
Prezado usuário, 

Este é o documento de notas técnicas do Banco de Indicadores da Cidade (BIC). Nele você encontrará alguns esclarecimentos sobre a definição e construção dos indicadores. 

Vale esclarecer que nem sempre o nome do indicador que você encontra no banco corresponde ao listado na coluna “indicador” deste documento. Isso se deve a uma 

tentativa de sintetização. 

Assim, por exemplo, se você buscou no BIC o indicador “Taxa de distorção idade-série/ano escolas privadas (ensino fundamental I)” e deseja compreender melhor o que 

ele significa, nestas notas técnicas você deve procurar a explicação geral para “Taxa de distorção idade-série/ano”. 

Esperamos com isso que essa ferramenta seja ainda mais útil para você. 

 

Indicador  Descrição  

Cobertura pela Atenção Básica Corresponde ao número médio mensal de equipes da atenção básica à saúde, para cada 3000 pessoas, em relação à 
população total residente no município e ano avaliado. 
São consideradas equipes da atenção básica à saúde as Equipes de Saúde da Família (ESF) com carga horária de trabalho 
de 40 horas semanais e as equivalentes a essas, formadas por cada 60 horas semanais, somadas, das especialidades 
médicas: clínica médica, ginecologia e pediatria. 

Componente IDH - Educação Componente do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baseado no nível de escolaridade da população e padronizado 
para variar entre 0 e 1. Quando mais próximo de 1, mais escolarizada é a população, quanto mais próximo de 0, menos 
escolarizada. 

Componente IDH - Longevidade Componente do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baseado na expectativa de vida ao nascer e padronizado para 
variar entre 0 e 1. Quando mais próximo de 1, mais longeva é a população, por seu turno, quanto mais próximo de 0, 
menos longeva ela é. 

Componente IDH - Renda Componente do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) baseado no PIB per capita e padronizado para variar entre 0 
e 1. Quando mais próximo de 1, mais recursos econômicos foram disponibilizados a população, por seu turno, quanto 
mais próximo de 0, menos recursos há. Cabe a crítica de que essa forma de medição da riqueza de uma população não 
considera a concentração de renda. Assim, a renda per capita pode ser extremamente alta, mas a maior parte da 
população ser extremamente pobre, caso seja grande a concentração de riqueza por uma minoria. 

Dióxido de enxofre Poluente derivado principalmente da queima de combustíveis, como diesel, óleo combustível industrial e gasolina. 
Segundo a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), é um dos principais formadores da chuva ácida.  



Domicílios com rede geral de distribuição 
de água 

São todos os domicílios ligados à rede geral de distribuição de água ou que se localizam em terreno ligado à rede. 

Domicílios com renda per capita de 0 
(inclusive) a 1/2 salário mínimo 
(exclusive) 

Domicílios com renda per capita (que corresponde ao total do rendimento conseguido pelos moradores do domicílio 
dividido pelo número de moradores no domicílio) igual a 0 e até 1/2 salário mínimo (exclusive). O salário mínimo 
considerado foi aquele vigente no ano da captação da informação. Sendo assim, por exemplo, no caso de uma informação 
relativa ao ano de 2010, o salário mínimo vigente era de R$ 510,00............ 

Domicílios com rendimento mensal 
domiciliar por pessoa maior que 0 e até 1 
salário mínimo 

Domicílios com renda per capita (que corresponde ao total do rendimento conseguido pelos moradores do domicílio 
dividido pelo número de moradores no domicílio) maior que 0 (exclusive) e até 1 salário mínimo (inclusive). O salário 
mínimo considerado foi aquele vigente no ano da captação da informação, sendo assim, por exemplo, no caso de uma 
informação relativa ao ano de 2010, o salário mínimo vigente era de R$ 510,00. 

Domicílios com rendimento mensal 
domiciliar por pessoa maior que 1 e até 3 
salários mínimos 

Domicílios com renda per capita (que corresponde ao total do rendimento conseguido pelos moradores do domicílio 
dividido pelo número de moradores no domicílio) maior que 1 (exclusive) e até 3 salários mínimos (inclusive). O salário 
mínimo considerado foi aquele vigente no ano da captação da informação, sendo assim, por exemplo, no caso de uma 
informação relativa ao ano de 2010, o salário mínimo vigente era de R$ 510,00. 

Domicílios com rendimento mensal 
domiciliar por pessoa maior que 10 
salários mínimos 

Domicílios com renda per capita (que corresponde ao total do rendimento conseguido pelos moradores do domicílio 
dividido pelo número de moradores no domicílio) maior que 10 salários mínimos (exclusive). O salário mínimo 
considerado foi aquele vigente no ano da captação da informação, sendo assim, por exemplo, no caso de uma informação 
relativa ao ano de 2010, o salário mínimo vigente era de R$ 510,00. 

