
Subdimensões Nome Período Descrição Fonte

População no Censo 2000 2000 Total de pessoas residentes em domicílios.
IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

População no Censo 2010 2010 Total de pessoas residentes em domicílios.
IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

População 2020 (projeção) (Em habitantes 2020 Total de pessoas residentes em domicílios.
IBGE: Projeções Populacionais. 

Elaboração: RESBR.

Taxa de crescimento populacional 2000/2010 ( Em % a.a. ) 2000-2010 População total de 2010, menos a população total de 2000, dividido pela população de 2000.
IBGE: Censo Demográfico. Coleta dos 

dados: RESBR. Elaboração própria.

Densidade demográfica 2010 Total de pessoas residentes na área, dividido pelo total da área (em km²).
IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

Índice de Envelhecimento 2010
Total de pessoas com 60 anos ou mais, dividido pelo total de pessoas com menos de 15 anos, 

multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Percentual da população que vive em domicílios com 

densidade superior a 2 pessoas por dormitório
2010

Total de pessoas que vive em domicílios particulares permanentes com densidade superior a 2 e o 

total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100. A 

densidade do domicílio é dada pela razão entre o total de moradores do domicílio e o número 

total de cômodos usados como dormitório.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Nível de desenvolvimento econômico 2013 Grau de desenvolvimento socioeconômico.

Nível da oferta de serviços de saúde 2013 Complexidade dos serviços de saúde ofertados.

Tipo de prestador SUS 2013 Tipo de serviço prestado

Porcentagem da população residente em domicílios com 

banheiro e água encanada
2010

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com água encanada em pelo 

menos um cômodo e com pelo menos um banheiro de uso exclusivo, dividido pelo total de 

pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem da população residente em domicílios com 

coleta de lixo
2010

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com coleta de lixo (coletado 

diretamente por serviço de limpeza ou colocado em caçamba de serviço de limpeza), dividido 

pelo total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem da população em domicílios com energia 

elétrica
2010

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com energia elétrica (de 

companhia distribuidora ou de outras fontes), dividido pelo total de pessoas residentes em 

domicílios particulares permanentes, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Produto Interno Bruto per capita (R$ 1.000) 2011 Valor do PIB em moeda corrente, a preços de mercado, dividido pela população estimada.
IBGE: Sistema de Contas Regionais. 

Elaboração: RESBR.

Porcentagem da Agropecuária no Valor Adicionado Total 2011
Valor adicionado bruto da agropecuária dividido pelo valor adicionado bruto total, multiplicado 

por 100.

IBGE: Sistema de Contas Regionais. 

Coleta dos dados: RESBR. Elaboração 

própria.

Porcentagem da Indústria no Valor Adicionado Total 2011
Valor adicionado bruto da indústria, dividido pelo valor adicionado bruto total, multiplicado por 

100.

IBGE: Sistema de Contas Regionais. 

Coleta dos dados: RESBR. Elaboração 

própria.
Porcentagem dos serviços (exceto administração, saúde e 

educação públicas e seguridade social) no Valor 

Adicionado Total

2011
Valor adicionado bruto dos serviços (exceto administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social), dividido pelo valor adicionado bruto total, multiplicado por 100.

IBGE: Sistema de Contas Regionais. 

Coleta dos dados: RESBR. Elaboração 

própria.

Porcentagem  da Administração, Saúde e Educação 

públicas e Seguridade Social no Valor Adicionado Total
2011

Valor adicionado bruto da administração, saúde e educação públicas e seguridade social, dividido 

pelo valor adicionado bruto total, multiplicado por 100.

IBGE: Sistema de Contas Regionais. 

Coleta dos dados: RESBR. Elaboração 

própria.

Ver texto de metodologia 

disponibilizado no site

População e 

Teritório

Infra-estrutura 

urbana

Economia

Tipologia de 

região



Razão 10% mais ricos / 40% mais pobres 2010
Média do rendimento domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao décimo mais rico, 

dividido pela média do rendimento dos indivíduos pertencentes aos 4 décimos mais pobres.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano.

