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Origem dos dados 

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB 

e gerados a partir do trabalho das equipes de Saúde da Família (ESF) e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS).  

Os Agentes Comunitários de Saúde, através das visitas domiciliares, fazem o 

cadastramento das famílias, identificam a situação de saneamento e moradia e fazem o 

acompanhamento mensal da situação de saúde das famílias. Com base nessas 

informações e mais os procedimentos realizados pelas Equipes de Saúde da Família na 

Unidade Básica de Saúde ou no domicílio, as Coordenações Municipais de Atenção 

Básica fazem mensalmente a consolidação de seus dados e os enviam para as Regionais 

de Saúde. Daí seguem para as Secretarias Estaduais, sempre fazendo as respectivas 

consolidações.  

As bases estaduais são enviadas mensalmente para o Datasus, quando então é 

consolidada a base nacional.  

É importante esclarecer que os relatórios emitidos pelo SIAB, quando solicitados por 

Regional, Estado ou Nacional, excluem municípios que não informaram todos os meses 

do período selecionado, razão pela qual se poderá ter indicadores diferentes no 

cruzamento das variáveis aqui disponibilizadas, a não ser que se utilize os mesmos 

critérios.  

 

Crítica dos dados 

O Ministério da Saúde, quando disponibiliza os indicadores do SIAB, através de 

publicações, como por exemplo, o "Sistema de Informação da Atenção Básica - 

Indicadores 2002", na consolidação por Estado, Região e Brasil exclui municípios que 

não informaram todos os meses do período. Aplica também uma rotina para a crítica 

dos dados.  

Esta rotina se baseia na definição de critérios, a partir dos quais se define pela inclusão 

ou exclusão do município na base de dados para análise - "base limpa". Foram definidos 

critérios de verificação de erros e inconsistências, tanto para a base de dados de cadastro 



quanto para a base de dados de situação de saúde. Ainda não foram definidos critérios 

para limpeza da base de dados de produção.  

Após aplicação das rotinas de limpeza, obtêm-se duas "bases limpas": a base de 

cadastro e a base de situação de saúde. A "base limpa" de cadastro exclui os municípios 

com erros ou inconsistências relacionados a qualquer um dos critérios considerados. A 

"base limpa" de situação de saúde inclui ou exclui o município com relação a cada um 

dos indicadores analisados. Vale ressaltar que, como as rotinas são independentes, a 

exclusão de um município numa das bases não implica na sua exclusão da outra base.  

 

Descrição das variáveis disponíveis para 

tabulação 

Através da Internet, o Datasus disponibiliza as principais informações para tabulação 

sobre as Bases de Dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), de 

acordo com a base de dados recebida, sem críticas:  

Localidade 

Local (região, unidade da federação, município, capital, região de saúde (CIR), 

macrorregião de saúde, divisão administrativa estadual, microrregião IBGE, região 

metropolitana – RIDE, território da cidadania, mesorregião PNDR, Amazônia Legal, 

semiárido, faixa de fronteira, zona de fronteira, município de extrema pobreza) onde as 

ESF e/ou de ACS atuam.  

Ano 

Ano de competência dos dados. Estão disponíveis dados a partir de 1998. Para cada ano, 

é apresentada a situação em dezembro, a não ser no ano corrente, quando é apresentada 

a situação do último mês disponível.  

Tipo de equipe 

Opção para dados agregados ou em separado referente ao tipo de equipe:  

 ESF - Equipe de Saúde da Família  

 ESFSB1 - Equipe Saúde Família com Saúde Bucal Modalidade 1  

 ESFSB2 - Equipe Saúde Família com Saúde Bucal Modalidade 2  

 EACS - Equipe de Agentes Comunitários de Saúde  

 Outros  

 

 



Modelo de atenção 

Opção para dados agregados ou em separado referente aos modelos PACS, PSF e 

outros.  

Zona 

Se rural ou urbana ou ambas.  

Cadastramento Familiar 

O cadastramento das famílias e pessoas das áreas de abrangência do PACS/PSF é 

realizado no início dos trabalhos das equipes e atualizado anualmente ou sempre que 

necessário. É consolidado a partir da ficha A.  

Nº Famílias 

Famílias Cadastradas: total de famílias cadastradas.  

Nº Pessoas 

Pessoas Cadastradas: total de pessoas cadastradas.  

