Secretaria Municipal 

de Saúde – SMSA. 

Dengue - Indicador 6: Realizar a supervisão (50% direta e 50% indireta) em um 

percentual mínimo de 80% de 305 imóveis vistoriados pela equipe de agentes em cada ciclo de 

tratamento focal (TF). 

As atividades desenvolvidas a campo para o combate ao Aedes aegypti são norteadas por 

manuais técnicos do Ministério da Saúde (MS) e da SMSA, além de notas técnicas que completam 

o direcionamento do esforço necessário para a vigilância e controle. 
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A realização de supervisões, diretas e indiretas, possibilita um acompanhamento individual 

de cada ACE /AS e consequentemente produz possibilidades de educação permanente, 

aprimoramento e direcionamento das ações de campo, qualificando continuamente a atuação da 

equipe de controle de zoonoses. 

Método de Cálculo: 

 

 

 Peso do indicador: 15 (quinze) pontos, divididos em 5 apurações referentes aos 5 tratamentos 

focais, tendo cada apuração peso 3; 

 Apuração por área de abrangência do Centro de Saúde, aplicado para Encarregado de Serviço 

de Controle de Zoonoses e ACEII. 

 Resultado inferior a 80% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação total para a apuração do ponto focal a que 

se refere (3 pontos); 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte: Planilhas de supervisão consolidadas pelas Gerências de Zoonoses das Regionais/ 

Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

Excepcionalmente, para a apuração referente ao ano base 2018, este indicador foi apurado 

considerando os 3 últimos TF, atribuindo-se o peso 5 para cada TF. 

 

5.1.2. Leishmaniose Visceral – indicadores por Equipes de Diretorias Regionais de 

Saúde (DRS) 

Leishmaniose Visceral - Indicador 1: Cumprimento da cota mensal de amostras de 

sangue canino  

Método de Cálculo: 

 

 

 

 Peso do indicador: 30 (trinta) pontos; 

 Apuração do indicador: por Diretoria Regional de Saúde, aplicado a toda equipe; 

 Resultado inferior a 80% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação proporcional; 
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 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte: Planilha de Controle Mensal do Laboratório de Zoonoses da Secretaria Municipal de 

Saúde – SMSA. 

 

Leishmaniose - Indicador 2: Oportunidade de retirada de cães soropositivos 

diagnosticados (não são considerados os cães que morreram no intervalo entre a coleta e o 

resultado, resultado negativo de laboratório particular, aguardando contraprova, cães com 

processos na Vigilância Sanitária, recusas de entrega ou aqueles cuja eutanásia foi realizada 

por médicos veterinários particulares) 

Na área urbana o cão é a principal fonte de infecção da doença. A enzootia canina tem 

precedido a ocorrência de casos humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no 

homem. Por isto, a retirada e a eutanásia dos cães reagentes é uma das recomendações do Ministério 

da Saúde, previsto em seu Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (2006), como 

forma de controlar a doença no ser humano. 

A retirada e eutanásia dos animais é uma tarefa extremamente complexa e delicada, que é 

executada de forma complementar pelas equipes das Diretorias Regionais de Saúde e equipe do 

Centro de Controle de Zoonoses. Portanto, é de fundamental importância o papel dos Agentes 

Sanitários, ACE I e II, na execução desta atividade. 

 Peso do indicador: 20 (vinte) pontos; 

 Apuração do indicador: por Diretoria Regional de Saúde; aplicado para os Agentes Sanitários 

e Agentes de Combate a Endemias I; 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Resultado inferior a 60% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 60% e inferior a 80% receberá a metade da pontuação (10 

pontos); 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação total (20 pontos); 

 Fonte: Sistema de Controle de Zoonoses – SCZOO / Diretoria de Zoonoses – DIZO / Subsecretaria 

de Promoção e Vigilância à Saúde – SUPVISA / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA / Secretaria 

Municipal de Saúde – SMSA. 

 

Leishmaniose - Indicador 3: Realização de supervisão (direta) mensal de no mínimo 

5% dos imóveis trabalhados para o controle vetorial químico. 
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Método de Cálculo: 

 

 

 Peso do indicador: 10 (dez) pontos; 

 Apuração por Diretoria Regional de Saúde, aplicado para os Agentes de Combate a Endemias 

II e Encarregados de Serviços de Controle de Zoonoses; 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Resultado inferior a 4% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 4% e inferior a 5% receberá a metade da pontuação       (5 

pontos); 

 Resultado igual ou superior a 5% terá pontuação total (10 pontos); 

 Fonte: Planilhas de supervisão consolidadas pelas Gerências de Zoonoses das Regionais/ 

Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

 

Leishmaniose - Indicador 4: Realização de supervisão (direta) mensal de no mínimo 

10% dos atendimentos para coletas de sangue canino realizados no período. 