Porcentagem de pessoas extremamente pobres 2010

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar 

mensal per capita de até 70 reais, dividido pelo total de pessoas residentes em domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. (inclusive rendimento zero)

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas pobres 2010

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar 

mensal per capita de até 140 reais, dividido pelo total de pessoas residentes em domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. (inclusive rendimento zero)

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas vulneráveis à pobreza 2010

Total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar 

mensal per capita de até 255 reais, dividido pelo total de pessoas residentes em domicílios 

particulares permanentes, multiplicado por 100. (inclusive rendimento zero)

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Rendimento médio domiciliar per capita  2010

Soma de todos os rendimentos de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes, 

dividido pelo total de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes.  (inclusive 

rendimento zero)

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

Índice de Gini da renda domiciliar per capita 2010

O coeficiente de Gini se calcula como uma razão das áreas no diagrama da curva de Lorenz. Se a 

área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é a, e a área abaixo da curva de 

Lorenz é b, então o coeficiente de Gini é a/(a+b).

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano.

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais 2010
Total de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever ou que apenas escrevem o 

próprio nome, dividido pelo total de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

% de  Pessoas de 10 anos e mais de idade com 

Fundamental incompleto
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental, dividido pelo 

total de pessoas do mesmo mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

 % de Pessoas de 10 anos e mais de idade com 

Fundamental Completo
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino fundamental, dividido 

pelo total de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

% de  Pessoas de 10 anos e mais de idade  com Médio 

Completo
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino médio, dividido pelo 

total de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

 % de Pessoas de 10 anos e mais de idade com Superior 

Completo
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais que concluíram pelo o ensino superior, dividido pelo total 

de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

% de Pessoas de 10 anos e mais de idade com Instrução 

não determinada
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais com instrução não determinada, dividido pelo total de 

pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

RESBR.

Porcentagem de pessoas de 25 anos ou mais com até 

fundamental incompleto
2010

Total de pessoas com 25 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental, dividido pelo 

total de pessoas do mesmo mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas de 25 anos ou mais com 

fundamental completo
2010

Total de pessoas com 25 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino fundamental, dividido 

pelo total de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas de 25 anos ou mais com médio 

completo
2010

Total de pessoas com 25 anos ou mais que concluíram pelo menos o ensino médio, dividido pelo 

total de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas de 25 anos ou mais com superior 

completo
2010

Total de pessoas com 25 anos ou mais que concluíram pelo o ensino superior, dividido pelo total 

de pessoas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Renda 

domiciliar

Escolaridade



Taxa de desocupação da população de 10 anos ou mais de 

idade
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais que que estava desocupada, ou seja, que não estava 

ocupada na semana anterior à data do Censo mas havia procurado trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa pesquisa, dividido pelo total de pessoas ocupadas no mesmo grupo etário, 

multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Grau de formalização do trabalho das pessoas ocupadas 2010

Total de pessoas de 18 anos ou mais formalmente ocupadas (empregados com carteira de 

trabalho assinada, militares do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do 

corpo de bombeiros,  empregados pelo regime jurídico dos funcionários públicos, e os 

empregados sem carteira de trabalho, empregadores e trabalhadores por conta própria que eram 

contribuintes de instituto de previdência oficial), dividido pelo total de pessoas ocupadas nessa 

faixa etária, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Rendimento médio dos ocupados 2010
Soma dos rendimentos de todos os trabalhos das pessoas ocupadas com 18 anos ou mais, 

dividido pelo total de pessoas ocupadas do mesmo grupo etário, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Taxa de participação/atividade (População 

economicamente ativa de 10 anos ou mais de idade)
2010

Total de pessoas com 10 anos ou mais que encontravam-se ocupadas ou que tinham procurado 

trabalho no mês anterior à data da pesquisa, dividido pelo total de pessoas nessa mesma faixa 

etária, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas em domicílios com paredes que 

não sejam de alvenaria ou madeira aparelhada
2010

Total de pessoas que vivem em domicílios particulares permanentes cujas paredes não são de 

alvenaria, nem de madeira aparelhada, dividido pela população total residente nessa espécie de 

domicílio, multiplicado por 100. 

