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Roteiro
�Origem

�Processo de construção

�Disseminação

�Desafios operacionais e tecnológicos



Origem
� Necessidade de padronização de indicadores –

conceitos e valores – tanto em nível nacional 
como internacional

� 1995: “Iniciativa Regional de Dados Básicos em 
Saúde”, do Escritório Central da OPAS: criação de 
um conjunto mínimo de dados e indicadores, 
coletados anualmente para os países das 
Américas, permitindo caracterizar a situação e 
tendências dos países.

� Ponto de partida para a Ripsa 



Processo de construção
�Elaboração da matriz de indicadores

�Busca das fontes

�Elaboração da ficha de qualificação

�Coleta dos dados

�Crítica e compatibilização

�Disseminação

�Contínua revisão



Elaboração da matriz de 
indicadores
� Denominação

� Conceituação

�Métodos de cálculo

� Categorização

� Fontes



Busca das fontes
� Bases de dados do Ministério da Saúde e 

órgãos vinculados

� Bases de dados demográficos e 
econômicas do IBGE

� Pesquisas e inquéritos domiciliares e de 
base populacional – IBGE e Saúde

� Outras fontes
– Ministério da Previdência Social

– Ministério da Educação



Comitês de Gestão dos
Indicadores (CGI)
�Demográficos 

�Socioeconômicos 

�Mortalidade

�Morbidade e fatores de risco

�Recursos 

�Cobertura



Elaboração da Ficha de 
Qualificação



Conteúdo das fichas de 
qualificação
� Conceituação
� Interpretação
� Usos
� Limitações
� Fontes
� Método de cálculo
� Categorias sugeridas 

para análise
� Dados estatísticos e 

comentários



10

IDB – Fontes
� SIM – Sistema de Informações sobre 

Mortalidade

� SINASC – Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos

� SINAN – Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação

� SI-PNI – Sistema de Informações do 
Programa Nacional de Imunizações



11

IDB – Fontes
� SIH/SUS – Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS
� SIA/SUS – Sistema de Informações  

Ambulatoriais do SUS
� SIAB – Sistema de Informações da 

Atenção Básica
� SIOPS – Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde
� Cadastro de Beneficiários de Planos e 

Seguros Privados de Saúde



12

IDB – Fontes
� SUB – Sistema Único de Benefícios da 

Previdência Social

� CNIS – Cadastro Nacional de Informações 
Sociais

� Sistema de Contas Nacionais

� Censo Demográfico e Contagem de 
População

� Registro Civil



13

IDB – Fontes
� Estimativas e Projeções Demográficas
� PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios
� AMS – Pesquisa sobre Assistência Médico-

Sanitária
� PNSB – Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico
� POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares
� PPV – Pesquisa sobre Padrões de Vida
� PME – Pesquisa Mensal de Emprego



14

IDB – Fontes
� PNDS – Pesquisa Nacional sobre 

Demografia e Saúde
� RCBP – Registro de Câncer de Base 

Populacional
� Inquérito de Prevalência de Aleitamento 

Materno
� Inquérito sobre Saúde Bucal
� Inquérito de Prevalência de Diabete Melito



Construção da base de dados
� Bases nacionais:

– Programas para extração dos dados das 
bases nacionais

� Outras fontes
– Elaboração de planilhas para atualização dos 

dados
– Distribuição para os coordenadores dos CGI
– Preenchimento das planilhas
– Crítica e compatibilização
– Carga das bases de dados a partir das 

planilhas



Construção da base de dados
�Bases de dados do IDB

–Dados de pesquisas: normalmente 
apresentados em forma de tabelas fixas

–Dados de bases nacionais e algumas 
pesquisas: armazenados em forma de 
arquivos DBF, para permitir o uso do 
Tabnet



Disseminação – Folheto 
impresso
�Síntese dos indicadores

�Dados relativos ao último ano 
informado

�Tiragem: 40 mil exemplares



Disseminação – Internet
� Dados atualizados até o ano mais recente

� Dados de anos anteriores revisados
– Aprimoramento de estimativas e de bases de dados

– Inclusão tardia de dados.

– Modificações nas fontes dos dados.

– Revisão dos critérios de definição e do método de 
cálculo. 

� Inclusão de novos indicadores

� Supressão de indicadores (impossibilidade de 
atualização, inconsistências)



Folhetos do IDB

Violência Saúde do idoso

Saúde da Mulher Saneamento básico Doenças crônicas Saúde do homem



Folhetos do IDB



Internet –
www.datasus.gov.br/idb



IDB – www.datasus.gov.br