Método de Cálculo: 

 

 

 Peso do indicador: 10 (dez) pontos; 

 Apuração por Diretoria Regional de Saúde, aplicado para os Agentes de Combate a Endemias 

II e Encarregados de Serviço de Controle de Zoonoses. 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Resultado inferior a 7% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 7% e inferior a 10% receberá a metade da pontuação (5 

pontos); 

 Resultado igual ou superior a 10% terá pontuação total (10 pontos); 

 Fonte: Planilhas de supervisão consolidadas pelas Gerências de Zoonoses das Regionais / 

Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

Leishmaniose - Indicador 5: Cumprimento da programação de controle vetorial químico 

considerando a pactuação definida no Plano Operativo de Ações de Controle da Leishmaniose 

Visceral para o ano de 2018. 
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Método de Cálculo: 

 

 
 

 Peso do indicador: 50 (cinquenta) pontos; 

 Apuração por Diretoria Regional de Saúde, aplicado a toda a equipe de Leishmaniose. 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Resultado inferior a 80% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 80% e inferior a 90% receberá 60% da pontuação (30 pontos); 

 Resultado igual ou superior a 90% terá pontuação total (50 pontos); 

 Fonte: Sistema de Controle de Zoonoses – SCZOO / Diretoria de Zoonoses – DIZO / 

Subsecretaria de Promoção e Vigilância à Saúde – SUPVISA / Secretaria Municipal de Saúde 

– SMSA / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

 

5.1.3. Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – indicadores por Equipe do CCZ 

CCZ - Indicador 1: Vacinação contra raiva de 100% dos cães elegíveis: resgatados 

por seus proprietários, adotados, que retornam para o ambiente de recolhimento ou aqueles 

encaminhados para abrigos. 

Método de Cálculo: 

 

 

 

 Peso do indicador: 20 (vinte) pontos; 

 Pontuação: Valor alcançado x peso do indicador com duas casas 

decimais; 

 Somente receberá a pontuação resultado igual a 100%; 

 Fonte: Banco de Dados do Centro de Controle de Zoonoses / SMSA-BH. 

 

CCZ - Indicador 2: Registro no sistema de informação da realização da eutanásia dos 

cães soropositivos para leishmaniose visceral que foram recolhidos (não são considerados os 

cães que morreram no intervalo entre a coleta e o resultado, resultado negativo de laboratório 

particular, aguardando contraprova, cães com processo na VISA, recusas de entrega ou 

aqueles cuja eutanásia foi realizada por médicos veterinários particulares) 
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Método de Cálculo: 

  

 

 Peso do indicador: 40 (quarenta) pontos; 

 Resultado inferior a 80% não receberá pontuação; 

 Resultado igual ou superior a 80% terá pontuação total (40 pontos); 

 Fonte: Sistema de Controle de Zoonoses – SCZOO / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

 

CCZ - Indicador 3: Castrações de cães ou gatos agendadas, excluindo os não 

apresentados por seus proprietários no dia agendado e aqueles considerados inaptos na  

Método de Cálculo: 

  

 

 Peso do indicador: 40 (quarenta) pontos; 

 Pontuação: Valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Somente receberá a pontuação resultado igual a 100%; 

 Fonte: Sistema de Identificação e Esterilização Animal – SIEA / Secretaria Municipal de 

Saúde – SMSA. 

 

5.1.4. Centros de Esterilização de Cães e Gatos (Barreiro, Noroeste e Oeste) e 

Unidade Móvel de Esterilização 

Centro de Esterilização de Cães e Gatos - Indicador 1: Castrações de cães ou gatos 

agendadas, excluindo os não apresentados por seus proprietários no dia agendado e aqueles 

considerados inaptos na avaliação clínica 

Método de Cálculo: 

  

 

 Peso do indicador: 100 (cem) pontos; 

 Pontuação: Valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

o Somente receberá a pontuação resultado igual a 100%; 
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 Fonte: Sistema de Informação de Esterilização Animal – SIEA / Secretaria Municipal de 

Saúde – SMSA. 

