Banco de INDICADORES
Metadados dos indicadores

População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território

Tema

Nome da variável
Número de municípios na Região de Saúde
Município de capital
Municípios que fazem parte da zona de fronteira - IBGE
Municípios que fazem parte da faixa de fronteira - IBGE
Municípios que fazem parte da fronteira estadual
Municípios das Regiões Ampliadas de Articulação Urbana

População e território

Municípios das Regiões Intermediárias de Articulação Urbana

População e território

Municípios das Regiões Imediatas de Articulação Urbana

População e território

Municípios de RM (capital ou mais de 500 mil habitantes em 2015) e de
RIDE

População e território

Municípios do Projeto QualiSUS-Rede

População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
População e território
Tipologia da região
Tipologia da região

População - Censo 2000
População - Censo 2010
Projeção de População 2011
Projeção de População 2012
Projeção de População 2013
Projeção de População 2014
Projeção de População 2015
Projeção de População 2016
Projeção de População 2017
Projeção de População 2018
Projeção de População 2019
Projeção de População 2020
Projeção de População 2021
Projeção de População 2022
Projeção de População 2023
Projeção de População 2024
Projeção de População 2025
Projeção de População 2026
Projeção de População 2027
Projeção de População 2028
Projeção de População 2029
Projeção de População 2030
Densidade demográfica - habitantes por km2 (2010)
Taxa média geométrica de crescimento anual da população 2000/2010
Taxa de envelhecimento (2010)
Grupos de Regiões de Saúde segundo Condições Socioeconômicas e
Indicador Sintético de Desempenho do Serviço de Saúde - 2015

Infraestrutura urbana

Percentual de pessoas residentes em domicílios com acesso à
abastecimento de água (2010)

Infraestrutura urbana

Percentual de pessoas residentes em domicílios com acesso à
esgotamento sanitário (2010)

Infraestrutura urbana

Percentual de pessoas residentes em domicílios com coleta de lixo
(2010)

Infraestrutura urbana

Percentual de pessoas residentes em domicílios com energia elétrica
(2010)

Economia

Produto Interno Bruto per capita (R$ 1,00) - 2013

Economia
Economia
Economia
Economia
Renda e pobreza
Renda e pobreza

Participação percentual do valor adicionado da agropecuária no valor
adicionado total (2013)
Participação percentual do valor adicionado da indústria no valor
adicionado total (2013)
Participação percentual do valor adicionado do comércio e serviços
(exceto administração pública) no valor adicionado total (2013)
Participação percentual do valor adicionado da administração pública no
valor adicionado total (2013)
Rendimento mensal total domiciliar per capita nominal - Valor médio (R$)
- 2010
Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres (2010)

Numerador
Total de municípios que fazem parte da região de saúde
Municípios localizados na capital da Unidade da Federação
Municípios que fazem parte da zona de fronteira
Municípios que fazem parte da faixa de fronteira
Municípios que fazem parte da fronteira estadual
Regiões geralmente ligadas a uma metrópole
Regiões geralmente ligadas
a uma Capital Regional ou Centro Sub-regional
Regiões ligadas geralmente a um
Centro Sub-regional ou Centro de zona

Denominador
-

Unidade
Número
Número
Número
Número
Número
Número

Fonte
Datasus: Unidades Territoriais
IBGE: Ogranização Territorial
IBGE: Ogranização Territorial
IBGE: Ogranização Territorial
IBGE: Ogranização Territorial
IBGE: Divisão Urbano Regional

-

Número

IBGE: Divisão Urbano Regional

-

Número

IBGE: Divisão Urbano Regional

Municípios localizados em Regiões Metropolitanas que englobam a
capital ou em Regiões Metropolitanas com mais de 500 mil habitantes em 2015 ou em Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico

Número

IBGE: Ogranização Territorial

Número

Ministério da Saúde

Municípios que fazem parte do QualiSUS-Rede, projeto cuja
finalidade é contribuir para a organização de redes regionalizadas de
atenção à saúde no Brasil
Número total de pessoas residentes em 2000
Número total de pessoas residentes em 2010
Projeção do número total de pessoas residentes em 2011
Projeção do número total de pessoas residentes em 2012
Projeção do número total de pessoas residentes em 2013
Projeção do número total de pessoas residentes em 2014
Projeção do número total de pessoas residentes em 2015
Projeção do número total de pessoas residentes em 2016
Projeção do número total de pessoas residentes em 2017
Projeção do número total de pessoas residentes em 2018
Projeção do número total de pessoas residentes em 2019
Projeção do número total de pessoas residentes em 2020
Projeção do número total de pessoas residentes em 2021
Projeção do número total de pessoas residentes em 2022
Projeção do número total de pessoas residentes em 2023
Projeção do número total de pessoas residentes em 2024
Projeção do número total de pessoas residentes em 2025
Projeção do número total de pessoas residentes em 2026
Projeção do número total de pessoas residentes em 2027
Projeção do número total de pessoas residentes em 2028
Projeção do número total de pessoas residentes em 2029
Projeção do número total de pessoas residentes em 2030
Número total de pessoas residentes em 2010
Número total de pessoas residentes em 2010
Número total de pessoas de 65 anos e mais, em 2010

Área, em quilômetros quadrados, em 2010
Número total de pessoas residentes em 2000
Número total de pessoas residentes em 2010

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
hab/km²
% ao ano
%

IBGE: Censo Demográfico
IBGE: Censo Demográfico
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Projeções Populacionais
IBGE: Censo Demográfico
IBGE: Censo Demográfico
IBGE: Censo Demográfico

Ver nota metodologica no site
Pessoas residentes em domicílios particulares permanentes servidos
por rede geral de abastecimento, com ou sem canalização domiciliar,
em 2010
Pessoas residentes em domicílios particulares permanentes que
dispõem de escoadouro de dejetos através de ligação do domicílio à
rede coletora ou fossa séptica, em 2010
Pessoas residentes em domicílios particulares permanentes
atendidos, direta ou indiretamente, por serviço regular de coleta de
lixo domiciliar, em 2010
Pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com
energia elétrica (de companhia distribuidora ou de outras fontes), em
2010
Valor, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e
serviços finais produzidos, em 2013

Número total de pessoas residentes em
domicílios particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Número total de pessoas residentes em
domicílios particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Número total de pessoas residentes em
domicílios particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Número total de pessoas residentes em
domicílios particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

População estimada em 2013

R$

IBGE: Sistema de Contas Nacionais

Valor adicionado bruto da agropecuária, em 2013

Valor adicionado bruto total, em 2013

%

IBGE: Sistema de Contas Nacionais

Valor adicionado bruto da indústria, em 2013

Valor adicionado bruto total, em 2013

%

IBGE: Sistema de Contas Nacionais

Valor adicionado bruto do comércio e serviços (exceto administração
Valor adicionado bruto total, em 2013
pública), em 2013

%

IBGE: Sistema de Contas Nacionais

Valor adicionado bruto da administração pública, em 2013

Valor adicionado bruto total, em 2013

%

IBGE: Sistema de Contas Nacionais

Total do rendimento nominal mensal dos domicílios particulares
permanentes, em 2010
Renda per capita média dos indivíduos pertencentes ao décimo mais
rico, em 2010

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010
Renda per capita média dos indivíduos
pertencentes aos quatro décimos mais pobres,

R$

IBGE: Censo Demográfico

Número

IBGE: Censo Demográfico; Elaboração: PNUD Atlas do Desenvolvimento Humano

Renda e pobreza

Renda e pobreza

Renda e pobreza

Renda e pobreza
Escolaridade
Escolaridade
Escolaridade
Trabalho e rendimentos

Índice de Gini da Renda Domiciliar per Capita (2010)

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes
Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a
com rendimento domiciliar mensal per capita igual ou inferior a R$
R$ 70,00 (2010)
70,00, em 2010
Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes
Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a
com rendimento domiciliar mensal per capita igual ou inferior a R$
R$ 140,00 (2010)
140,00, em 2010
Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes
Proporção de pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a
com rendimento domiciliar mensal per capita igual ou inferior a R$
R$ 255,00 (1/2 salário mínimo) (2010)
255,00, em 2010
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade
Pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem
(2010)
escrever, em 2010
% de pessoas de 10 anos e mais com pelo menos o ensino fundamental - Pessoas de 10 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino
2010
fundamental, em 2010
Pessoas de 10 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino
% de pessoas de 10 anos e mais com pelo menos ensino médio - 2010
médio, em 2010
Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais de idade (2010)

Trabalho e rendimentos

Taxa de atividade das pessoas de 10 anos ou mais de idade (2010)

Trabalho e rendimentos

Percentual de ocupados que são empregados com carteira de trabalho
assinada (exceto domésticos) ou militares/funcionários públicos
estatutários (2010)

Trabalho e rendimentos
Vulnerabilidade social

Valor do Índice de Gini da renda domiciliar per capita das pessoas
residentes em domicílios particulares permanentes, em 2010

