
 
 

 

NOTA TÉCNICA 

 

1. NÚMERO DE ÓBITOS DA POPULAÇÃO MENOR DE 5 ANOS – POR 1.000 NASCIDOS VIVOS 

 

1.1. CONCEITUAÇÃO 

Número de óbitos de menores de cinco anos de idade, por mil nascidos vivos, na população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

1.2. INTERPRETAÇÃO (*) 

 Estima o risco de morte dos nascidos vivos durante os cinco primeiros anos de vida. 

 De modo geral, expressa o desenvolvimento socioeconômico e a infra-estrutura ambiental 

precários, que condicionam a desnutrição infantil e as infecções a ela associadas. O acesso 

e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil são também 

determinantes da mortalidade nesse grupo etário. 

 É influenciada pela composição da mortalidade no primeiro ano de vida (mortalidade 

infantil), amplificando o impacto das causas pós-neonatais, a que estão expostas também 

as crianças entre 1 e 4 anos de idade. Porém, taxas reduzidas podem estar encobrindo más 

condições de vida em segmentos sociais específicos. 

 

1.3. FONTE 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ 

 

1.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Dados do censo IBGE de 2010 

 

2. ÓBITOS POR CAUSA MAL DEFINIDAS - % DO TOTAL DE ÓBITOS 

 

2.1. CONCEITUAÇÃO 

Percentual de óbitos por causas mal definidas na população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

2.2. INTERPRETAÇÃO (*) 

 Reflete a qualidade da informação que permite identificar a causa básica da morte na Declaração de 

Óbito. As dificuldades estão em geral associadas ao uso de expressões ou termos imprecisos. 

 Sinaliza a disponibilidade de infra-estrutura assistencial e de condições para o diagnóstico de 

doenças, bem como a capacitação profissional para preenchimento das declarações de óbito. 

 

2.3. FONTE 

SIM – Sistema de Mortalidade 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/


 
 

 

Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937 

2.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Janeiro a dezembro de 2010 

 

3. TAXA DE FECUNDIDADE 

 

3.1. CONCEITUAÇÃO 

Número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher ao final do seu período 

reprodutivo. 

3.2. INTERPRETAÇÃO (*) 

 Junto com a migração, esse indicador é o principal determinante da dinâmica demográfica, não 

sendo afetado pela estrutura etária da população. Expressa a situação reprodutiva de uma 

mulher pertencente a uma coorte hipotética, sujeita às taxas específicas de fecundidade por 

idade, observadas na população em estudo, supondo-se a ausência de mortalidade nessa coorte. 

 Taxas inferiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar a reposição 

populacional. 

 O decréscimo da taxa pode estar associado a vários fatores, tais como: urbanização crescente, 

redução da mortalidade infantil, melhoria do nível educacional, ampliação do uso de métodos 

contraceptivos, maior participação da mulher na força de trabalho e instabilidade de emprego. 

 

3.3. FONTE 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ 

 

3.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Janeiro a dezembro de 2010 

 

4. BENEFICIÁRIOS COM PLANO DE SAÚDE - % DA POPULAÇÃO 

 

4.1. CONCEITUAÇÃO 

Percentual da população residente beneficiária de planos privados de assistência médica. 

 

4.2. INTERPRETAÇÃO (**) 

 O termo beneficiário refere-se ao vínculo de uma pessoa a um determinado plano de saúde de 

uma determinada operadora. Como um mesmo indivíduo pode possuir mais de um plano de 

saúde, portanto, mais de vínculo, o número de beneficiários cadastrados no Sistema de 

Informação de Beneficiários da ANS é superior ao número de indivíduos que possuem planos 

privados de assistência à saúde.  

 

 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/


 
 

 

4.3. FONTE 

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar 

Disponível em:  http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor 

4.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Situação em setembro de 2018 

 

5. NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DEPLANO DE SAÚDE ATENDIDOS NO SUS 

 

5.1. CONCEITUAÇÃO 

Número de beneficiários de planos privados de assistência médica, atendidos no SUS – Sistema 

Único de Saúde, de acordo com o Aviso de Beneficiário Identificado (ABI) que se refere a um 

conjunto de AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) e de beneficiários de planos privados 

de saúde que são identificados mediante o cruzamento de bases de dados do Sistema Único de 

Saúde (SUS) – AIHs, e da ANS - beneficiários.  