Domicílios com rendimento mensal 
domiciliar por pessoa maior que 3 e até 5 
salários mínimos 

Domicílios com renda per capita (que corresponde ao total do rendimento conseguido pelos moradores do domicílio 
dividido pelo número de moradores no domicílio) maior que 3 (exclusive) e até 5 salários mínimos (inclusive). O salário 
mínimo considerado foi aquele vigente no ano da captação da informação, sendo assim, por exemplo, no caso de uma 
informação relativa ao ano de 2010, o salário mínimo vigente era de R$ 510,00. 

Domicílios com rendimento mensal 
domiciliar por pessoa maior que 5 e até 
10 salários mínimos 

Domicílios com renda per capita (que corresponde ao total do rendimento conseguido pelos moradores do domicílio 
dividido pelo número de moradores no domicílio) maior que 5 (exclusive) e até 10 salários mínimos (inclusive). O salário 
mínimo considerado foi aquele vigente no ano da captação da informação, sendo assim, por exemplo, no caso de uma 
informação relativa ao ano de 2010, o salário mínimo vigente era de R$ 510,00. 

Domicílios em área arborizada Domicílios com entorno arborizado. De acordo com a documentação dos arquivos de Agregados de Setores, foram 
considerados domicílios com entorno arborizado aqueles nos quais "na face ou na sua face confrontante ou no canteiro 
central, existia arborização, ou seja, existia árvore ao longo da calçada/passeio e/ou em canteiro que divida pistas de um 
mesmo logradouro, mesmo que apenas em parte. Considerou-se também a arborização quando existente em 
logradouros sem pavimentação e/ou sem calçada/passeio." (Base de informações do Censo Demográfico 2010: 
Resultados do Universo por setor censitário. p. 27) 



Domicílios em área com esgoto a céu 
aberto 

Domicílios em área com esgoto a céu aberto são aqueles que "na face ou na sua face confrontante, existia vala, córrego 
ou corpo d’água onde habitualmente ocorria lançamento de esgoto doméstico; ou valeta, por onde escorria, na 
superfície, o esgoto doméstico a céu aberto." (Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo 
por setor censitário. p. 28) 

Domicílios em área com iluminação 
pública 

Domicílios com iluminação pública são todos os que na face do imóvel ou na face confrontante há ponto fixo de iluminação 
pública. 

Domicílios em área com lixo acumulado 
nas vias 

Domicílios com lixo acumulado nas vias são todos os que na face do imóvel ou na face confrontante tinham depósito e 
acumulo de lixo. No caso de ruas onde há caçamba de recolha, não foi considerado como lixo acumulado. 

Domicílios em área pavimentada Domicílios em área pavimentada são todos os localizados em trechos de ruas pavimentadas, seja por asfalto, 
paralelepípedo, pedras, ou outro material. 

Domicílios improvisados De acordo com as Notas Metodológicas dos Censos Demográfico, domicílios improvisados são domicílios particulares que 
não tem espaço destinado exclusivamente à moradia (por exemplo, loja, fábrica, etc). Também se considera improvisado 
quando constitui local inadequado para moradia, caso de prédios em construção, tendas, barracas, vagões, trailers, 
grutas, cocheiras, paiol, etc. 

Domicílios sem rendimento no mês de 
referência 

Domicílios cujos moradores declararam não possuir renda. 

Estabelecimentos nos grandes setores da 
economia que declaram RAIS 

Total de estabelecimentos nos grandes setores da economia, sendo, agropecuária, comércio, construção civil, indústria e 
serviços que declaram a RAIS (Relação de Informações Sociais). Idealmente, todas as pessoas empresas e pessoas jurídicas 
devem declarar a RAIS, mesmo em sendo empresa com representação de pessoa jurídica domiciliada no exterior, assim 
como empregadores, ainda que pessoas físicas, cartórios extrajudiciais, órgãos da administração direta e indireta, 
condomínios. Para maiores informações, consultar: http://www.rais.gov.br/sitio/quem_deve_declarar.jsf. 

Estrangeiro Foram considerados estrangeiros todos os nascidos fora do país. 



Expectativa de vida ao nascer Em uma dada população, a expectativa de vida ao nascer ou esperança de vida é o número de anos que um grupo de 
indivíduos nascidos no mesmo ano (chamado de coorte) pode esperar viver, se mantidas ao longo de suas vidas as taxas 
de mortalidade específicas por idade observadas no ano do nascimento da coorte. 

Frequência por religião - Católica Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias-Mórmons; Testemunha de Jeová. 