Pessoas de 10 anos ou mais de idade que estavam desocupadas na
semana de referência do Censo de 2010
Pessoas de 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, ou
seja, que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de
referência do Censo de 2010
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
referência do Censo 2010, que são empregados com carteira de
trabalho assinada (exceto domésticos) ou militares/funcionários
públicos estatutários, em 2010

Valor do rendimento nominal médio mensal do trabalho principal das
pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de
Total de rendimentos do trabalho principal dos ocupados, em 2010
referência, com rendimento do trabalho principal (Reais)
Percentual da população que vive em domicílios com densidade superior Pessoas que vivem em domicílios particulares permanentes com
a 2 pessoas por dormitório (2010)
densidade superior a 2, em 2010
Ppessoas que vivem em domicílios particulares permanentes cujas
paredes não são de alvenaria nem de madeira aparelhada, em 2010

-

Índice

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas de 15 anos ou mais, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas de 10 anos ou mais, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas de 10 anos ou mais, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Pessoas de 10 anos ou mais de idade
economicamente ativas, ou seja, que estavam
ocupadas ou desocupadas na semana de

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas de 10 anos ou mais, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas de 10 anos ou mais de idade
que estavam ocupadas na semana de referência
do Censo de 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de ocupados com rendimentos do trabalho
principal, em 2010

R$

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Vulnerabilidade social

% de pessoas em domicílios com paredes que não sejam de alvenaria
ou madeira aparelhada (2010)

Vulnerabilidade social

% de crianças que vivem em domicílios em que nenhum dos moradores
tem o ensino fundamental completo (2010)

Número de crianças de até 14 anos que vivem em domicílios
particulares permanentes em que nenhum dos moradores tem o
ensino fundamental completo, em 2010

Crianças de até 14 anos residentes em
domicílios particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Vulnerabilidade social

Porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos
(2010)

Mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos, em 2010

Total de mulheres de 10 a 17 anos de idade, em
2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de mulheres chefes de família, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

População total de 15 a 24 anos, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas ocupadas, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Total de pessoas residentes em domicílios
particulares permanentes, em 2010

%

IBGE: Censo Demográfico

Vulnerabilidade social

Vulnerabilidade social

Vulnerabilidade social

Vulnerabilidade social

Índice de Desenvovimento Humano - IDH - M

Índice de Desenvovimento Humano - IDH - M

Índice de Desenvovimento Humano - IDH - M

Índice de Desenvovimento Humano - IDH - M

Número de mulheres que são responsáveis pelo domicílio, não têm o
Percentual de mães chefes de família, sem fundamental completo e com
ensino fundamental completo e têm pelo menos 1 filho de idade
pelo menos um filho menor de 15 anos de idade (2010)
inferior a 15 anos morando no domicílio, em 2010
Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são
vulneráveis à pobreza. Define-se como vulneráveis à pobreza as
vulneráveis à pobreza (2010)
pessoas que moram em domicílios com renda per capita inferior a 1/2
salário mínimo de agosto de 2010
Pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à pobreza (com renda
% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que gastam mais
per capita inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e que
de uma hora até o trabalho (2010)
gastam mais de uma hora em deslocamento até o local de trabalho,
em 2010
Pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à pobreza (com renda
% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de
per capita inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e nos
idosos (2010)
quais a principal fonte de renda provém de moradores com 65 anos
ou mais de idade, em 2010
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média geométrica dos
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010)
índices das dimensões Renda, Educação e Longevidade, com pesos
iguais, em 2010
Índice da dimensão Renda que é um dos 3 componentes do IDHM. É
obtido a partir do indicador Renda per capita, através da fórmula: [ln
IDHM Renda - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Dimensão
(valor observado do indicador) - ln (valor mínimo)] / [ln (valor máximo)
Renda (2010)
- ln (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo são R$ 8,00 e
R$ 4.033,00 (a preços de agosto de 2010)
Índice da dimensão Longevidade que é um dos 3 componentes do
IDHM. É obtido a partir do indicador Esperança de vida ao nascer,
IDHM Longevidade - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal através da fórmula: [(valor observado do indicador) - (valor mínimo)] /
Dimensão Longevidade (2010)
[(valor máximo) - (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo
são 25 e 85 anos, respectivamente, em 2010
Índice sintético da dimensão Educação que é um dos 3 componentes
do IDHM. É obtido através da média geométrica do subíndice de
IDHM Educação - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal frequência de crianças e jovens à escola, com peso de 2/3, e do
Dimensão Educação (2010)
subíndice de escolaridade da população adulta, com peso de 1/3, em
2010

