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ERRATA 
Este documento tem como objetivo a retificação no Manual do IEG-M - Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal – 2022 dos itens discriminados a seguir: 
 

9.4 SÍNTESE i-SAÚDE 

15.2 

Informe: 

Obs. Não considerar somente as pessoas 

cadastradas em 2021; mas o total de 

pessoas, que em dezembro/2021, 

permaneceram vinculadas no cadastro do 

município para o atendimento das equipes 

de Atenção Primária e de Saúde da Família. 

 
Nº de pessoas cadastradas por Equipe de Saúde 
da Família: 

Nº de pessoas cadastradas nas Equipes  
de Atenção Primária: 
 
Cálculo da pontuação: 
Se (ESF+EAP) <= 4000 e (ESF+EAP) >=  
2000 - 40 pontos 
Se (ESF+EAP) > 4000 - 00 pontos 
Se (ESF+EAP) < 2000 - 00 pontos 

 

Onde se lê: Leia-se: 

Nº de pessoas cadastradas por Equipe de Saúde 
da Família: 

Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Saúde 
da Família: 

Se (ESF+EAP) <= 4000 e (ESF+EAP) >=  

2000 - 40 pontos 

Se (ESF+EAP) > 4000 - 00 pontos 

Se (ESF+EAP) < 2000 - 00 pontos 

Se (ESF+EAP) / (EC+EI) <= 4000 e (ESF+EAP) / 
(EC+EI) >= 2000 -> 40 pontos 

Se (ESF+EAP) / (EC+EI) > 4000 -> 00 pontos 

Se (ESF+EAP) / (EC+EI) < 2000 -> 00 pontos 

Se (EC+EI) = ZERO -> 00 pontos 

 

22.4.1. 

Informe a taxa de absenteísmo de 
consulta 
médica da Média Complexidade em: 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Se TA <= média dos 2 últimos anos –> -2 
(Perde 2 pontos) 
Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 
ponto 

Taxa de absenteísmo em consultas 

médicas da Média Complexidade em 

2019 (TA-2): 

Taxa de absenteísmo em consultas 

médicas da Média Complexidade em 

2020 (TA-1): 

Taxa de absenteísmo em consultas 

médicas da Média Complexidade em 

2021 (TA): 
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Onde se lê: Leia-se: 

Se TA <= média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 ponto Se TA  média dos 2 últimos anos -> 00 ponto 

 

22.5.1 

Informe a taxa de absenteísmo de exame 
médico da Média Complexidade: 
 
Ex.: 99,9% 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Se TA <= média dos 2 últimos anos -> -2 
(Perde 2 pontos)  
Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 
ponto 

Taxa de absenteísmo em exames médicos da 
Média Complexidade em 2019 (TA-2): 

Taxa de absenteísmo em exames médicos da 
Média Complexidade em 2020 (TA-1): 

Taxa de absenteísmo em exames médicos da 
Média Complexidade em 2021 (TA): 

 

Onde se lê: Leia-se: 

Se TA <= média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 ponto Se TA  média dos 2 últimos anos -> 00 ponto 

 

23.4.1 

 
Informe a taxa de absenteísmo de 
consulta 
médica da Alta Complexidade em: 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Se TA <= média dos 2 últimos anos –> -2 
(Perde 2 pontos) 
Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 
ponto 
 

Taxa de absenteísmo em consultas 

médicas da Alta Complexidade em 2019 

(TA-2): 

Taxa de absenteísmo em consultas 

médicas da Alta Complexidade em 2020 

(TA-1): 

Taxa de absenteísmo em consultas 

médicas da Alta Complexidade em 2021 

(TA): 

 

Onde se lê: Leia-se: 

Se TA <= média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 ponto Se TA  média dos 2 últimos anos -> 00 ponto 
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23.5.1 

Informe a taxa de absenteísmo de exame 
médico da Alta Complexidade: 
 
Fórmula de cálculo: 
 
Se TA <= média dos 2 últimos anos -> -2 
(Perde 2 
pontos) 
Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 
ponto 

Taxa de absenteísmo em exames 

médicos da Alta Complexidade em 2019 

(TA-2): 

Taxa de absenteísmo em exames 

médicos da Alta Complexidade em 2020 

(TA-1): 

Taxa de absenteísmo em exames 

médicos da Alta Complexidade em 2021 

(TA): 

 

Onde se lê: Leia-se: 

Se TA <= média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos –> -2 (Perde 2 
pontos) 

Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 ponto Se TA  média dos 2 últimos anos -> 00 ponto 

 

S9 

Sobre as internações SUS, a quantidade 
de internações em estabelecimentos de 
saúde sob Gestão Municipal: 

 

Fórmula de cálculo: 

Se IAA ≥ (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 -> 00 
ponto 
Se IAA < (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 -> -5 
(Perde 5 pontos) 
 
*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS) 

Quantidade de internações em 
estabelecimentos de saúde sob Gestão 
Municipal em 2019 (PIHAA-2):  

Quantidade de internações em 
estabelecimentos de saúde sob Gestão 
Municipal em 2020 (PIHAA-1):  

Quantidade de internações em 
estabelecimentos de saúde sob Gestão 
Municipal em 2021 (PIHAA): 

 

Onde se lê: Leia-se: 

Se IAA ≥ (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 -> 00 ponto Se PIHAA ≤ (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 -> 00 ponto 

Se IAA < (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 -> -5 (Perde 5) Se PIHAA > (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 -> -5 (Perde 5) 
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9.7 SÍNTESE i-GOV TI 

1.0 

A Prefeitura possui uma área ou 

departamento de Tecnologia da 

Informação? 

SIM 

NÃO 

 

Onde se lê: Leia-se: 

SIM 
NÃO 

SIM – 30 
NÃO - 00 

 

1.1.1 Informe a quantidade: 
Funcionários efetivos: – 30 

Funcionários comissionados: – 00 

 

Onde se lê: Leia-se: 

Funcionários efetivos: – 30 

Funcionários comissionados: – 00 

Funcionários efetivos:  

Funcionários comissionados: 

 

Os demais itens não sofreram alterações. 