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de crianças que vivem em domicílios em que 

nenhum dos moradores tem o ensino fundamental 

completo.

2010

Total de pessoas com menos de 15 anos que vivem em domicílios particulares permanentes nos 

quais nenhum dos moradores têm o ensino fundamental completo, dividido pela população total 

nessa faixa etária residente nessa espécie de domicílios, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de mulheres de 10 a 14 anos de idade que 

tiveram filhos
2010

Total de mulheres de 10 a 14 anos de idade que tiveram filhos, dividido pelo total de mulheres 

nesta faixa etária, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de mulheres de 15 a 17 anos de idade que 

tiveram filhos
2010

Total de mulheres de 15 a 17 anos de idade que tiveram filhos, dividido pelo total de mulheres 

nesta faixa etária, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de mães chefes de família, sem fundamental 

completo e com pelo menos um filho menor de 15 anos de 

idade

2010

Total de mulheres que são responsáveis pelo domicílio, não têm o ensino fundamental completo 

e têm pelo menos 1 filho de idade inferior a 15 anos morando no domicílio, dividido pelo total de 

mulheres responsáveis pelo domicílio, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

 Porcentagem de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam 

nem trabalham e são vulneráveis à pobreza.
2010

Total de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à pobreza, 

dividido pela população total nesta faixa etária, multiplicado por 100. Define-se como vulneráveis 

à pobreza as pessoas que moram em domicílios com renda per capita inferior a 1/2 salário 

mínimo de agosto de 2010. São considerados apenas os domicílios particulares permanentes.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas em domicílios vulneráveis à 

pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho
2010

Total de pessoas ocupadas  de 18 anos ou mais que vivem em domicílios particulares 

permanentes vulneráveis à pobreza (renda domiciliar per capita inferior a 1/2 salário mínimo de 

agosto de 2010) e que gastam mais de uma hora em deslocamento até o local de trabalho, 

dividido pelo total de pessoas ocupadas de 18 anos ou mais residentes nessa espécie de 

domicílio, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

Porcentagem de pessoas em domicílios vulneráveis à 

pobreza e dependentes de idosos
2010

Total de pessoas que vivem em domicílios particulares permanentes vulneráveis à pobreza (com 

renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e nos quais a principal fonte de 

renda provém de moradores com 65 anos ou mais de idade, dividido pela população total 

residente nessa espécie de domicílio, multiplicado por 100.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração 

própria.

vulnerabilidade

Emprego



Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 2010 Média geométrica, com pesos iguais, dos índices das dimensões, Renda, Educação e Longevidade.

IBGE: Censo Demográfico. Elaboração: 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano.

Taxa de mortalidade infantil 2010-2012
Média do número de óbitos de menores de um ano de idade, dividido pelo total de nascidos 

vivos, multiplicado por mil.

Datasus: SIM e Sinasc, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por neoplasias malignas. 2010-2012
Média do número de óbitos por neoplasia entre 2010 e 2012, dividido pela população total em 

2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade neonatal precoce  (0 a 6 dias) (Em mil 

nascidos vivos)
2010

Número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, dividido pelo total nascidos vivos, multiplicado 

por mil.

Datasus: SIM e Sinasc, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias) (Em mil 

nascidos vivos)
2010

Número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, dividido pelo total nascidos vivos, 

multiplicado por mil.

Datasus: SIM e Sinasc, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade pos-neonatal (28 a 364 dias) (Em mil 

nascidos vivos)
2010

Número de óbitos de 28 a 364 dias de vida completos, dividido pelo total nascidos vivos, 

multiplicado por mil.