-

Índice

-

-

Índice

-

-

Índice

-

-

Índice

-

Condições de saúde

Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Condições de saúde
Morbidade
Morbidade
Morbidade

Esperança de vida ao nascer (2010)
Taxa de mortalidade infantil - menores de 1 ano (em 1.000 nascidos
vivos) (2011-2013)
Taxa de mortalidade neonatal precoce - 0 a 6 dias (em 1.000 nascidos
vivos) (2011-2013)
Taxa de mortalidade neonatal tardia - 7 a 27 dias (em 1.000 nascidos
vivos) (2011-2013)
Taxa de mortalidade pós-neonatal - 28 a 364 dias (em 1.000 nascidos
vivos) (2011-2013)
Mortalidade proporcional por Doença Diarréica Aguda (DDA) em
menores de 5 anos (em %) (2011-2013)
Taxa de mortalidade por causas externas (em 100 mil habitantes) (20112013)
Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório (em 100 mil
habitantes) (2011-2013)
Taxa de mortalidade por doenças isquêmicas do coração (em 100 mil
habitantes) (2011-2013)
Taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares (em 100 mil
habitantes) (2011-2013)
Taxa de mortalidade por neoplasias malignas (em 100 mil habitantes)
(2011-2013)
Taxa de mortalidade por neoplasias malignas do colo do útero (em 100
mil mulheres) (2011-2013)
Taxa de mortalidade por neoplasias malignas da mama (em 100 mil
habitantes) (2011-2013)
Taxa de mortalidade por neoplasias malignas da próstata (em 100 mil
homens) (2011-2013)
Total de internações por neoplasias (em 100 mil habitantes) (2014)
Total de internações por doenças do aparelho circulatório (em 100 mil
habitantes) (2014)
Total de internações por causas externas de morbidade e mortalidade
(em 100 mil habitantes) (2014)

Número médio de anos que as pessoas deverão viver a partir do
nascimento, se permanecerem constantes ao longo da vida o nível e
o padrão de mortalidade por idade prevalecentes no ano do Censo
de 2010
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos em menores de 1 ano Média, entre 2011 e 2013, do número de
de idade
nascidos vivos
Média, entre 2011 e 2013, do número de
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos de 0 a 6 dias de vida
nascidos vivos
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos de 7 a 27 dias de
Média, entre 2011 e 2013, do número de
vida
nascidos vivos
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos de 28 a 364 dias de Média, entre 2011 e 2013, do número de
vida
nascidos vivos
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por Doença Diarréica Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos
Aguda em menores de 5 anos
de menores de 5 anos por causas definidas
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por causas externas

Número

-

1.000

Datasus: SIM e SINASC

1.000

Datasus: SIM e SINASC

1.000

Datasus: SIM e SINASC

1.000

Datasus: SIM e SINASC

%

Datasus: SIM

População total em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População feminina em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

População masculina em 2012

100.000

Datasus: SIM; IBGE: Projeções Populacionais

Total de internaçõs por neoplasias em 2014

População total em 2014

100.000

Datasus: SIH/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Total de internações por doenças do aparelho circulatório em 2014

População total em 2014

100.000

Datasus: SIH/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Total de internações por causas externas de morbidade e
mortalidade em 2014

População total em 2014

100.000

Datasus: SIH/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Média, entre 2012 e 2014, no número de casos de AIDS identificados População total em 2013

100.000

Datasus: SINAN; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2011

100.000

Datasus: SINAN; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2013

100.000

Datasus: SINAN; IBGE: Projeções Populacionais

Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por doenças do
aparelho circulatório
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por doenças
isquêmicas do coração
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por doenças
cerebrovasculares
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por neoplasias
malignas
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por neoplasias
malignas do colo do útero
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por neoplasias
malignas da mama
Média, entre 2011 e 2013, do número de óbitos por neoplasias
malignas da próstata

Morbidade

Taxa de incidência de AIDS (em 100 mil habitantes) (2012-2014)

Morbidade

Taxa de incidência de Dengue (em 100 mil habitantes) (2010-2012)

Morbidade

Taxa de incidência de Hepatite A (em 100 mil habitantes) (2012-2014)

Morbidade

Taxa de incidência de Malária (em 100 mil habitantes) (2012-2014)

Média, entre 2012 e 2014, do número de casos notificados de Malária População total em 2013

100.000

Datasus: SINAN; IBGE: Projeções Populacionais

Morbidade

Taxa de incidência de Tuberculose (em 100 mil habitantes) (2011-2013)

