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FICHA DE QUALIFICAÇÃO DE INDICADORES
Identificação do indicador para fins de rastreabilidade e de
referência no sistema.
Identificação dos instrumentos de planejamento em que o
indicador está pactuado, tanto em nível estratégico quanto em
nível regional.

Código SESPLAN

SAIS104

Pactuações

PDS
ODS

Indicador

Percentual de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção fornecido aos
pacientes cadastrados.

Conceituação
Usos
Limitações

- Fonte de dados não é padronizada pela SES-DF, não há sistema de informação oficial para controle;
- Morosidade na compra dos itens (total de 3 a 4 compras por ano);
- Morosidade na busca dos item.

Fonte

Programa Access da Microsoft Office .

Método de Cálculo
Periodicidade de Monitoramento
Periodicidade de Avaliação
Unidade de Medida
Parâmetro
Polaridade

Não.
O indicador representa um retrato do período monitorado.

Acumulativo para Pactuação

Não.
Os resultados não acumulam de um ano para o outro.

Estratificação

Não se aplica.

Responsável Técnico

SES/SAIS/COASIS/DASIS/GESSF
SES/SUPLAN/DIPLAN/GEMOAS
SES/SUPLANS/DIPLAN/GEPLAN

Descrição da Meta

Meta de Avaliação (Anual)

Meta Parcial para Monitoramento

Alterações

Fatores que restringem a interpretação do indicador referentes
ao conceito e fontes utilizados.

Bases de dados, sistemas informatizados ou instituições/unidades
responsáveis pela produção de dados.
NUMERADOR: Quantidade de solicitações de OPME atendidas num determinado período (mês de
referência).
Como calcular o indicador, definindo o tipo de relação
DENOMINADOR: Cadastro de solicitações (lista de espera das OPME) na Oficina Ortopédica.
matemática e os elementos que a compõem.
MULTIPLICADOR: 100
Frequência de acompanhamento do resultado (parcial ou total)
Mensal.
no Sistema de Monitoramento.
Anual.
Frequência de julgamento dos efeitos do resultado.
Percentual (%).
Convenção usada para descrever dimensões.
Valor de referência nacional e/ou distrital.
Maior-Melhor
Revela o sentido do indicador.

Acumulativo Anual

Coordenador da Pactuação

Título do indicador.

Aquilo que tem importância ou relevo num contexto
O indicador mensura a quantidade de solicitações de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção
determinado. Engloba a Definição e Interpretação. Diz respeito
fornecidos aos pacientes da RPCD que são atendidos pela Oficina Ortopédica da SES-DF.
ao "o que mede".
O indicador contribui para:
Principais finalidades de utilização do indicador. Diz respeito ao
- Programar novas aquisições por meio do índice de dispensações por período.
"para que serve".

Refere-se ao somatório dos resultados (numeradores ou
numeradores e denominadores mês a mês) ao longo do ano.
Refere-se ao somatório dos resultados (numeradores ou
numeradores e denominadores ano a ano) ao longo do período
de pactuação (4 anos).
Níveis de desagregação (categorias) definidos de acordo com
recorte espacial / serviço / especialidade de referência do
indicador.
Área responsável pelo monitoramento e análise do indicador.
Área responsável pelo monitoramento e avaliação da pactuação.

Descrição do objetivo que se deseja alcançar. Deve conter em seu
Aumentar para 65% o fornecimento de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção aos pacientes
escopo o objeto que se pretende melhorar, a expressão numérica
cadastrados até 2023.
que se deseja alcançar e o prazo para sua conclusão.

Ano
Meta Anual

Ano
2020
2021
2022
2023

2020 2021 2022 2023
50%

55%

60%

65%

1º

2º

3º

4º

Representatividade numérica do objetivo anual.

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

Não se aplica.

12º

Representatividade numérica do objetivo parcial em determinado
espaço de tempo, de acordo com a periodicidade de
acompanhamento
do
indicador
(mensal,
bimestral,
quadrimestral, semestral, anual).

Revisão do PDS processo SEI 00060-00519596/2019-11. (mantido a Ficha por abstenção de
Histórico de alterações do indicador.
posicionamento quanto a mudanças solicitadas no Mem GEMOAS 74598897)

METODOLOGIA AVALIATIVA GEMOAS/DIPLAN

Classificação (Modelo Lógico)

Classificação "6 E"

( ) Insumo
( ) Atividade/Processo
(X) Produto
( ) Resultado
( ) Impacto

(1) Insumos: recursos materiais, financeiros e humanos
disponíveis e necessários;
(2) Atividade/Processo: quantificam o desempenho das
atividades relacionadas à forma de produção de bens e serviços;
(3) Produtos: demonstram quantitativamente os bens e serviços
produzidos por um programa;
(4) Resultados: estão relacionados aos objetivos que
determinado programa visa cumprir, são medidas que
expressam, direta ou indiretamente, os benefícios no públicoalvo;
(5) Impactos: Efeitos acumulados, de longo prazo, usualmente
referidos à população geral. Possuem natureza abrangente e
multidimensional, têm relação com a sociedade como um todo.
Raramente são atribuídos a um único programa ou intervenção.
Ex.: Redução da taxa de mortalidade materna.

( ) Efetividade
(X) Eficácia
( ) Eficiência
( ) Execução
( ) Excelência
( ) Economicidade

(1) Efetividade são os impactos gerados pelos produtos/serviços,
processos ou projetos;
(2) Eficácia é a quantidade e qualidade de produtos e serviços
entregues ao usuário (beneficiário direto dos produtos e serviços
da organização);
(3) Eficiência são os resultados gerados, é a relação entre os
produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos utilizados,
usualmente sob a forma de custos ou produtividade;
(4) Execução refere-se à realização dos processos, projetos e
planos de ação conforme estabelecidos. Trata-se de controle
interno da organização. Indicadores de execução podem ser
encontrados no monitoramento das ações;
(5) Excelência é a conformidade a critérios e padrões de
qualidade/excelência para a realização dos processos, atividades
e projetos;
(6) Economicidade está alinhada ao conceito de obtenção e uso
de recursos com o menor ônus possível.