Frequência  por religião - Cristãs 
Restauracionistas 

Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias-Mórmons; Testemunha de Jeová. 

Frequência por religião - Espiritualista ou 
Espírita 

Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Candomblé; Esotérica; Espírita; 
Espírita, Kardecista; Espiritualista; Outras declarações de religiosidade afro-brasileira; Outras Espírita Kardecista; Outras 
Umbandas; Racionalismo Cristão; Santo Daime; Umbanda. 

Frequência por religião - Evangélico 
Neopentecostais 

Declaração Múltipla De Religião Evangélica; Evangélica não determinada; Evangélica renovada, restaurada e reformada 
não determinada; Evangélica Renovada, Restaurada e Reformada Sem Vínculo Ins; Evangélica Sem Vínculo Institucional; 
Igreja Apostólica Renascer em Cristo; Igreja Assembleia De Deus Todos Os Santos; Igreja de Origem Pentecostal Nova  
Vida; Igreja Evangélica Casa da Bênção; Igreja Evangélica Casa de Oração; Igreja Evangélica Comunidade Cristã; Igreja  
Evangélica Comunidade Evangélica; Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Amor; Igreja Internacional da Graça de Deus; 
Igreja Mundial do Poder de Deus; Igreja Pentecostal Avivamento Bíblico; Igreja Universal do Reino de Deus; Outras 
evangélicas. 

Frequência por religião - Evangélico 
Pentecostais 

Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Evangélica Pentecostal Sem Vínculo  
Institucional; Igreja Assembleia de Deus Madureira; Igreja Congregação Cristã do Brasil; Igreja Congregacional Cristã Do  
Brasil; Igreja do Nazareno; Igreja Evangelho Quadrangular; Igreja Evangélica Adventista da Promessa; Igreja Evangélica  
Adventista do Sétimo Dia; Igreja Evangélica Adventista Movimento De Reforma; Igreja Evangélica Assembleia de Deus; 
Igreja Evangélica Pentecostal Maranata; Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo; Outras Evangélica De Origem 
Pentecostal Assembleia De Deus; Outras Evangélica De Origem Pentecostal Avivamento Bíblico; Outras Evangélica De 
Origem Pentecostal Comunidade Cristã; Outras Evangélica De Origem Pentecostal Comunidade Evangélica; Outras 
evangélicas de origem pentecostal assembleia de Deus; Outras Igrejas Evangélicas Pentecostais. 

Frequência por religião - Outras e não 
determinada 

Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Não sabiam; sem declaração; 
Islamismo; Judaísmo; Religiosidade não determinada ou mal definida; Legião da Boa Vontade-Religião de Deus; Budismo;  
Hare Krishna; Hinduísmo; Igreja Messiânica Mundial; Outros budismos; Perfect Liberty; Seicho No-Ie; Soka Gakkai. 



Frequência por religião - Protestantes 
Históricas 

Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Batista Pentecostal; Batista 
Renovada; Convenção Batista Nacional; Evangélica Metodista Wesleyana; Igreja Evangélica Batista; Igreja Evangélica 
Episcopal Anglicana; Igreja Evangélica Metodista; Igreja Evangélica Presbiteriana; Igreja Presbiteriana do Brasil; Igreja 
Presbiteriana Independente; Igrejas Luteranas; Outras evangélicas de missão batista; Outras evangélicas de missão 
presbiteriana; Presbiteriana Renovada. 

Frequência por religião - Religiosidade 
cristã não determinada 

Religiosidade cristã não determinada; Religiosidade Cristã Sem Vínculo Institucional; Religiosidade não determinada ou 
mal definida. 

Frequência por religião - Sem religião, 
agnósticos e ateus 

Agrupamento daqueles que no quesito "Qual é a sua religião ou culto", responderam: Ateu; Sem Religião. 

ICTEM O Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município (ICTEM). É um indicador formado por 
cinco elementos, representando condições a serem avaliadas no sistema público de tratamento de esgotos que vão desde 
a existência de coleta até a destinação adequada de resíduos do tratamento. 

IDEB O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) reúne em um só indicador dois conceitos para a qualidade da 
educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 

IDH geral O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). É uma medida sintética, formulada pelas Nações Unidas, da situação do 
desenvolvimento humano de um lugar em três dimensões básicas: renda, educação e saúde. Os valores alcançados em 
cada dimensão são padronizados para variar entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é um 
lugar, ao passo que quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido ele é. 

Imigrante interestadual Imigrantes interestaduais são aqueles que não nasceram no município e nem no estado, sendo, portanto, provenientes 
de outras unidades da federação. 

