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Este livro, cuja primeira edição 
foi lançada em 2002, contém 
um amplo conjunto de in-
formações sobre a saúde no 
 Brasil. 

No capítulo introdutório, são 
explicitados os conceitos ge-
rais sobre o uso de indicado-
res na análise da situação de 
saúde. A matriz de indicado-
res e as fichas de qualificação, 
apresentadas nos dois capí-
tulos seguintes, sistematizam 
elementos essenciais para 
compreensão do significado 
de 120 indicadores, entre de-
mográficos, socioeconômicos, 
de mortalidade, de morbidade 
e fatores de risco, de recursos 
e de cobertura. 

As propriedades de cada in-
dicador estão apresentadas 
em instrumento padroniza-
do e confeccionado para fácil 
manejo, denominado ficha 
de qualificação, composta de 
oito elementos: conceituação, 
interpretação, usos, limita-
ções, fontes, método de cálcu-
lo, categorias sugeridas para 
análise e dados estatísticos e 
comentários. As fichas foram 
criadas e aperfeiçoadas com a 
participação de grande grupo 
de especialistas e consultores. 

Consta também a descrição 
de 30 fontes de informação 
sobre a saúde no Brasil.

A edição deste livro tem o pro-
pósito de colocar à disposição 
das pessoas material que pro-

picie a compreensão do signi-
ficado dos indicadores e esti-
mule a pesquisa e a utilização 
das informações disponíveis 
no país para a análise da situ-
ação de saúde.

O material também está na 
internet (http://www.datasus.
gov.br/idb) para servir de ins-
trumental técnico auxiliar ao 
uso da enorme quantidade 
de informação reunida em 
meio eletrônico e denomina-
da Indicadores e Dados Bási-
cos (IDB). Essa base é a fonte 
preferencial de consulta sobre 
os dados dos indicadores, por 
ser periodicamente revisada e 
atualizada por comitês técni-
cos da Ripsa.

Rede Interagencial de 
Informações para a Saúde 
( Ripsa) 

Iniciativa conjunta do Ministé-
rio da Saúde e da Organização 
Pan-Americana da Saúde, que 
articula órgãos de governo, 
instituições de ensino e pes-
quisa, associações científicas e 
de classes, com o objetivo de 
aperfeiçoar a produção, a aná-
lise e a disseminação de infor-
mações atinentes às questões 
de saúde no País. 

O presente livro é um dos pro-
dutos da Ripsa. O seu conteú-
do técnico resulta do trabalho 
coletivo de mais de uma cen-
tena de profissionais vincula-
dos às instituições integrantes 
da Rede. Rede Interagencial de 

Informação para a Saúde
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