5.1.5 Laboratório de Zoonoses (LZOON): 

Indicador 1: Coleta de material biológico de todos os animais/cabeças enviados para o 

diagnóstico laboratorial da raiva do município de Belo Horizonte e demais municípios do 

Estado, exceto animais em decomposição  

Método de Cálculo: 

 

 Peso do indicador: 50 (cinquenta) pontos; 

  Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

o Somente receberá a pontuação resultado igual a 100%; 

 Fonte: Laboratório de Zoonoses – LZOON / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

 

Indicador 2: Coleta de material biológico de todos os animais para o diagnóstico 

laboratorial da febre amarela do município de Belo Horizonte e demais municípios do 

Estado, exceto animais em decomposição 

Método de Cálculo: 

 

 

                      Peso do indicador: 50 (cinquenta) pontos; 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

o Somente receberá a pontuação resultado igual a 100%; 

 Fonte: Laboratório de Zoonoses – LZOON / Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 

5.2. Indicadores  estabelecidos para o cálculo da BCMRI dos  ocupantes do emprego 

público de Agente Comunitário de Saúde – ACS 

ACS - Indicador 1: Proporção de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 

acompanhadas, residentes na área de abrangência do Centro de Saúde – CS 
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Método de Cálculo: 
 

 

 

  

  

 Peso do indicador: 30 (trinta) pontos; 

 Apuração do indicador: Área de abrangência do Centro de Saúde – CS; 

 Pontuação: Valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte: Sistema Bolsa Família – BFA (Ministério da Saúde) 

 

ACS - Indicador 2: Proporção de crianças menores de um ano cadastradas na área de 

abrangência do Centro de Saúde coberta pela Estratégia de Saúde de Família - ESF 

Pretende-se assegurar a promoção do crescimento, desenvolvimento e alimentação 

saudáveis, com enfoque prioritário para a vigilância à saúde das crianças mais vulneráveis. 

 

Método de Cálculo: 

  

 

 Peso do indicador: 20 (vinte) pontos; 

 Apuração do indicador: Área de abrangência do Centro de Saúde – CS; 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte:  

 Numerador: Cadastro de Usuários do Sistema de Informação Gestão Saúde em Rede – 

SISREDE / SMSA-BH (referente a 2018); 

 Denominador: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC (referente a 2017). 

Considera-se para efeito de cálculo no período de apuração, crianças menores de 1 ano 

residentes em áreas de médio, elevado e muito elevado risco. 

O Centro de Saúde com pelo menos uma equipe incompleta no período de avaliação terá 

um fator de correção de 17% nos valores alcançados. 

Considera-se equipe incompleta, para fins da aplicação do fator de correção acima 

mencionado, a equipe de Saúde da Família com falta do ACS por mais de 30 dias corridos 

Comentado [p1]: Parágrafo 

Comentado [p2]: parágrafo 

Comentado [p3]: parágrafo 
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consecutivos, sendo tal situação aferida por intermédio dos dados do SISREDE referentes ao 

período apurado. 

ACS - Indicador 3: Proporção de visitas realizadas aos usuários vinculados aos 

domicílios cadastrados na área de abrangência do Centro de Saúde coberta pela equipe de 

Saúde da Família – eSF. 

Método de Cálculo: 

 

Para atingir 100% neste indicador é necessário que o ACS alcance no mínimo 2 visitas por 

usuário vinculado ao domicílio da microárea, por quadrimestre. O ACS pontuará de forma 

proporcional neste indicador conforme descrição abaixo: 

Nº de visitas por usuário  Pontuação 

≥ 2 100% 

≥ 1 e < 2 
Proporcional entre 50% e 

99,99% 

< 1 0% 

 

O cálculo é efetuado por quadrimestre sendo o resultado anual a média dos resultados dos 

quadrimestres. 

 Peso do indicador: 20 (vinte); 

 Apuração do indicador: Área de abrangência do Centro de saúde – CS/ microárea do ACS; 

 Pontuação: valor alcançado x peso do indicador com duas casas decimais; 

 Fonte: e-SUS, Ficha de Visita Domiciliar e Territorial - ACS (GTIS V.6   SASI – 03017122-G) 

 

ACS - Indicador 4: Proporção de cadastros com os campos obrigatórios preenchidos por 

Agente Comunitário de Saúde – ACS. 

Método de Cálculo: 

 

 

Para fins de cálculo consideram-se campos obrigatórios: nome; sexo; data de nascimento; 

nome da mãe; nome do pai; cor/raça; nacionalidade; município de nascimento, se nacionalidade 

Comentado [p4]: Fonte diferente do restante do texto 

Comentado [p5]: parágrafo 

Comentado [p6]: parágrafo 

Comentado [p7]: Fonte diferente do restante do texto e 
acrescentar parágrafo 

Comentado [p8]: Acrescentar parágrafo 
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“brasileiro”; portaria de naturalização, se nacionalidade “naturalizado”; data de naturalização, se 

nacionalidade “naturalizado”; país de nascimento, se nacionalidade “estrangeiro”; data de entrada, 

se nacionalidade “estrangeiro”; telefone; relação com o responsável; está em situação de rua; 

frequenta creche ou escola; tem alguma deficiência; situação referida, em caso de doença cardíaca, 

respiratória ou renal. 