Imigrante intraestadual Imigrantes intraestaduais são aqueles que não nasceram no município, mas que são provenientes do estado de São Paulo.  

Imigrantes total (não nascidos) São imigrantes todos os residentes que não nasceram no município de Osasco. 



Impostos, líquidos de subsídios, sobre 
produtos, a preços correntes 

Componente do Produto Interno Bruto (PIB), refere-se ao total de impostos arrecadados pelo setor público subtraído dos 
incentivos fornecidos ao setor privado a preços do ano corrente. 

Índice de Gini da renda domiciliar per 
capita 

O índice de Gini é uma medida de desigualdade econômica. Ele varia entre 0 e 1, zero corresponde a uma completa 
igualdade na dimensão renda (todas as pessoas tem a mesma renda) e um corresponde a uma completa desigualdade 
(onde um indivíduo, ou uma pequena parcela de pessoas, detêm toda a renda). 

Índice de qualidade dos aterros Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR), contempla múltiplas dimensões, como: recepção dos resíduos, 
presença de catadores, existência de isolamento físico, proximidade com núcleos habitacionais e etc, para classificar o 
local em adequado (notas de 7,1 a 10) ou inadequado (notas de 0 a 7,0). 

Média de alunos por turma Número médio de alunos por turma no nível de educação em questão, correspondendo, portanto, a divisão do número 
de matrículas pelo número de turmas. 

Média de idade Média de idade na área de ponderação. 

Média de moradores nos domicílios Número médio de moradores por domicílios em Osasco, é uma medida de densidade demográfica dos domicílios. 

Médicos por mil habitantes na cidade Total de médicos atuando na cidade, seja em estabelecimentos públicos ou privados, dividido pelo número de habitantes 
no ano, multiplicado por 1.000. 

Monóxido de carbono Segundo a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), é um poluente sob a forma de gás incolor e inodoro, 
é o resultado da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa, etc). Em geral 
é encontrado em maiores concentrações nas cidades, emitido principalmente por veículos automotores. 

Número de consultas médicas 
especializadas/ano 

Refere-se ao quantitativo de consultas médicas especializadas realizadas no período de um ano. Estas consultas podem 
ter sido ofertadas aos munícipes em serviços municipais ou estaduais. Não estão contempladas nesse cálculo as consultas 
médicas realizadas pelas Unidades Básicas de Saúde (clínica médica, ginecologia e pediatria). 

Número de participação de servidores da 
Secretaria de Saúde nas ações de 
educação permanente/ano 

Mostra o quantitativo de servidores da Secretaria de Saúde que participaram das ações de educação permanente (cursos, 
seminários, etc.) durante o período de um ano. 



Ocupados empregadores Pessoa que trabalha explorando seu empreendimento e que tem pelo menos um empregado. 

Ocupados empregados com carteira de 
trabalho assinada 

Empregado com carteira de trabalho assinada. 

Ocupados  empregados  pelo  regime 
jurídico dos funcionários públicos 

Funcionário público regido pelo Regime Jurídico dos Funcionários Públicos (federal, estadual ou municipal). 

Ocupados empregados sem carteira de 
trabalho assinada 

Empregado sem carteira e que não é de corporação de segurança ou funcionário público. 

Ocupados militar do exército, marinha, 
aeronáutica, polícia militar ou corpo de 
bombeiros 

Trabalhadores do Exército, Marinha, Aeronáutica ou das Forças Auxiliares, contabilizou-se aqui inclusive pessoas que 
prestavam o serviço militar obrigatório. 

Ocupados não remunerados São aqueles que trabalham sem remuneração ajudando na atividade de morador do domicílio que era conta própria, 
empregador ou empregado do setor privado. 

Ocupados por conta própria São pessoas que vivem da exploração de seu próprio empreendimento. Podem trabalhar sozinhas, com sócio ou com 
ajuda de empregado do tipo não remunerado. 

Partículas inaláveis (MP10) Segundo a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), é o conjunto de poluentes com tamanho igual ou 
menor a 10 μm, constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na 
atmosfera.  
Por causa de seu pequeno tamanho, podem ficar retidos no sistema respiratório. 

Percentual de abandono de tratamento 
de IST/AIDS 

Aponta a proporção de pacientes que abandonaram o tratamento/acompanhamento das IST/AIDS em relação ao total 
de pacientes acompanhados. 



Percentual de acesso hospitalar de 
óbitos por acidente 

Proporção de residentes de determinado município que foram à óbito por acidente e tiveram atendimento hospitalar, 
em relação ao total residentes do mesmo município e que foram à óbito por acidente, com e sem atendimento hospitalar, 
no período considerado. 