Média, entre 2011 e 2013, do número de casos notificados de
Tuberculose

População total em 2012

100.000

Datasus: SINAN; IBGE: Projeções Populacionais

Recursos físicos do sistema de saúde

Total de hospitais (Dezembro/2015)

Número de hospitais especializados ou hospitais gerais, em 2015

-

Número

Datasus: CNES

Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde

Total de unidades de saúde de atenção básica (2012)
Total de leitos de internação (Dezembro/2015)
Total de leitos de internação por mil habitantes (Dezembro/2015)
Total de leitos de internação SUS (Dezembro/2015)
Total de leitos de internação SUS por mil habitantes (Dezembro/2015)
Porcentual de leitos SUS no total de leitos de internação
Total de leitos em UTI (Dezembro/2015)
Total de leitos em UTI por 1 milhão de habitantes (Dezembro/2015)
Número de tomógrafos computadorizados (Dezembro/2015)
Número de tomógrafos computadorizados por 1 milhão de habitantes
(Dezembro/2015)

Número de unidades de saúde de atenção básica, em 2012
Total de leitos de internação, em dezembro de 2015
Total de leitos de internação, em dezembro de 2015
Total de leitos de internação SUS, em dezembro de 2015
Total de leitos de internação SUS, em dezembro de 2015
Total de leitos de internação SUS, em dezembro de 2015
Total de leitos em UTI, em dezembro de 2015
Total de leitos em UTI, em dezembro de 2015
Número de tomógrafos computadorizados, em dezembro de 2015

População total em 2015
População total em 2015
Total de leitos de internação, em dezembro de
População total em 2015
-

Número
Número
1.000
Número
1.000
%
Número
1.000.000
Número

Ministério da Saúde: PMAQ
Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES
Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES

Número de tomógrafos computadorizados, em dezembro de 2015

População total em 2015

1.000.000

Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais

Recursos físicos do sistema de saúde
Recursos físicos do sistema de saúde

Número de aparelhos de ressonância magnética (Dezembro/2015)

Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde

Número de aparelhos de ressonância magnética por 1 milhão de
habitantes (Dezembro/2015)
Número de médicos (Dezembro/2015)
Número de médicos por mil habitantes (Dezembro/2015)
Número de médicos SUS (Dezembro/2015)
Número de médicos SUS por mil habitantes (Dezembro/2015)
Porcentual de médicos SUS no total de médicos (Dezembro/2015)

Recursos humanos do sistema de saúde

Total de Médicos em atividade em 12.05.2014 (Mais Médicos)

Recursos humanos do sistema de saúde

Médicos do programa Mais Médicos por mil habitantes (Maio/2014)

Recursos físicos do sistema de saúde

Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde

Porcentual de médicos do programa Mais Médicos no total de médicos
SUS (2014)
Número de enfermeiros (Dezembro/2015)
Número de enfermeiros por mil habitantes (Dezembro/2015)
Número de enfermeiros SUS (Dezembro/2015)
Número de enfermeiros SUS por mil habitantes (Dezembro/2015)

Média, entre 2010 e 2012, do número de casos notificados de
Dengue
Média, entre 2012 e 2014, do número de casos notificados de
Hepatite A

Número de aparelhos de ressonância magnética, em dezembro de
2015
Número de aparelhos de ressonância magnética, em dezembro de
2015
Número de médicos, em dezembro de 2015
Número de médicos, em dezembro de 2015
Número de médicos SUS, em dezembro de 2015
Número de médicos SUS, em dezembro de 2015
Número de médicos SUS, em dezembro de 2015
Total de médicos em atividade do programa Mais Médicos, em maio
de 2014
Total de médicos em atividade do programa Mais Médicos, em maio
de 2014
Total de médicos em atividade do programa Mais Médicos, em maio
de 2014
Número de enfermeiros, em dezembro de 2015
Número de enfermeiros, em dezembro de 2015
Número de enfermeiros SUS, em dezembro de 2015
Número de enfermeiros SUS, em dezembro de 2015

População total em 2015

Número

Datasus: CNES

1.000.000

Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2015
População total em 2015
Número de médicos, em dezembro de 2015

Número
1.000
Número
1.000
%

Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES

-

Número

Ministério da Saúde

População total em 2014
Número de médicos SUS, em dezembro de 2014
População total em 2015
População total em 2015

1.000
%
Número
1.000
Número
1.000

Ministério da Saúde; IBGE: Projeções Populacionais
Ministério da Saúde; Datasus: CNES
Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais

Recursos humanos do sistema de saúde

Ocupações de Nível Superior (Dezembro/2015)

Recursos humanos do sistema de saúde

Outros Profissionais de Saúde com Nível Superior (Dezembro/2015)

Número

Datasus: CNES

Número

Datasus: CNES

Outros Profissionais de Saúde com Nível Superior por mil habitantes
(Dezembro/2015)

Total de ocupações de Nível Superior, em dezembro de 2015
Total de profissionais de saúde com Nível Superior (exceto médicos e
enfermeiros), em dezembro de 2015
Total de profissionais de saúde com Nível Superior (exceto médicos e
População total em 2015
enfermeiros), em dezembro de 2015

Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde

Ocupações de Nível Superior SUS (Dezembro/2015)

Total de ocupações de Nível Superior SUS, em dezembro de 2015

-

Número

Datasus: CNES

Total de profissionais de saúde SUS com Nível Superior (exceto
médicos e enfermeiros), em dezembro de 2015
Total de profissionais de saúde SUS com Nível Superior (exceto
médicos e enfermeiros), em dezembro de 2015
Número de concluintes de curso de medicina, em 2014

-

Número

Datasus: CNES

Recursos humanos do sistema de saúde

Outros Profissionais de Saúde SUS com Nível Superior
(Dezembro/2015)
Outros Profissionais de Saúde SUS com Nível Superior por mil
habitantes (Dezembro/2015)
Número de concluintes - cursos de medicina (2014)

Recursos humanos do sistema de saúde

Concluintes de medicina por 100 mil habitantes (2014)

Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde

Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde

População total em 2015

1.000

1.000

-

Número

Número de concluintes de curso de medicina, em 2014

População total em 2014

100.000

Número de concluintes - cursos de enfermagem (2014)

Número de concluintes de curso de enfermagem, em 2014

-

Número

Concluintes de enfermagem por 100 mil habitantes (2014)

Número de concluintes de curso de enfermagem, em 2014

População total em 2014

100.000

Recursos humanos do sistema de saúde
Recursos humanos do sistema de saúde

Número de cursos de medicina (2014)
Número de cursos de enfermagem (2014)

-

Número
Número

Produção SUS

Produção ambulatorial por mil habitantes (2014)

Número de cursos de medicina em 2014
Número de cursos de enfermagem em 2014
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais, por local de
atendimento, em 2014

Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais

Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
INEP: Censo da Educação Superior
INEP: Censo da Educação Superior; IBGE:
Projeções Populacionais
INEP: Censo da Educação Superior
INEP: Censo da Educação Superior; IBGE:
Projeções Populacionais
INEP: Censo da Educação Superior
INEP: Censo da Educação Superior

População total em 2014

1.000

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

1.000

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Produção SUS

Consultas médicas por mil habitantes (2014)

Quantidade aprovada de consultas (procedimentos 0301010056
CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR, 0301010064
CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO BASICA, 0301010072
População total em 2014
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, 0301010188
CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA PROJETO OLHAR BRASIL), por local de atendimento, em 2014

Produção SUS

Procedimentos ambulatoriais de atenção básica por mil habitantes
(2014)

Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
de atenção básica, por local de atendimento, em 2014

População total em 2014

1.000

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Produção SUS

Procedimentos ambulatoriais de média complexidade por mil habitantes
(2014)

Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
de média complexidade, por local de atendimento, em 2014

População total em 2014

1.000

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Produção SUS

Procedimentos ambulatoriais de alta complexidade por mil habitantes
(2014)

Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
de alta complexidade, por local de atendimento, em 2014

População total em 2014

1.000

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

População feminina na faixa etária de 25 a 64
anos, em 2014 / 3

Número

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

População feminina na faixa etária de 50 a 69
anos, em 2014 / 2

Número

Datasus: SIA/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Produção SUS

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a
64 e a população da mesma faixa etária (2014)

Produção SUS

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em
mulheres de 50 a 69 e a população da mesma faixa etária (2014)

Produção SUS

% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal
(2011-2013)

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Produção SUS

Quantidade apresentada de exames citopatológicos do colo do útero
(procedimento 0203010019 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA) em mulheres na faixa etária de 25 a 64
anos, por local de residência , em 2014
Quantidade apresentada de mamografias para rastreamento
(procedimento 0204030188 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA
RASTREAMENTO) realizadas em mulheres residentes na faixa etária
de 50 a 69 anos, por local de residência, em 2014
Média, entre 2011 e 2013, do número de nascidos vivos de mães
residentes com sete ou mais consultas de pré-natal