Datasus: SIM e Sinasc, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Mortalidade proporcional por doenças diarreicas em 

menores de 5 anos (Em %)
2011

Total de óbidos por doenças diarreicas em menores de 5 anos, dividido pelo total de óbitos de 

menores de 5 anos, multiplicado por 100.
Datasus: SIM. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por causas externas 2010-2012
Média do número de óbitos por causas externas entre 2010 e 2012, dividido pela população total 

em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por doenças  aparelho circulatório 2010-2012
Média do número de óbitos por doenças do aparelho circulatório entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por acidente vascular cerebral 2010-2012
Média do número de óbitos por acidente vascular cerebral entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por doenças isquêmicas do coração 2010-2012
Média do número de óbitos por doenças isquêmicas do coração entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por neoplasia maligna do colo de 

útero (Em  100 mil mulheres)
2011

Número de óbitos por neoplasia maligna do colo de útero, dividido pelo total de mulheres, 

multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por neoplasia maligna da mama (Em  

100 mil habitantes)
2011

Número de óbitos por neoplasia maligna da mama, dividido pela populaçãao total, multiplicado 

por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de mortalidade por neoplasia maligna da próstata 

(Em  100 mil homens)
2011

Número de óbitos por neoplasia maligna da próstata, dividido pelo total de homens, multiplicado 

por 100 mil.

Datasus: SIM, e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Taxa de prevalência de pacientes em hemodiálise (Em  100 

mil habitantes)
2012

Média do número de casos novos confirmados de dengue entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil .

Datasus: Sinan e IBGE: Projeções 

Populacionais.  Elaboração: RESBR.

Taxa de incidência de Aids (Em 100 mil habitantes) 2010-2012
Média do número de casos novos confirmados de aids entre 2010 e 2012, dividido pela população 

total em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: Sinan e IBGE: Projeções 

Populacionais.  Elaboração: RESBR.

Taxa de incidência de Dengue (Em 100 mil habitantes) 2010-2012
Média do número de casos novos confirmados de dengue entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil .

Datasus: Sinan e IBGE: Projeções 

Populacionais.  Elaboração: RESBR.

vulnerabilidade

Mortalidade

Morbidade



Taxa de incidência de Malária (Em 100 mil habitantes) 2010-2012
Média do número de casos novos confirmados de malária entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil .

Datasus: Sinan e IBGE: Projeções 

Populacionais.  Elaboração: RESBR.

Taxa de incidência de Tuberculose (Em 100 mil habitantes) 2010-2012
Média do número de casos novos confirmados de tuberculose entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: Sinan e IBGE: Projeções 

Populacionais.  Elaboração: RESBR.

Taxa de Incidência de Hepatite por 100 mil habitantes 2010-2012
Média do número de casos novos confirmados de hepatite entre 2010 e 2012, dividido pela 

população total em 2011, multiplicado por 100 mil.

Datasus: Sinan e IBGE: Projeções 

Populacionais.  Elaboração: RESBR.

Total de internações por algumas Doenças Infecciosas e 

Parasitárias por 100 mil habitantes
2013

Total de internações por algumas doenças infecciosas e parasitárias em 2013, dividido pela 

população total desse ano, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIH e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR.

Total de internações por Neoplasias  por 100 mil 

habitantes
2013

Total de internações por algumas doenças por neoplasia em 2013, dividido pela população total 

desse ano, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIH e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR.

Total de internações por Doenças do Aparelho Circulatório 

por 100 mil habitantes
2013

Total de internações por algumas doenças do aparelho circulatório em 2013, dividido pela 

população total desse ano, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIH e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR.

Total de internações por causas externas de morbidade e 

mortalidade por 100 mil habitantes
2013

Total de internações por causas externas de morbidade e mortalidade em 2013, dividido pela 

população total desse ano, multiplicado por 100 mil.

Datasus: SIH e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR.