Percentual de cães e gatos vacinados 
contra raiva 

Mostra a proporção de cães e gatos vacinados anualmente contra Raiva em relação à população canina e felina do 
município. 

Percentual de cobertura populacional 
das equipes de estratégia da saúde da 
família (valor referente a dezembro) 

Refere-se à proporção estimada de cobertura populacional de equipes de saúde da família no município. O cálculo é feito 
por número de equipes de estratégia da saúde da família x 3.000 x 100 / População residente, onde 3.000 é o número 
médio de pessoas atendidas por uma equipe de estratégia da saúde da família. 

Percentual de cobertura populacional 
estimada por agentes comunitários de 
saúde (valor referente a dezembro) 

Refere-se à proporção estimada de cobertura populacional por agentes comunitários de saúde no município. O cálculo é 
feito por número de agentes comunitários de saúde x 750 / População residente, onde 750 é o número médio de pessoas 
atendidas por um agente comunitário de saúde. 

Percentual de crianças de 0 a 3 anos 
frequentando creches 

Número de matrículas em creches dividido pela população de 0 a 3 anos. 

Percentual de crianças de 4 a 5 anos 
frequentando pré-escolas 

Número de matrículas em pré-escolas dividido pela população de 4 a 5 anos. 

Percentual de domicílios com acesso à 
rede de energia elétrica 

Domicílios com energia elétrica, independente da fonte (companhia, eólica, gerador, etc.). 

Percentual de domicílios com acesso à 
rede de esgoto ou com fossa séptica 

São os domicílios onde o sistema de coleta conduz os dejetos a um desaguadouro geral da área, ainda que o sistema não 
dispusesse de estação de tratamento da matéria esgotada (estes são aqueles que possuem acesso à rede de esgoto). 
Também estão contabilizados aqui os domicílios com acesso à fossa séptica, sendo aqueles que os dejetos vão para fossa 
próxima, onde depois de passar por processo de tratamento ou decantação, pode ter a parte líquida conduzida para um 
desaguadouro geral da área. 

Percentual de domicílios com coleta de 
lixo 

Domicílios servidos por recolha direta ou por caçambas esvaziadas por serviço de limpeza. 



Percentual de domicílios com 
microcomputador 

Foram considerados microcomputadores os desktops, laptops, notebooks e netbooks. 

Percentual de domicílios com rede geral 
de distribuição de água ou poço 

Considera domicílios ligados a rede geral de distribuição de água ou em terreno que possui ligação e domicílios servidos 
por poço ou nascente desde que estes estivessem localizados em terreno ou propriedade em que o imóvel se localiza. 

Percentual de estabelecimentos de saúde 
vistoriados/ano 

Refere-se ao número de estabelecimentos de saúde, públicos e privados, que receberam vistoria técnica da Vigilância 
Sanitária municipal, em relação ao número total de estabelecimentos de saúde existentes no município.  

Percentual de imigrantes antigos (tempo 
de residência igual ou maior que 10 anos)  

Foram considerados imigrantes antigos todos os não nascidos e que residem no município há 10 anos ou mais. 

Percentual de imigrantes recentes 
(tempo de residência igual ou menor que 
9 anos) 

Foram considerados imigrantes recentes todos os não nascidos e que residem no município há 9 anos ou menos. 

Percentual de imóveis visitados em, pelo 
menos, 4 ciclos de visitas domiciliares 
para o controle da dengue e outras 
arboviroses 

Este indicador permite avaliar imóveis localizados em áreas infestadas pelo vetor e o quantitativo que realmente foi 
visitado pelos agentes de controle de endemias. É calculado pela proporção de imóveis visitados em cada um dos ciclos 
de visitas domiciliares de rotina para o controle da dengue em relação ao número total de imóveis de uma determinada 
localidade. 

Percentual de notificações digitadas em 
tempo oportuno 

Este indicador representa a capacidade de detecção de eventos de saúde pública e qualifica a informação. Envolve todas 
as doenças e agravos que são de notificação compulsória imediata, cujas medidas de prevenção e controle estão previstas. 
Permite avaliar e monitorar a capacidade de resolução das investigações de casos registrados. É calculado pela proporção 
de registros de Doenças de Notificação Compulsória Imediata (DNCI) encerrados dentro de 60 dias, a partir da data de 
notificação, sobre o total de registros de DNCI, por unidade de residência, notificados no período da avaliação. 

Percentual de pessoas com ensino 
superior completo com idade de 25 anos 
ou mais 

Foram considerados todos os que cursaram de forma completa pelo menos o curso superior em nível de graduação. 

Percentual de reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho Municipal de 
Saúde realizadas com pelo menos 75% 
dos conselheiros 

Refere-se à proporção de reuniões do Conselho Municipal de Saúde realizadas com a participação de 75% ou mais de 
conselheiros.  