 

5.2. INTERPRETAÇÃO (**) 

 O ressarcimento ao SUS, criado pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998 é regulamentado pelas normas 

da ANS, é a obrigação legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde de restituir 

as despesas do Sistema Único de Saúde no eventual atendimento de seus beneficiários que 

estejam cobertos pelos respectivos planos. 

 

5.3. FONTE 

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar 

Disponível em:  http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor 

 

5.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Janeiro a dezembro de 2017 

 

6. RENDA DOMICILIAR MENOR QUE ½ SALÁRIO MÍNIMO - % DA POPULAÇÃO 

 

6.1. CONCEITUAÇÃO 

Proporção (%) da população residente com renda domiciliar mensal per capita de até meio 

salário mínimo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.  

 

6.2. INTERPRETAÇÃO  

 Considerou-se como renda domiciliar per capita a soma dos rendimentos mensais dos 

moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus moradores. 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/


 
 

 

 O salário mínimo do último ano para o qual a série está sendo calculada torna-se a referência 

para toda a série. Esse valor é corrigido para todos com base no INPC de julho de 2010, alterando 

o valor da linha de pobreza e consequentemente a proporção de pobres. O valor de referência, 

salário mínimo de 2010, é de R$ 510,00. 

 

6.3. FONTE 

DATASUS – Departamento de Informática do SUS 

Disponível em:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/censo/cnv/pobrezabr.def 

 

6.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

2010 – Censo IBGE 

 

 

7. TAXA DE ANALFABETISMO - % DA POPULAÇÃO COM 15 ANOS OU MAIS 

 

7.1. CONCEITUAÇÃO 

Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos 

um bilhete simples, no idioma que conhecem, na população total residente da mesma faixa 

etária, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.  

 

7.2. INTERPRETAÇÃO  

 Os dados disponíveis são oriundos dos Censo Demográfico realizado em 2010. 

 Os dados foram processados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas - IPEA, de 

acordo com os critérios do indicador de Taxa de alfabetização - B.1, dos Indicadores e Dados 

Básicos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa.  

 

7.3. FONTE 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ 

 

7.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

2010 – Censo IBGE 

 

 

8. COLETA DE LIXO EM DOMICILIO URBANO - % DA POPULAÇÃO ATENDIDA 

 

8.1. CONCEITUAÇÃO 

Percentual da população atendida domiciliarmente, direta ou indiretamente, por serviço regular 

de coleta de lixo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.  

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/


 
 

 

 

8.2. INTERPRETAÇÃO  
 Mede a cobertura populacional de serviços regulares de coleta domiciliar de lixo. 

 Baixas coberturas estão associadas a condições favoráveis à proliferação de doenças 

transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental.  

 

8.3. FONTE 

 DATASUS – Departamento de Informática do SUS 

Disponível em:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/lixbr.def  

8.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

2010 – Censo IBGE 

 

 

9. REPASSE MUNICIPAL DE ICMS – PER CAPITA 

 

9.1. CONCEITUAÇÃO 

Repasse Per capita do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado.  

9.2. FONTE 

Tesouro Nacional - SICONFI (Contas anuais) 

Disponível em:  

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf  

9.3. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Janeiro a dezembro de 2017 

 

 

10. ESTIMATIVA POPULAÇÃO 2018 

 

10.1. CONCEITUAÇÃO 

informações de estimativa de população  fornecidas pelo IBGE ao TCU - Tribunal de Contas da 

União para a distribuição das cotas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios.  

10.2. INTERPRETAÇÃO  
Fornece estimativas do total da população dos Municípios e das Unidades da Federação brasileiras, 

com data de referência em 1o de julho, para o ano calendário corrente. 

 

10.3. FONTE 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em:  https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-

estimativas-de-populacao.html?=&t=o-que-e  

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/


 
 

 

10.4. PERÍODO DISPONIBILIZADO 

Ano de 2018 

 

 

 

(*) Extraído das Fichas de Qualificação da RIPSA – Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde 

(**) – Extraído do site da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 