Número de famílias atendidas no PSF dez/2013 Número de famílias atendidas no PSF Datasus: SIAB.

Nº de Beneficiários de Planos de Saúde 2013 Nº de Beneficiários de Planos de Saúde Datasus: ANS.

Número estimado de famílias na região 2013 Número estimado de famílias na região
IBGE: Censo Demográfico e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR.

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família  - PBF 
2012 Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família  - PBF 

CAIXA, Folha de Pagamentos do 

Programa Bolsa Família (PBF).

Total de estabelecimentos de saúde Dez/2013 Total de estabelecimentos de saúde.
Datasus: CNES. Coleta dos dados: 

RESBR.

Leitos de internação por 1000 habitantes dez/2013 Total de leitos de internação, dividido pela população, multiplicado por 1000.
Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

 % de leitos de internação SUS no total de leitos de 

internação
dez/2013 Total de leitos de internação do SUS, dividido pelo total de leitos, multiplicado por 100. Datasus: CNES.

Total de leitos hospitalares do SUS por mil habitantes Dez/2013 Total de leitos hospitalares do SUS, dividido pela população estimada, multiplicado por 1000.
Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Número de médicos dez/2013 Total de médicos. Datasus: CNES.

Número de médicos por mil habitantes Dez/2013 Total de médicos, dividido pela população residente, multiplicado por 1000.
Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Número de médicos SUS dez/13 Total de médicos do SUS. Datasus: CNES.

% de médicos SUS no total de médicos Dez/2013 Total de médicos do SUS, dividido pelo total de médicos, multiplicado por 100.
Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Número de médicos do Mais Médicos em atividade
12/05/201

4
Total de médicos em atividade do programa "Mais Médicos" 

Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Morbidade

Infraestrutura 

em Saúde

Cobertura



Número de concluintes em cursos de medicina 2012 Total de concluintes em cursos de medicina INEP: Censo do Ensino Superior.

Médicos do SUS por mil habitantes Dez/2013 Total de médicos do SUS, dividido pela população residente, multiplicado por 1000.
Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Médicos Solicitados ao Programa Mais Médicos 

(Consolidado) 

12/05/201

4
Total de médicos solicitados ao programa "Mais Médicos" 

Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Outros Profissionais de Saúde do SUS com Nível Superior 

por mil habitantes
Dez/2013

Total de outros profissionais de saúde do SUS com nível superior, dividido pela população 

estimada, multiplicado por 1000

Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Outros Profissionais de Saúde Não SUS com Nível Superior 

por mil habitantes
Dez/2013

Total de outros profissionais de saúde fora do SUS com nível superior, dividido pela população 

estimada, multiplicado por 1000

Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Porcentagem de Outros Profissionais do SUS no Total de  

Outros profissionais de Saúde com  Nível Superior
Dez/2013

Total de outros profissionais de saúde do SUS com nível superior, dividido pelo total de outros 

profissionais de saúde com nível superior, multiplicado por 100.

Datasus: CNES e Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

Total da produção ambulatorial do prestador público  no 

total da produção ambulatorial (em %)
2013

Total da produção ambulatorial pública, dividido pelo total da produção ambulatorial, 

multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial do prestador privado  no 

total da produção ambulatorial (em %)
2013

Total da produção ambulatorial privada, dividido pelo total da produção ambulatorial, 

multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial  na atenção básica do 

prestador público  no total da produção ambulatorial em 

atenção básica (em %)

2013
Total da produção ambulatorial básica pública, dividido pelo total da produção básica, 

multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial  na atenção básica do 

prestador privado  no total da produção ambulatorial em 

atenção básica (em %)

2013
Total da produção ambulatorial básica privada, dividido pelo total da produção básica, 

multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial em média complexidade 

do prestador público  no total da produção ambulatorial 

em média complexidade (em %)

2013
Total da produção ambulatorial de média complexidade pública, dividido pelo total da produção 

de média complexidade, multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial em média complexidade 

do prestador privado  no total da produção ambulatorial 

em média complexidade (em %)

