Tabela Metodologia - Desempenho
Dimensão

Indicador

Saúde

Educação

Variável

Vulnerabilidade
Social

Periodicidade

Polaridade

Datasus

2017

24/10/2019

Anual

Menor-melhor

Datasus

2019

13/01/2020

Anual

Maior-melhor

Datasus

2019

30/01/2020

Anual

Maior-melhor

INEP

2018

24/10/2019

Bianual

Menor-melhor

Resultado da rede pública de ensino dos anos iniciais no IDEB.

INEP

2017

20/01/2020

Bianual

Maior-melhor

Resultado da rede pública de ensino dos anos finais no IDEB.

INEP

2017

20/01/2020

Bianual

Maior-melhor

INEP

2019

04/02/2020

Bianual

Menor-melhor

ABRINC

2018

20/01/2020

Anual

Maior-melhor

Datasus

2017

Número de crianças que sobreviveram ao primeiro ano de vida

Cobertura da
Atenção básica

Mede a cobertura da população atendida pela Atenção Básica

População coberta pelas equipes da Saúde da Família e Atenção Básica
dividido pela população total

Cobertura vacinal

Avalia a capacidade de realizar campanhas de vacinação pelo
município

Abandono escolar

Indica o % de alunos que deixam de frequentar a escola

IDEB 5º ano

Mede a qualidade e aprendizado do ensino fundamental dos anos
iniciais (1º ao 5º ano)

IDEB 9º ano

Mede a qualidade e aprendizado do ensino fundamental dos anos
finais (6º ao 9º ano)

Taxa de Homicídios

Cobertura populacional de todas as campanhas vacinais (utiliza-se a
categoria de imunizações).
Razão entre a quantidade de abandono e o total das matrículas
efetuadas no ano, multiplicada por 100 em escolas públicas
municipais rurais e urbanas.

Proporção de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental com
mais de 2 anos de atraso em escolas públicas municipais rurais e
urbanas.
A taxa de cobertura em creches é calculada pela razão entre o número
Avalia a cobertura de creche em relação às crianças de 0 a 3 anos
de matrículas e a população correspondente à faixa etária entre 0 e 3
anos.
Mensura o número de homicídios ocorridos no município a cada
Número de ocorrências (CID10 [X85-Y09 e Y35-Y36]) dividido pela
100 mil habitantes
população multiplicado por 100.000
Mensura o número de mortes no trânsito ocorridas no município a
Número de ocorrências (CID10 [CID-BR-10:104]) dividido pela
cada 100 mil habitantes
população multiplicado por 100.000
Mede o aprendizado dos alunos da rede municipal

Fonte

Datasus

2017

Acesso à água

Avalia a população com acesso à água

População com serviço de água dividido pela população total (IN055).

SNIS

2018

Acesso a coleta de
esgoto
Tratamento de
esgoto

Avalia a população com acesso à esgoto

População com serviço de esgoto dividido pela população total
(IN056).

SNIS

2018

Avalia a quantidade do esgoto tratado em relação à água
consumida pelo município

Índice de esgoto tratado referido à água consumida (IN046/SNIS)

SNIS

2018

Vulnerabilidade
social

Avalia o % da população em situação de vulnerabilidade econômica
considerando pobreza e extrema pobreza

Número de pessoas cadastradas no CAD Único dividido pela
população do município.

Ministério da
Cidadania

2019

Mortes no Trânsito

Saneamento e
Meio Ambiente

Data de
extração

Mortalidade infantil

Cobertura Creche

Segurança

Link
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index
.php?area=0205

Forma de cálculo
Número de óbitos de residentes com menos de um ano dividido pelo
número total de nascidos vivos de mães residentes e por fim,
multiplicado por mil.

Taxa de distorção
idade-série

Desempenho

Ano

Objetivo da mensuração da variável

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/aces
soPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB
.xhtml
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.ex
e?pni/cnv/cpnibr.def
http://inep.gov.br/indicadores-educacionais
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educaca
o-basica/ideb/resultados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educaca
o-basica/ideb/resultados
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indi
cadores-educacionais

https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia/temas/educacao-infantil/1081-taxa-bruta-de-matricula-em-creches?filters=1,77
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index
22/01/2020
Bianual
Menor-melhor
.php?area=0205
22/01/2020
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205

http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/vis/data/i
ndex.php?view=Cadastro%20%C3%9Anico

Menor-melhor

22/01/2020

Anual

Maior-melhor

22/01/2020

Anual

Maior-melhor

22/01/2020

Anual

Maior-melhor

22/01/2020

Anual

Menor-melhor