Média, entre 2011 e 2013, do número de
nascidos vivos de mães residentes
Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de atenção básica no total da produção
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
ambulatoriais, por local de atendimento, em
ambulatorial (2014)
de atenção básica, por local de atendimento, em 2014
2014
Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de média complexidade no total da
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
ambulatoriais, por local de atendimento, em
produção ambulatorial (2014)
de média complexidade, por local de atendimento, em 2014
2014
Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de alta complexidade no total da produção Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
ambulatoriais, por local de atendimento, em
ambulatorial (2014)
de alta complexidade, por local de atendimento, em 2014
2014
Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial do prestador público no total da produção
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
ambulatoriais, por local de atendimento, em
ambulatorial (2014)
de prestador público, por local de atendimento, em 2014
2014
Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial do prestador privado no total da produção
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
ambulatoriais, por local de atendimento, em
ambulatorial (2014)
de prestador privado, por local de atendimento, em 2014
2014
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de atenção básica do prestador público no
de atenção básica, de prestador público, por local de atendimento,
ambulatoriais selecionados de atenção básica,
total da produção ambulatorial de atenção básica (2014)
em 2014
por local de atendimento, em 2014
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de atenção básica do prestador privado no
de atenção básica, de prestador privado, por local de atendimento,
ambulatoriais selecionados de atenção básica,
total da produção ambulatorial de atenção básica (2014)
em 2014
por local de atendimento, em 2014
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de média complexidade do prestador
de média complexidade, de prestador público, por local de
ambulatoriais selecionados de média
público no total da produção ambulatorial de média complexidade (2014)
atendimento, em 2014
complexidade, por local de atendimento, em
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de média complexidade do prestador
de média complexidade, de prestador privado, por local de
ambulatoriais selecionados de média
privado no total da produção ambulatorial de média complexidade (2014)
atendimento, em 2014
complexidade, por local de atendimento, em
Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados Quantidade aprovada de procedimentos
% da produção ambulatorial de alta complexidade do prestador público
de alta complexidade, de prestador público, por local de atendimento, ambulatoriais selecionados de alta
no total da podução ambulatorial de alta complexidade (2014)
em 2014
complexidade, por local de atendimento, em

%

Datasus: SINASC

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIA/SUS

Financiamento
Financiamento
Financiamento
Financiamento
Cobertura
Cobertura

Quantidade aprovada de procedimentos ambulatoriais selecionados
de alta complexidade, de prestador privado, por local de atendimento,
em 2014
Total de internações de média complexidade, por local de residência,
% de internações de média complexidade no total de internações (2014)
em 2014
Total de internações de alta complexidade, por local de residência,
% de internações de alta complexidade no total de internações (2014)
em 2014
Total de internações por procedimentos clínicos ou cirúrgicos, por
Taxa de internações clínico-cirúrgicas por mil habitantes (2014)
local de residência, em 2014
Taxa de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade por mil
Total de internações por procedimentos clínicos ou cirúrgicos, de
habitantes (2014)
média complexidade, por local de residência, em 2014
Taxa de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade por mil
Total de internações por procedimentos clínicos ou cirúrgicos, de
habitantes (2014)
média complexidade, por local de residência, em 2014
% de partos cesáreos no total de partos (2013)
Número de nascidos vivos, por parto cesáreo, em 2013
% de partos cesáreos realizados no SUS no total de partos no SUS
Número de partos cesáreos no SUS, por local de residência, em 2014
(2014)
Número de dias de permanência em procedimentos clínicos, por local
Tempo médio de permanência na especialidade clínica (2014)
de residência, em 2014
Número de dias de permanência em procedimentos cirúrgicos, por
Tempo médio de permanência na especialidade cirúrgica (2014)
local de residência, em 2014
% das internações clínico-cirúrgicas de média complexidade no total das Total de internações por procedimentos clínicos ou cirúrgicos, de
internações clínico-cirúrgicas (2014)
média complexidade, por local de residência, em 2014
% das internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade no total das
Total de internações por procedimentos clínicos ou cirúrgicos, de
internações clínico-cirúrgicas (2014)
média complexidade, por local de residência, em 2014
Total de internações por prestador público, por local de internação,
% das internações por prestador púbico no total das internações (2014)
em 2014
% das internações de média complexidade por prestador púbico no total Total de internações de média complexidade por prestador público,
das internações (2014)
por local de internação, em 2014
% das internações de alta complexidade por prestador púbico no total
Total de internações de alta complexidade por prestador público, por
das internações (2014)
local de internação, em 2014
Total de internações por prestador privado, por local de internação,
% das internações por prestador privado no total das internações (2014)
em 2014
% das internações de média complexidade por prestador privado no total Total de internações de média complexidade por prestador privado,
das internações (2014)
por local de internação, em 2014
% das internações de alta complexidade por prestador privado no total
Total de internações de alta complexidade por prestador privado, por
das internações (2014)
local de internação, em 2014
Despesa Total em Saúde por habitante (2014)
Despesa Total em Saúde em 2014
Porcentual de Despesas com Pessoal pelo Total de Despesas em Saúde
Despesas com Pessoal em 2014
(2014)
Porcentual de Despesas com Serviços Terceirizados pelo Total de
Despesas com Serviços Terceirizados em 2014
Despesas em Saúde (2014)
Porcentual de Despesas com Investimentos pelo Total de Despesas em
Despesas com Investimentos em 2014
Saúde (2014)
Porcentual de Tranferências SUS pelo Total de Despesas em Saúde
Recursos de Transferências do SUS em 2014
Porcentual de Recursos Próprios em Saúde - EC29 (2014)
Recursos Próprios em Saúde - EC29, em 2014
Recursos de Transferências SUS por habitante (2014)
Recursos de Transferências do SUS em 2014
Despesas com Recursos Próprios em Saúde por habitante (2014)
Recursos Próprios em Saúde - EC29, em 2014
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
(Nº de ESF + Nº de ESF equivalente) x 3.000, em 2014
% de população beneficiária de planos de saúde (Setembro/2015)
Total de beneficiários de planos de saúde, em setembro de 2015