 Peso do indicador: 15 (quinze) pontos; 

 Apuração do indicador: Área de abrangência do Centro de Saúde – CS/ microárea do ACS; 

 Fonte: Sistema de Informação Gestão Saúde em Rede – SISREDE / SMSA-BH. 

ACS - Indicador 5: Usuários da área de abrangência do Centro de Saúde com endereço 

vinculado ao domicílio. 

Método de Cálculo: 

 

 

Para fins de cálculo exclui-se a população em situação de rua. 

Para atingir 100% neste indicador é necessário que o ACS alcance no mínimo 95% de 

usuários vinculados na microárea. O ACS pontuará de forma proporcional neste indicador conforme 

descrição abaixo: 

Proporção de usuários vinculados ao domicílio Pontuação 

≥ 95% 100% 

≥ 0 e < 95% Proporcional entre 0 e 99,99% 

O cálculo é efetuado por quadrimestre sendo o resultado anual a média dos resultados dos 

quadrimestres. 

 Peso do indicador: 15 (quinze) pontos; 

 Apuração do indicador: Área de abrangência do Centro de Saúde – CS/ microárea do ACS; 

 Fonte: Sistema de Informação Gestão Saúde em Rede – SISREDE / SMSA-BH. 

6. METODOLOGIA DE APURAÇÃO 

 A apuração é composta de duas etapas. Na primeira, ocorre a apuração dos resultados 

alcançados nos indicadores pactuados e na outra, a apuração das ocorrências de frequência de cada 

trabalhador. A partir destas etapas, obtém-se o valor individual a ser efetivamente pago a cada 

trabalhador. 

Comentado [p9]: Divisão de parágrafo 
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6.1. Apuração dos resultados alcançados nos indicadores pactuados. 

Para contabilização do indicador 1 (um), Proporção de famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, acompanhadas, residentes na área de abrangência do Centro de Saúde, foi realizado 

o cálculo por meio do somatório dos acompanhamentos realizados nas primeira e segunda vigências 

do Programa. Os dados da primeira vigência foram retirados do DATASUS no mês de junho de 

2018 e retrataram o acompanhamento dos beneficiários de cada Centro de Saúde. Na segunda 

vigência, conforme orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de Minas 

Gerais, foi considerado o percentual de acompanhamento de 100% para todos os ACS devido à 

mudança de sistema para o acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa 

Família, e indisponibilidade do relatório consolidado.  

Para os indicadores, dois, quatro e cinco, referentes ao cargo de Agente Comunitário de 

Saúde, os dados foram retirados dos sistemas de informação e enviados por meio de planilhas à 

Assessoria de Planejamento e Ações Intersetoriais - ASPLAN, que tabulou, processou, e retornou às 

gerências responsáveis para análise, conferência e validação. 

O indicador 3 (três) - Proporção de visitas realizadas aos usuários vinculados aos 

domicílios cadastrados na área de abrangência do Centro de Saúde coberta pela equipe de Saúde da 

Família - foi calculado a partir dos dados retirados do sistema de informação e-SUS. Entretanto, 

foram detectados problemas relacionados ao sistema (e-SUS) que fogem à governabilidade do 

Município.  

Considerando o impacto destes sobre o resultado final da apuração do referido indicador, a SMSA 

optou por viabilizar, também, a apuração por meio da contagem amostral (método estatístico com 

grau de confiabilidade de 95%). 

Verificou ainda um terceiro cenário no qual contabilizou, por meio do sistema e-SUS, o número de 

indivíduos integrantes de uma mesma família visitados, por data de visita. 

O resultado final neste indicador se deu pelo maior resultado obtido entre os três cenários apurados. 

6.1.1.Apuração das ocorrências individuais 

                Esta apuração, sob responsabilidade da Diretoria Estratégica de Pessoas (DIEP), é baseada 

nos lançamentos de ocorrências de ausência individual e equipes incompletas por período 

consecutivo e superior a 30 dias, efetuados pelo gerente da unidade de lotação ou profissional por 

ele designado, no módulo de Bonificação do SISREDE.  

