
 
 
 
NOTA TÉCNICA 
 
Indicadores universais do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2013 - 2015 
 
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA 

• Indicador 18: Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 
população da mesma faixa etária 

• Indicador 19: Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos e população da mesma faixa etária. 
 

 
Fonte desta nota técnica: 

 

 
 
 
Fonte dos indicadores:  

 
 
 

 
 
 
 
 

RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A 
POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 

 
Indicador 18 (universal) do Rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2013 / 2015 (COAP). 
 
Diretriz Nacional: 

• Diretriz 3 – Promoção da atenção integral a saúde da mulher e da criança e implementação da Rede 
Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

 
Objetivo Nacional: 

• Objetivo 3.1 – Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno 
do Câncer de Mama e do Colo de Útero. 

 
Meta: 

• Ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatologico a cada três 
anos. 

 
Relevância do Indicador: 

• Contribui na avaliação da adequação do acesso a exames preventivos para câncer do colo do útero da 
população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos. 

• Analise de variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos para câncer do colo do 
útero da população feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, identificando situações de desigualdade e 
tendências que demandem ações e estudos específicos. 

Adaptada pela equipe do CONASS com base nas fichas de qualificação dos 
indicadores do Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015. 
Ministério da Saúde / SGEP / DAIS (2ª edição). Págs. 59-60. 
Disponível em http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf  
Acesso em janeiro de 2015. 

Indicadores disponíveis no site do DATASUS / Ministério da Saúde (TABNET) - 
Indicadores do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 – Edição 
2015: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201   
Acesso em abril de 2016. 

http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf
http://datasus.saude.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201


• Subsidio a processos de planejamento, gestão e avaliação de politicas voltadas para a saúde da 
mulher. 

 
Método de Cálculo: 

• Número de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, em 
determinado município e ano / (População feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e 
ano/3). 

• Observação: Código do Procedimento: 0203010019 – exame citopatologico serviço--
vaginal/microflora / 0203010060 – exame citopatologico serviço vaginal – rastreamento 

 
Fonte dos dados na origem: 

• Numerador: Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) - quantidade apresentada 
• Denominador: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

 
Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação: 

• Mês de fechamento do banco de dados da base nacional: Março – referente ao ano anterior. 
• Periodicidade para monitoramento: trimestral. 
• Periodicidade para avaliação: anual. 

 
Limitações 

 Falhas na alimentação da informação no SIA (diretamente ou através do SISCAM - Sistema de 
Informação do Câncer, conforme orientação atual) podem interferir nos resultados e exigem cautela 
na interpretação. 
 
 

 
RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E 

POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 
 
Indicador 18 (universal) do Rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2013 / 2015 (COAP). 
 
Diretriz Nacional: 

• Diretriz 3 – Promoção da atenção integral a saúde da mulher e da criança e implementação da Rede 
Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

 
Objetivo Nacional: 

• Objetivo 3.1 – Fortalecer e ampliar as ações de Prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno 
do Câncer de Mama e do Colo de Útero. 

 
Meta: 

• Ampliar a razao de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade. 
 
Relevância do Indicador: 

• Medir o acesso e a realizacao de exames de rastreamento de cancer de mama pelas mulheres de 50 a 
69 anos.  

• Aponta ainda capacidade de captacao dessas mulheres pelas unidades basicas de Saude. 
 
Método de Cálculo: 

• Numero de mamografias para rastreamento realizadas em mulheres residentes na faixa etaria de 50 a 
69 anos em determinado local e ano / (Populacao feminina na mesma faixa etaria no mesmo local e 
ano/2). 

• Observação: Tabela de Procedimentos Unificada do SIA e SIH: procedimento 0204030188 mamografia 
bilateral para rastreamento. 

 
Fonte dos dados na origem: 

• Numerador: Sistema de Informacao Ambulatorial (SIA/SUS) - quantidade apresentada. 
• Denominador: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

 



Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação: 
• Mes de fechamento do banco de dados da base nacional: Março – referente ao ano anterior. 
• Periodicidade para monitoramento: trimestral 
• Periodicidade para avaliacao: anual 

 
Limitações: 

 Falhas na alimentação da informação no SIA (diretamente ou através do SISCAM - Sistema de 
Informação do Câncer, conforme orientação atual) podem interferir nos resultados e exigem cautela 
na interpretação. 

 