Percentual de unidades de saúde que 
possuem conselho gestor atuante 

Refere-se à proporção de unidades de saúde que possuem conselho gestor entre todas as unidades de saúde do 
município.  

Pessoas frequentando EJA São todos os que frequentam cursos de Ensino para Jovens e Adultos (EJA). O EJA é uma modalidade de ensino destinada 
a pessoas que não concluíram as etapas do ensino fundamental ou médio na idade preconizada pelo Ministério da 
Educação. O EJA ensino fundamental é disponibilizado para pessoas a partir dos 15 anos, ao passo que o EJA ensino médio 
atende aos que tem a partir dos 18 anos. 

Pessoas por raça/cor Refere-se a população por raça/cor levantada pelos Censos Demográficos do IBGE, vale ressaltar que a aferição é feita por 
declaração do entrevistado. 

População feminina Refere-se à população feminina residente em Osasco. Para os anos de 2000 a 2012 utilizou-se a distribuição por sexo 
levantadas pelos censos ou calculadas por estimativa do IBGE. De 2013 a 2015 aplicou-se a distribuição projetada pelo 
SEADE para as estimativas da população total do IBGE. 

População masculina Refere-se à população masculina residente em Osasco. Para os anos de 2000 a 2012 utilizou-se a distribuição por sexo 
levantadas pelos censos ou calculadas por estimativa do IBGE. De 2013 a 2015 aplicou-se a distribuição projetada pelo 
SEADE para as estimativas da população total do IBGE. 

 

População por faixa etária Refere-se à população por faixas de idade residente em Osasco. Para os anos de 2000 a 2012 utilizou-se a distribuição 
etária levantada pelos censos ou calculadas por estimativa do IBGE. De 2013 a 2015 aplicou-se a distribuição etária 
projetada pelo SEADE para as estimativas da população total do IBGE. 

População total Refere-se ao número de habitantes residentes na data de referência do levantamento, 1 de agosto em 2000 e 31 de julho 
em 2010, para os anos censitários. Para os anos intercensitários utilizou-se a população estimada pelo IBGE divulgada no 
Diário Oficial da União. 

Produto interno bruto a preços correntes  O produto interno bruto, PIB, corresponde ao total de produtos e serviços produzidos pela economia de um determinado 
local num período de tempo. A expressão a preços correntes quer dizer que o valor é aquele contabilizado no tempo do 
levantamento, é sinônimo de valor nominal. Portanto, produto interno bruto a preços correntes de Osasco em 2013, por 
exemplo, é o valor monetário de tudo o que foi produzido pela economia osasquense no ano de 2013 aos preços de 2013. 
Como temos os processos inflacionários, para efeito de análise de crescimento ou retração econômica, os valores 
correntes de 2013 não devem ser comparados com os valores correntes de 2012, por exemplo. 

Proporção de internações por causas 
sensíveis à atenção básica 

Corresponde ao número de internações por causas sensíveis à atenção básica de residentes dividido pelo total de 
internações clínicas de residentes. Vale ressaltar que a internação independe do local onde ocorreu, podendo ter sido, 
portanto, em unidades de saúde de fora do município. 



Proporção de nascidos vivos de mães com 
7 ou mais consultas pré-natais 

Corresponde ao número de nascidos vivos cujas mães passaram por sete ou mais consultas pré-natais durante a gestação.  

Quantidade de agentes comunitários de 
saúde implantados (valor referente a 
dezembro) 

Corresponde ao número de agentes cadastrados no sistema e que estão em conformidade com o credenciamento pelo 
Ministério da Saúde, são estes os agentes que habilitam o recebimento de incentivo financeiro pelo município. 

Quantidade de equipes de estratégia da 
saúde da família implantadas (valor 
referente a dezembro) 

Corresponde ao número de equipes cadastradas no sistema e que estão em conformidade com o credenciamento pelo 
Ministério da Saúde, são estas equipes que habilitam o recebimento de incentivo financeiro pelo município. 

Renda média familiar total mensal Somatório dos rendimentos dos componentes da família (rendimentos de trabalho, benefícios, transferências etc.) 
dividido pelo número de componentes da família. 

Rendimento médio dos responsáveis Calcula-se pelo somatório dos rendimentos dos declarados responsáveis pelo domicílio no bairro dividido pelo total de 
responsáveis. Vale ressaltar que para este cálculo foram excluídos aqueles que declararam renda igual a zero. 