       É realizada exportação da base de dados do Módulo de Bonificação do SISREDE pela Diretoria 

Estratégica de Pessoas (DIEP), em formato Excel (extensão. xls). 
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       São extraídos dois arquivos, sendo um de ocorrências individuais (nome, matrícula, dados 

pessoais, vínculo, afastamento pela corregedoria, ausências de período integral, parcial e outras 

ocorrências) e outro de equipes incompletas (Diretoria Regional de Saúde, Centro de Saúde, 

equipe de PSF e total de dias com ausência de agentes comunitários de saúde). 

       Para preparação do arquivo é feita a análise e verificação se foram contempladas as ocorrências 

previstas no decreto nº 16.974, de 24 de setembro de 2018, além de outras inconsistências: 

 Parametrização dos dados gerados no SISREDE (informações que não estão padronizadas);  

 Verificação de profissionais em duplicidade no SISREDE; 

 Verificação de profissionais admitidos durante o período avaliatório; 

 Verificação de homônimos; 

 Verificação de BM’s cadastrados erroneamente no SISREDE; 

 Verificação de profissionais desligados durante o período avaliatório; 

 Verificação de profissionais transferidos durante o período avaliatório; 

 Verificação dos profissionais que tiveram suspensão pela corregedoria e que não foram 

devidamente lançados no sistema SISREDE; 

 Verificação do lançamento das informações de licença médica / afastamento / auxílio-

doença. 

 Verificação de lançamentos incorretos em vínculos já inativos; 

 Identificação dos profissionais que estiveram Fora de Atividade de Campo; 

 Identificação dos profissionais que estão à disposição de outros órgãos 

(Conselhos/Sindicatos...); 

 Apuração das informações enviadas pelos distritos (composição de equipes dengue, 

leishmaniose, CCZ, Central de Esterilização de Animais); 

 Exclusão de registros duplicados de profissionais contratados administrativamente, se 

houver; 

 Consolidação das ocorrências por profissional; 

 Inclusão de profissionais não contemplados no relatório do SISREDE, bem como, 

verificação e inclusão de suas ocorrências. 

Abaixo corte da planilha que mostra o processamento final para apuração dos percentuais para 

pagamento da BCMRI. 
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Observações:  

Em caso de suspensão pela Corregedoria Geral do Município - CGM informar sim na coluna 

suspensão. 

VM e VP serão preenchidos pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGESP) somente na 

hora de fazer o pagamento. 

Ausência – dias que o profissional esteve ausente ou fora da atividade de campo durante o 

período avaliatório. 

Dias BCMRI - número de dias que o profissional esteve vinculado a Instituição no período 

avaliatório. 

% de Ausência – Fórmula automática (dias de ausência do profissional X 100 dividido pelos 

dias de BCMRI). 

% de Presença – Fórmula automática (100 - % de ausência). 

 Avaliação equipe – resultado final da meta alcançada pela equipe = {[ ∑ (PMn x VMn)] *100 } 

/ { ∑  (PMn x MPn)}, onde PM=Peso da Meta, VM=Valor Medido para a Meta e MP=Meta 

Prevista. 

 AE = Se “Avaliação Equipe” é maior ou igual a 70%, apresenta o mesmo valor de 

“Avaliação Equipe”, senão apresenta valor zero. 

 Freq = dias de contribuição do trabalhador. 

 DA = número de dias do período de avaliação. 

 FF = fator de frequência (maior que 60% é igual a 1, menor = zero). 

 FP = fator de pagamento = (AE x ((Freq/DA) x FF))/100, refere-se ao percentual que será 

aplicado ao vencimento do profissional para fins de recebimento da BCMRI. 

         Concluídos os lançamentos, cálculos, conferência e validação final, a planilha do fator de 

pagamento da BCMRI é encaminhada à SUGESP. 
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CABE RESSALTAR QUE CONFORME DECRETO DE N° 16.974 DE 24 DE SETEMBRO 

DE 2018, ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 19, INCISO V, FARÁ JUS À 

BCMRI, O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO QUE OBTIVER 

SIMULTANEAMENTE: 

 

 NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 70% DO TOTAL, NA AVALIAÇÃO DO 

RESULTADO DE DESEMPENHO (INDICADORES); E 

 FREQUENCIA MÍNIMA DE 70% DOS DIAS TRABALHADOS. 

   

PORTANTO, CASO O PROFISSIONAL NÃO TENHA ALCANÇADO O MÍNIMO DE 70% EM 

UM DOS QUESITOS, ISTO É, NOTA REFERENTE AOS INDICADORES  OU FREQUENCIA, 

NÃO FARÁ JUS AO RECEBIMENTO DA REFERIDA BONIFICAÇÃO. 


