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Origem dos dados
As informações disponíveis são oriundas do Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) e de estimativas populacionais, disponibilizadas através dos relatórios de Histórico de Cobertura, do
e-Gestor da Atenção Básica.
Estas informações são atualizadas mensalmente, podendo haver atualizações retroativas. Não há
informações a partir de 2021.
Para mais detalhes sobre os conceitos e fórmula de cálculo dos indicadores, veja as Notas Técnicas e
Notas Metodológicas disponíveis nos relatório de Histórico de Cobertura.

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação
Indicadores demográficos
Cobertura populacional da Atenção Básica
Cobertura populacional estimada na Atenção Básica, dada pelo percentual da população coberta por
equipes da Estratégia Saúde da Família, por equipes de Atenção Primária tradicional e de Saúde da Família
Equivalentes, em relação à estimativa populacional. A informação anual corresponde à situação de
dezembro, e a quadrimestral à situação do final do quadrimestre, ou seja, abril, agosto e dezembro.
Estimativa da população coberta pela Atenção Básica
Estimativa da população coberta por equipes da Estratégia Saúde da Família (3.450 indivíduos por equipe)
e por equipes da Atenção Primária tradicional e de Saúde da Família Equivalentes (3.000 indivíduos por
equipe). A informação anual corresponde à situação de dezembro, e a quadrimestral à situação do final do
quadrimestre, ou seja, abril, agosto e dezembro.

População residente
Estimativa populacional, com referência em 1º de julho do ano anterior, sendo as estimativas efetuadas pelo
IBGE para o TCU e o resultado do Censo Demográfico. Nota: esta população é a utilizada pelo Ministério da
Saúde para este indicador, podendo não corresponder à apresentada em outras situações.

Seleções Disponíveis
Ano, Quadrimestre
Ano ou quadrimestre de competência. Estão disponíveis competências a partir de 2010.
Município, Região de Saúde
Área geográfica de referência para os dados e indicadores.