Mulheres <1ano, Mulheres 1a4a, Mulheres 5a6a, 

Mulheres 7a9a, Mulheres 10a14a, Mulheres 15a19a, 

Mulheres 20a39a, Mulheres 40a49a, Mulheres 50a59a, 

Mulheres >60anos 

Homens <1ano, Homens 1a4a, Homens 5a6a, Homens 

7a9a, Homens 10a14a, Homens 15a19a, Homens 

20a39a, Homens 40a49a, Homens 50a59a, Homens 

>60anos 

Número de pessoas cadastradas por sexo (mulheres e homens) nas seguintes faixas 

etárias:  

 <1ano - todas as crianças até 11 meses e 29 dias;  

 1a4a - crianças de 1 ano completo até 4 anos, 11 meses e 29 dias;  

 5a6a - crianças de 5 anos completos até 6 anos, 11 meses e 29 dias;  

 7a9a - crianças de 7 anos completos até 9 anos, 11 meses e 29 dias;  

 10a14a - de 10 anos completos até 14 anos, 11 meses e 29 dias;  

 15a19a - de 15 anos completos até 19 anos, 11 meses e 29 dias;  

 20a39a - de 20 anos completos até 39 anos, 11 meses e 29 dias;  

 40a49a - de 40 anos completos até 49 anos, 11 meses e 29 dias;  

 50a59a - de 50 anos completos até 59 anos, 11 meses e 29 dias;  



 >60anos - de 60 anos completos em diante.  

Crian 7a14a.escola 

Crianças de 7 a 14 anos na escola: número de pessoas matriculadas e freqüentando 

regularmente a escola, mesmo aquela que estiver de férias no momento do 

cadastramento mas que freqüentará a escola no período letivo seguinte.  

Adult 15a+ alfabet 

Pessoas de 15 anos e mais alfabetizadas: número de pessoas que sabe ler e escrever no 

mínimo um bilhete. O indivíduo que apenas assina o nome não é considerado 

alfabetizado.  

Alcoolismo 0a14a, Chagas 0a14a, DefFísica 0a14a, 

Diabetes 0a14a, DistMental 0a14a, Epilepsia 0a14a, 

HipertArter 0a14a, Hanseníase 0a14a, Malária 0a14a, 

Tuberculose 0a14a, Gestantes 10a19a, Alcoolismo 

15a+, Chagas 15a+, DefFísica 15a+, Diabetes 15a+, 

DistMental 15a+, Epilepsia 15a+, HipertArter 15a+, 

Hanseníase 15a+, Malária 15a+, Tuberculose 15a+, 

Gestantes 20a+ 

Número de casos atuais de doenças ou condições referidas pela família, por faixa etária. 

Não é necessária comprovação do diagnóstico. São as seguintes as doenças ou 

condições referidas:  

 Alcoolismo - ALC  

 Chagas - CHA  

 DefFísica - DEF (Deficiência física)  

 Diabetes - DIA  

 DistMental - DME (Distúrbio mental)  

 Epilepsia - EPI  

 HiperArter - HA (Hipertensão arterial)  

 Hanseníase - HAN  

 Malária - MAL  

 Tuberculose - TB  

 Gestantes - GES  

As faixas etárias são:  

 0a14a - 0 a 14 anos  

 15a+ - 15 anos e mais  

Para o número de gestantes, as faixas etárias são:  



 10a19a - 10 a 19 anos  

 20a+ - 20 anos e mais  

Pes.Cob. Pl. Saúde 

Pessoas com cobertura de Plano de Saúde: total de pessoas com cobertura de plano de 

saúde. É considerado como plano de saúde qualquer seguro para assistência médica 

privativa de qualquer tipo (hospitalizações, consultas, exames laboratoriais, etc.) pago 

pela família ou por outro (empregador de algum membro da família, parentes, etc.)  

 

Outras formas de obtenção de 

informações 

Formas de contato com o Departamento de Atenção 

Básica/Coordenação de Acompanhamento e Avaliação: 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

SAS - Secretaria de Atenção à Saúde  

DAB - Departamento de Atenção Básica  

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação  

   

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 7º andar, sala 746, Edifício Sede  

CEP 70.058-900 - Brasília - DF  

   

Por telefone: (61)315-2185/3434  

   

Por fax: (61)226-4340  

   

Por e-mail: siab.dab@saude.gov.br  

 

Por correspondência ou ofício:  

Ministério da Saúde  

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  

Departamento de Informática do SUS  

Coordenação Geral de Disseminação de  Informações em Saúde  

   

Rua México, 128, 8º andar  

CEP 20.031-142 - Castelo  

Rio de Janeiro - RJ  

   

   

Pela página do Datasus, através do Fale conosco.  
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