Cobertura

Porcentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (2014)

Cobertura

Porcentual de população beneficiária do Programa Bolsa Família (2014) Quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família, em 2014

Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Produção SUS
Financiamento
Financiamento
Financiamento
Financiamento

% da produção ambulatorial de alta complexidade do prestador privado
no total da produção ambulatorial de alta complexidade (2014)

Quantidade aprovada de procedimentos
ambulatoriais selecionados de alta
complexidade, por local de atendimento, em
Total de internações, por local de residência, em
2014
Total de internações, por local de residência, em
2014

%

Datasus: SIA/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

População total em 2014

1.000

Datasus: SIH/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2014

1.000

Datasus: SIH/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

População total em 2014

1.000

Datasus: SIH/SUS; IBGE: Projeções Populacionais

Número de nascidos vivos em 2013
Número de partos no SUS, por local de
residência, em 2014
Total de internações por procedimentos clínicos,
por local de residência, em 2014
Total de internações por procedimentos
cirúrgicos, por local de residência, em 2014
Total de internações por procedimentos clínicos
ou cirúrgicos, por local de residência, em 2014
Total de internações por procedimentos clínicos
ou cirúrgicos, por local de residência, em 2014
Total de internações, por local de internação, em
2014
Total de internações, por local de internação, em
2014
Total de internações, por local de internação, em
2014
Total de internações, por local de internação, em
2014
Total de internações, por local de internação, em
2014
Total de internações, por local de internação, em
2014
População total em 2014

%

Datasus: SINASC

Número

Datasus: SIH/SUS

Número

Datasus: SIH/SUS

Número

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

%

Datasus: SIH/SUS

R$

Datasus: SIOPS; IBGE: Projeções Populacionais

Despesa Total em Saúde em 2014

%

Datasus: SIOPS

Despesa Total em Saúde em 2014

%

Datasus: SIOPS

Despesa Total em Saúde em 2014

%

Datasus: SIOPS

Despesa Total em Saúde em 2014
Despesa Total em Saúde em 2014
População total em 2014
População total em 2014
População total em 2014
População total em 2015

%
%
R$
R$
%
%

Datasus: SIOPS
Datasus: SIOPS
Datasus: SIOPS; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: SIOPS; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: CNES; IBGE: Projeções Populacionais
Datasus: ANS; IBGE: Projeções Populacionais
CAIXA, Folha de Pagamentos do Programa Bolsa
Família (PBF) – disponível no Data Social da
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
(SAGI) / MDS; IBGE: Projeçõe Populacionais
CAIXA, Folha de Pagamentos do Programa Bolsa
Família (PBF) – disponível no Data Social da
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação
(SAGI) / MDS; IBGE: Projeçõe Populacionais

Quantidade de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em Número estimado de famílias no município, em
2014
2014

População total em 2014

%

%