2013
Total da produção ambulatorial de média complexidade privada, dividido pelo total da produção 

de média complexidade, multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial  em alta complexidade do 

prestador público  no total da produção ambulatorial em 

alta complexidade (em %)

2013
Total da produção ambulatorial de alta complexidade pública, dividido pelo total da produção de 

alta complexidade, multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Total da produção ambulatorial  em alta complexidade do 

prestador privado  no total da produção ambulatorial em 

alta complexidade (em %)

2013
Total da produção ambulatorial de alta complexidade privada, dividido pelo total da produção de 

alta complexidade, multiplicado por 100.
Datasus: SIA. Elaboração: própria. 

Produção ambulatorial total por mil habitantes 2013 Produção ambulatorial total, dividido pela população projetada, multiplicado por 1000.

Datasus: SIA e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: própria. 

Infraestrutura 

em Saúde

Produção 

ambulatorial



Produção ambulatorial na atenção básica por mil 

habitantes
2013 Total da produção ambulatorial básica, dividido pela população projetada, multiplicado por 1000.

Datasus: SIA e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: própria. 

Produção ambulatorial de média complexidade por mil 

habitantes
2013

Total da produção ambulatorial de média complexidade, dividido pela população projetada, 

multiplicado por 1000.

Datasus: SIA e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: própria. 

Produção ambulatorial de alta complexidade por mil 

habitantes
2013

Total da produção ambulatorial de alta complexidade, dividido pela população projetada, 

multiplicado por 1000.

Datasus: SIA e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: própria. 

Total das internações do prestador público no total das 

internações
2013

Total das internações de prestadores de serviço público, dividido pelo total das internações, 

multiplicado por 100.
Datasus: SIH. Elaboração: RESBR. 

Internações totais por mil habitantes 2013 Total de internações, dividido pela população projetada, multiplicado por 1000.

Datasus: SIH e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: RESBR. 

Internações em prestador público por mil habitantes 2013 Internações em prestador público por mil habitantes.

Datasus: SIH e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: RESBR. 

Internações em prestador privado por mil habitantes 2013 Internações em prestador privado por mil habitantes.

Datasus: SIH e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: RESBR. 

Total de internações por Gravidez, Parto e Puerpério 2013 Total de internações por Gravidez, Parto e Puerpério.

Datasus: SIH e IBGE: Coordenação de 

População e Indicadores Sociais - Copis. 

Elaboração: RESBR. 

 Despesa Total em Saúde por habitante  nominal (R$) 2012 Despesa nominal total em saúde,  dividido pela população estimada. Datasus: Siops. Elaboração: RESBR. 

Despesa com recursos próprios em saúde por habitante 2012 Despesa em saúde com recursos próprios, dividido pela população residente.
Datasus: Siops e IBGE: Projeções 

Populacionais. Elaboração: RESBR. 

 R. Transferências SUS por habitante   nominal (R$) 2012 Total de receitas de transferências do SUS, dividido pela população total. Datasus: Siops. Elaboração: RESBR. 

Porcentagem de transferências SUS 2012 Total de transferências do SUS, dividido pelo Total de despesas em saúde, multiplicado por 100 Datasus: Siops. Elaboração: RESBR. 

Porcentagem de despesa com pessoal 2012 Despesa com pessoal, dividido pelo total de despesas em saúde, multiplicado por 100. Datasus: Siops. Elaboração: RESBR. 

Porcentagem de despesas com serviços terceirizados 2012
Despesa com serviços terceirizados, dividido pelo total de despesas em saúde, multiplicado por 

100.
Datasus: Siops. Elaboração: RESBR. 

Porcentagem de despesas com investimento 2012 Despesa com investimento, dividido pelo total de despesas em saúde, multiplicado por 100. Datasus: Siops. Elaboração: RESBR. 

Gasto em saúde

Produção 

hospitalar

Produção 

ambulatorial


