
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. Notas Explicativas sobre as Variáveis Analisadas 
 
Nomenclatura na 
Tabela Descrição Fonte e Forma de Cálculo 

CodIBGE Código do Município Informação obtida do IBGE, contendo 7 digitos. O código constante do Datasus e da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo omite o último dígito. 

TMI Taxa de Mortalidade Infantil  
Dado obtido do MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM / DATASUS- 
2010, por município de residência (número de óbitos infantis menores de 1 ano por 1000 nascidos 
vivos) 

TMDIPS Taxa de Mortalidade Geral por Doenças Infecciosas 
e Parasitárias - Capítulo CID-10:I 

Dado obtido do MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM / DATASUS- 
2010, por município de residência (número de óbitos por 1000 habitantes) 

MT Morbidade Geral Total Dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, corroboradas pelos dados do 
SIH/SUS/DATASUS, de 2010, por município residência (número de internações por 1000 habitantes) 

DVH-DG Morbidade por Diarréia e gastroenterite de origem 
infecciosa presumível 

Dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, corroboradas pelos dados do 
SIH/SUS/DATASUS, de 2010, (número de internações por 1000 habitantes) 

DVH Morbidade por Doenças de Veiculação Hídrica 
constante do CID-10 

Dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, corroboradas pelos dados do 
SIH/SUS/DATASUS, de 2010 (número de internações por 1000 habitantes das seguintes doenças: 
Cólera, Febre tifoide, Salmonelose, Amebíase, Giardíase, Diarréia Aguda, Leptospirose, Tracoma, 
Dengue, Febre Amarela, Hepatite infecciosa, Malária (todos os tipos, incluindo as não especificadas), 
Esquistossomose, Filariose, Ancilostomíase, Ascaridíase, Tricuríase, Enterobíase, Pediculose, 
Escabiose e Conjuntivite bacteriana aguda) 

POP População Total (hab) Dados obtidos do IBGE – Censo Demográfico 2010, por município, correspondendo à população total 
(urbana + rural) 

PIB PIB – Produto Interno Bruto Dado obtido da Fundação SEADE, para o ano de 2008 (dados mais atualizados disponíveis), dividindo-
se pela população do município para obtenção do PIB per capita 

RENDA Rendimento nominal - % de domicílios enquadrados 
em até ½ salário mínimo 

Dados do Censo Demográfico do IBGE (2010). Calculado pelos percentuais de domicílios com renda 
até 1/2 SM, dividido pelo total de domicílios do município 

IDH IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal 

IDH municipal obtido do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, veiculado pelo PNUD – 
Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, para o ano 2000 

IPRS IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social Dados do SEADE. Resultados estão disponíveis para o ano de 2008. O índice apresenta classificação 
de 1 a 5, ponderando aspectos de riqueza, longevidade e escolaridade 

ATLAS 
Situação dos Municípios quanto a Mananciais e 
Sistemas Produtores de Água, de acordo com o Atlas 
Brasil 

Dados obtidos do Atlas Brasil (ANA, 2011), contendo a situação dos municípios paulistas quanto à 
relação oferta/demanda de mananciais e situação dos sistemas de produção de água (tendo como 
resultado município “satisfatório”, ou “vulnerável por manancial”, ou “vulnerável por sistema”). O 
resultado é adimensional. 

 



Nomenclatura na 
Tabela 

Descrição Fonte e Forma de Cálculo 

AGUA Percentual de Domicílios Atendidos por Redes de 
Água, em cada Município paulista em 2010 

Dados obtidos do IBGE, relativos à Pesquisa Nacional de Saneamento Básico e ao Censo Demográfico 
2010. Os dados brutos (número de domicílios) são relacionados à população total de cada município, 
obtendo-se o percentual de atendimento por redes de abastecimento de água correspondente 

ESG. 
Percentual de Domicílios com Sanitários ou 
Banheiros ligados à rede geral de esgoto ou pluvial, 
em cada Município paulista em 2010 

Dados obtidos do IBGE, com as taxas calculadas em função da relação entre o número de domicílio 
com banheiros/sanitários ligados à rede de esgoto ou pluvial e a população de cada localidade 

LIXO Percentual de Domicílios com Coleta de Lixo, em 
cada Município paulista em 2010 

Dados do IBGE e ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais. Corresponde à relação entre o número de domicílios particulares permanentes dotados de 
sistemas de coleta de lixo, em cada município, sobre o total da população correspondente 

URB Taxa de Urbanização % calculado a partir da relação entre a população urbana e a população total, obtido a partir do Censo 
Demográfico de 2010, do IBGE 

DTS Despesas com Saúde dos municípios paulistas per 
capita (R$/hab) 

Dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS/AESD/SE/MS, para o 
ano de 2010, sem necessidade de cálculo 

INV 
Investimentos per capita previstos para os 
municípios considerados “vulneráveis” segundo o 
Atlas Brasil 

Dados obtidos do Atlas Brasil (ANA, 2011), contendo os investimentos para os municípios paulistas 
considerados vulneráveis (calculado pelo valor do investimento total dividido pela população, obtendo-
se o valor em R$/hab) 

 