 

Rendimento nominal total médio dos 
ocupados 

Refere-se ao total dos rendimentos dos ocupados, considerando-se a renda do trabalho principal e demais fontes, 
trabalho secundário, pensões, aposentadorias, etc, dividido pelo número de ocupados no município. A expressão nominal 
significa que os valores estão disponíveis em preços do ano de levantamento, ou seja, não considera os efeitos 
inflacionários que atuam entre os anos. 

Saldo migratório interestadual (data fixa) Corresponde à diferença entre imigrantes e emigrantes na modalidade interestadual (ou seja, pessoas que se 
movimentaram partindo de qualquer unidade da federação, exceto São Paulo, para Osasco - imigrantes - e de Osasco 
para o resto do país - emigrantes) pelo quesito data fixa. A data fixa corresponde ao levantamento de movimentos 
populacionais em uma data específica do tempo, no caso dos Censos é perguntada a residência do indivíduo 5 anos antes 
(exemplo: no censo 2010, em que a data de referência de levantamento é 31 de julho de 2010, perguntou-se o lugar de 
residência do indivíduo em 31 de julho de 2005). 

Saldo migratório intraestadual (data fixa) Corresponde à diferença entre imigrantes e emigrantes na modalidade intraestadual (ou seja, pessoas que se 
movimentaram partindo de qualquer município do Estado de São Paulo para Osasco - imigrantes - e de Osasco para 
qualquer município do estado - emigrantes) pelo quesito data fixa. A data fixa corresponde ao levantamento de 
movimentos populacionais em uma data específica do tempo, no caso dos Censos é perguntada a residência do indivíduo 
5 anos antes (exemplo: no censo 2010, em que a data de referência de levantamento é 31 de julho de 2010, perguntou-
se o lugar de residência do indivíduo em 31 de julho de 2005). 



Saldo  migratório  intrametropolitano 
(data fixa) 

Corresponde à diferença entre imigrantes e emigrantes com origem e destino dentro da região metropolitana de São 
Paulo pelo quesito data fixa (ou seja, pessoas que se movimentaram partindo de qualquer município da Região 
Metropolitana de São Paulo para Osasco - imigrantes - e de Osasco para qualquer município da Região Metropolitana de 
São Paulo - emigrantes). A data fixa corresponde ao levantamento de movimentos populacionais em uma data específica 
do tempo, no caso dos Censos é perguntada a residência do indivíduo 5 anos antes (exemplo: no censo 2010, em que a 
data de referência de levantamento é 31 de julho de 2010, perguntou-se o lugar de residência do indivíduo em 31 de 
julho de 2005). 

Saldo migratório total (data fixa) Corresponde à diferença entre imigrantes e emigrantes em todas as modalidades migratórias (ou seja, são todos os 
indivíduos que vieram morar em Osasco, vindos de qualquer lugar do Brasil - imigrantes - e todos os que saíram de Osasco 
para residir em qualquer outro município - emigrantes) pelo quesito data fixa. A data fixa corresponde ao levantamento 
de movimentos populacionais em uma data específica do tempo, no caso dos Censos é perguntada a residência do 
indivíduo 5 anos antes (exemplo: no censo 2010, em que a data de referência de levantamento é 31 de julho de 2010, 
perguntou-se o lugar de residência do indivíduo em 31 de julho de 2005). 

Tamanho médio da família Corresponde ao número de residentes em domicílios onde havia laços de parentesco dividido pelo número de famílias na 
área. 

Taxa bruta de natalidade Número de nascidos vivos no ano dividido pelo número de habitantes multiplicado por mil. 

Taxa de analfabetismo (pessoas com 10 
anos ou mais de idade) 

São consideradas alfabetizadas todas as pessoas capazes de escrever um bilhete simples no idioma que conhecem, seja 
qual for. As que não atendiam a este requisito foram consideradas analfabetas, mesmo quando passaram por um 
processo de alfabetização não consolidado e assinavam o próprio nome. 

Taxa de assalariamento formal Foram considerados trabalhadores assalariados formais aqueles com carteira assinada e os assalariados do setor público. 
Corresponde à razão entre estes trabalhadores e o total de ocupados. 

Taxa de assalariamento informal Corresponde a razão entre os assalariados sem carteira de trabalho assinada e o total de ocupados. 

Taxa de desemprego aberto O desemprego aberto é um dos tipos de desemprego levantado por pesquisas sobre situação ocupacional, é a taxa de 
desemprego mais usual, embora não seja a única e certamente não é a mais completa. Ele corresponde ao número de 
pessoas que procuraram trabalho nos últimos 30 dias e não exerceram nenhuma atividade nos sete dias anteriores a 
entrevista. 

