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Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-Ripsa), 17
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de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 318
de Informações Sociais (CNIS), 321

Categorias sugeridas para análise, 19
Censo demográfico, 322
Censos e pesquisas provenientes do Sistema Estatístico Nacional, 322
Cobertura de

coleta de lixo, 306
consultas de pré-natal, 284
esgotamento sanitário, 304
planos de saúde, 298
planos privados de saúde, 300
redes de abastecimento de água, 302

Cobertura vacinal, 294
Comitês de Gestão de Indicadores (CGI), 16
Comitês Temáticos Interdisciplinares (CTI), 16
Conceito de

gasto federal com saneamento, 273
gasto federal com saúde, 271
gasto público com saneamento, 272
gasto público com saúde, 270
óbito materno, 146
renda familiar, 274

Conceitos básicos, 13
Conceituação, 18
Concepção da Rede, 15
Confiabilidade, 13
Conjunto de indicadores, 13
Contagem da população, 322
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Dados estatísticos e comentários, 19
Despesa familiar com saúde como proporção da renda familiar, 252
Distribuição dos postos de trabalho de nível superior, 266
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Esperança de vida
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ao nascer, 86
aos 60 anos de idade, 88

Estatísticas do Registro Civil, 323
Estimativa da incidência de neoplasias malignas, 325
Estimativas e projeções, 323
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Fichas de Qualificação, 18
Folheto anual do IDB, 19
Fontes, 19
Fontes de informação, 315
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Gasto federal
com saneamento como proporção do gasto federal total, 262
com saneamento como proporção do PIB, 260
com saúde como proporção do gasto federal total, 250
com saúde como proporção do PIB, 248

Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial, 254
Gasto público

com saneamento como proporção do PIB, 258
com saúde como proporção do PIB, 244
com saúde per capita, 246

Grau de urbanização, 64
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Incidência de
cólera, 166
coqueluche, 152
difteria, 150
doença meningocócica, 176
febre amarela, 158
febre hemorrágica do dengue, 168
hepatite B, 162
hepatite C, 164
raiva humana, 160
rubéola, 172
sarampo, 148
sífilis congênita, 170
síndrome da rubéola congênita, 174
tétano (exceto o neonatal), 156
tétano neonatal, 154

Indicadores, 13
Completude, 13
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Consistência interna, 13
Custo-efetividade, 13
Especificidade, 13
Integridade, 13
Interpretação, 19
Limitações, 19
Mensurabilidade, 13
Método de cálculo, 19
Qualidade, 13
Relevância, 13
Sensibilidade, 13
Validade, 13
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Inquérito

de prevalência de aleitamento materno, 326
de prevalência de diabete melito, 326
domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida, 327
sobre saúde bucal, 326
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Matriz de Indicadores, 17
Mortalidade proporcional por

causas mal definidas, 124
doença diarréica aguda em menores de 5 anos de idade, 126
grupos de causas, 122
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idade em menores de 1 ano, 82
infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade, 128
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consultas médicas (SUS) por habitante, 276
enfermeiros por leito hospitalar, 268
internações hospitalares (SUS) por habitante, 280
leitos hospitalares por habitante, 240
leitos hospitalares (SUS) por habitante, 242
procedimentos diagnósticos por consulta médica (SUS), 278
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Oficina de Trabalho Interagencial (OTI), 16
Outros censos e pesquisas, 325
Outros sistemas de informações de entidades públicas, 320
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Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF), 324
Mensal de Emprego (PME), 325
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 324
Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS), 325
sobre Assistência Médico-Sanitária (AMS), 324

Planejamento Operacional de Produtos (POP), 17
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População total, 58
Procedimentos complementares SUS, 310
Procedimentos considerados como consulta médica, 308
Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 96
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Proporção
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Secretaria Técnica, 16
Seleção do conjunto básico de indicadores, 13
Sistema de

Contas Nacionais, 323
Informação de Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP - Malária), 319
Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 318
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Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), 320
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Taxa de prevalência de pacientes em diálise (SUS), 214
Valor médio pago por internação hospitalar (SUS) (AIH), 256
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Taxa
bruta de mortalidade, 84
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de analfabetismo, 92
de crescimento da população, 62
de desemprego, 102
de detecção de hanseníase, 188
de fecundidade total, 74
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específica de fecundidade, 76
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de acidentes do trabalho de trajeto, 198
de acidentes do trabalho típicos, 196
de aids, 178
de dengue, 182
de doenças relacionadas ao trabalho, 194
de leishmaniose tegumentar americana, 184
de leishmaniose visceral, 186
de neoplasias malignas, 192
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específica por acidentes do trabalho, 136
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específica por causas externas, 132
específica por diabete melito, 138
específica por doenças do aparelho circulatório, 130
específica por doenças transmissíveis, 144
específica por neoplasias malignas, 134
infantil, 108
neonatal precoce, 110
neonatal tardia, 112
perinatal, 116
pós-neonatal, 114
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de diabete melito, 202
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de pacientes em diálise (SUS), 214
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