Taxa de distorção idade-série/ano Corresponde ao percentual de alunos com idade superior a recomendada para a série/ano em que se encontram. Cabe 
esclarecer que se considera como marco inicial os 7 anos, idade adequada para ingresso no ensino fundamental. Assim, 
por exemplo, todos os que em algum momento do primeiro ano tiverem 7 anos, ainda que completem 8 no decorrer do 



período letivo, são considerados como em idade adequada. Portanto, ainda dentro do exemplo de marco inicial, serão 
alunos em idade inadequada apenas os que completem 9 anos ou mais no decorrer do período letivo do primeiro ano. 

Taxa de furto ou roubo de veículos Corresponde aos veículos furtados ou roubados, que tiveram boletim de ocorrência registrado, pelo número de 
habitantes do município estimado pelo IBGE. Vale mencionar que, ainda que furto e roubo tenham o mesmo resultado 
final, a subtração de um bem, diferem, pois no furto não há emprego de grave ameaça ou violência, o que acontece no 
roubo. 

Taxa de furto ou roubo geral, exceto 
veículos 

Corresponde aos bens furtados ou roubados, exceto veículos, que tiveram boletim de ocorrência registrado, pelo número 
de habitantes do município estimado pelo IBGE. Cabe esclarecer que, ainda que furto e roubo tenham o mesmo resultado 
final, a subtração de um bem, diferem, pois no furto não há emprego de grave ameaça ou violência, o que acontece no 
roubo. 

Taxa de homicídio doloso Corresponde ao número de homicídios registrados na secretaria de segurança pública pelo número de habitantes 
segundo a estimativa do IBGE. No vocabulário do direito penal, o dolo caracteriza-se pela vontade do agente em produzir 
o resultado, morte de outrem, ou pela assunção do risco de produzir o resultado. 

Taxa de mortalidade prematura pelo 
conjunto das DCNT – Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis 

Corresponde ao número de óbitos de pessoas de 30 a 69 anos por um rol de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças 
do aparelho circulatório, neoplasias malignas, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas) em um determinado 
espaço geográfico e período de tempo dividido pela população de 30 a 69 anos em determinado espaço geográfico e 
tempo – multiplicada por 100.000. 

Taxa de mortalidade proporcional antes 
dos 60 anos 

É o resultado da divisão entre o número de óbitos de residentes com menos de 60 anos pelo total de óbitos – excluindo 
os óbitos de faixa etária ignorada – multiplicado por mil. 

Taxa de mortalidade geral É o resultado da divisão entre os óbitos de residentes pelo total de residentes no município multiplicado por mil. 

Taxa de mortalidade infantil Calculado pela divisão do número de óbitos entre crianças menores de 01 ano (11 meses e 29 dias) pelo número de 
nascidos vivos multiplicado por mil. 



Total de domicílios Refere-se ao número de domicílios do tipo particular permanente no município. Segundo a classificação do IBGE, 
domicílio particular é aquele em que os moradores estão vinculados por laços de parentesco, convivência doméstica ou 
normas de convivência, eles são considerados permanentes quando servem exclusivamente para habitação. 

Total de leitos de internação: estaduais, 
municipais ou particulares 

Corresponde ao número de leitos no município por esfera administrativa de competência, estadual, municipal ou privada. 

Total de ocupados Segundo a classificação utilizada pelo censo demográfico, ocupados são todos aqueles que exerceram trabalho por pelo 
menos uma hora completa durante a semana de referência ou os que tinham trabalho remunerado do qual estavam 
temporariamente afastados. 

Trabalhadores nos grandes setores da 
economia declarados na RAIS 

Os grandes setores da economia considerados são: agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. O 
número de trabalhadores formais (ainda que avulsos, categoria legalizada sem vínculo empregatício com o 
estabelecimento em que trabalham, mas com intermediação obrigatória) nesses setores deve ser declarado 
obrigatoriamente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pelos empregadores segundo o Decreto Lei 76.900/75.  
Para maiores informações, consultar: http://www.rais.gov.br/sitio/quem_deve_ser_relacionado.jsf. 

Valor  adicionado  bruto,  a preços 
correntes 

É o valor adicionado por um agente econômico no processo de transformação para produção de bens e serviços. Existe, 
portanto, valor adicionado por grandes setores da economia, como valor adicionado no setor industrial, no setor 
agropecuário e assim por diante. Nesta plataforma foram divulgados os valores adicionados a preços correntes, ou seja, 
vigentes no ano do levantamento, sem ano-base. Vale mencionar ainda que neste conjunto de indicadores, o intervalo 
de anos compreendido entre 2000 e 2009 utilizou metodologia com referência 2002. A partir de 2010, a referência passou 
a ser 2010, por isso as informações constantes nestes dois blocos temporais não são diretamente comparáveis. 

 


