
 
 
 
TAXA DE PARTO CESÁREO 
 

Conceituação 

 É a relação entre o número total de partos cesáreos e o total de partos (normais 

e cesáreos) realizados por uma operadora no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de partos cesáreos   

Total de partos (normais + cesáreos) 
x 100 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Parto cesáreo: É o procedimento cirúrgico que inclui incisão abdominal para 

extração do concepto do útero materno durante o trabalho de parto. 

Parto normal: É o procedimento no qual o concepto nasce por via vaginal. 

 

Interpretação do indicador 

• Este indicador avalia o grau de ocorrência de partos cesáreos em relação ao 

total de partos realizados em uma determinada operadora no período 

considerado. 

• Este indicador permite avaliar a qualidade da assistência prestada, uma vez 

que o aumento do mesmo pode estar refletindo um acompanhamento pré-

natal inadequado ou indicações equivocadas do parto cirúrgico em detrimento 

do parto normal. 

 

Usos 

• Avaliar, indiretamente, a qualidade da assistência pré-natal e ao parto, 

supondo que uma boa assistência diminua o valor da taxa. 

• Analisar as variações geográficas e temporais do indicador, por operadora, 

identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a 

realização de estudos especiais. 



 
 

Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase
Taxa de Parto Cesáreo

 
 
 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o total de partos 

cesáreos em relação ao número total de partos realizados em um serviço de 

saúde seja de 15%. Esta determinação está fundamentada no preceito de que 

apenas 15% do total de partos apresentam indicação precisa de cesariana, ou 

seja, existe uma situação real onde é fundamental para preservação da saúde 

materna e/ou fetal que aquele procedimento seja realizado cirurgicamente e 

não por via natural (OMS, 1996). 

• Uma das principais causas de morbimortalidade perinatal é a síndrome da 

angústia respiratória do recém-nascido. Fetos com 37 a 38 semanas de 

gestação, quando comparados a fetos de 39 a 40 semanas, possuem 120 

vezes mais chances de necessitarem suporte ventilatório. Assim, o 

nascimento antes de 39 semanas deve ser realizado somente por fortes 

razões médicas (Martins-Costa et al, 2002). 

• As normas nacionais estabelecem limites percentuais, por estado, para a 

realização de partos cesáreos, bem como critérios progressivos para o alcance 

do valor máximo de 25% para todos os estados. 

• Percentuais elevados podem significar, entre outros fatores, a concentração 

de partos considerados de alto risco, em municípios onde existem unidades de 

referência para a assistência ao parto. 

• A média da taxa de cesárea, no Brasil, no período de 1998 a 2003 (SIH, 

2004), foi de 37,9 partos cesáreos por 100 partos. 

 
Taxa de cesárea por 100 partos 

Brasil e regiões – 1998 / 2002 
 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 

Região Norte 27,90 27,00 27,40 27,30 28,10 

Região Nordeste 24,30 24,30 25,50 26,30 26,90 

Região Sudeste 46,70 45,30 46,30 46,90 47,50 

Região Sul 42,20 40,50 42,10 43,20 44,10 

Região Centro-Oeste 45,70 42,70 43,40 44,10 44,20 

Total 38,10 36,90 37,80 38,10 38,60 

Fonte: SINASC/DATASUS 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase
Taxa de Parto Cesáreo

 
 
 

Meta 

15% abaixo da taxa da operadora (nível 3) no período anterior avaliado.  

 

Pontuação 

Nível  Pontuação Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 Sem informação ou acréscimo 

Nível 1 0,5 Reduziu de 0,01% a 5,99% de sua taxa de cesárea 

Nível 2 1 Reduziu entre 6,00% e 14,99% de sua taxa de cesárea 

Nível 3 2 Reduziu 15% ou mais de sua taxa de cesárea 

 

Fonte dos dados 

• Sistema de Informações de Produtos (SIP) – ANS/MS 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Incentivar o acompanhamento ao pré-natal a fim de que o parto cesáreo seja 

realizado sob indicações cada vez mais precisas. 

• Incentivar a disseminação de informações a respeito das vantagens do parto 

normal em comparação com o parto cesáreo e dos riscos da realização do 

parto cesáreo na ausência de indicações precisas. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

qualificação da assistência. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• Os dados são coletados por período de competência contábil, ou seja, mês e 

ano em que a operadora recebe a cobrança do evento, o que nem sempre 

equivale à data de sua ocorrência. 

• A cesárea é um procedimento cirúrgico originalmente desenvolvido para 

salvar a vida da mãe e/ou da criança, quando ocorrem complicações durante 

a gravidez ou parto. Este é, portanto, um recurso utilizável em situações pré-
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase
Taxa de Parto Cesáreo

 
 
 

estabelecidas, ou emergenciais, durante a evolução da gravidez ou parto, 

onde existe algum tipo de risco de vida para a mãe, o bebê ou para ambos. 

• Destaca-se que a assistência ao pré-natal apresenta diferenças importantes 

na distribuição. Contudo, mesmo considerando-se tais diferenças, a meta de 

15% de partos cesáreos deve ser perseguida, uma vez que segue orientação 

nacional (MS) e internacional (OMS) de saúde. 

 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Indicadores e Dados Básicos - 

Brasil – 2003 (IDB 2003) – Brasília: 2002 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de 

Epidemiologia. Sistema de Informações Hospitalares. DATASUS. Brasília, 

2002. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mrmap.htm. Acesso 

em set 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de análise de situação de saúde. Saúde Brasil 2004: Uma 

análise da situação de saúde. Brasília: 2004. 

• INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/popmap.htm. Brasil. Acesso em set 

2004. 

• MARTINS-COSTA S H (org.). Projeto diretrizes. Federação Brasileira das 

Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Disponível em 

http://www.cfm.org.br/Projeto Diretrizes. 2002. 

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Assistência ao parto normal: um 

guia prático. Genebra: 1996. 
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TAXA DE INTERNAÇÕES POR AMPUTAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES 

POR DIABETES MELLITUS 

 

Conceituação 

Número de internações por amputação de membros inferiores por diabetes 

Mellitus em relação ao total de expostos da operadora no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de internações por amputação de membros inferiores  
por diabetes Mellitus 

 
 

Total de expostos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Amputação de membros inferiores por diabetes Mellitus: é a 

amputação, em qualquer nível, de membros inferiores, como complicação do 

diabetes Mellitus, classificado como E 10 a E 14, do Capítulo IV da CID-10 

(OMS, 1997). 

Expostos: É definido como o beneficiário que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no procedimento em questão, no período considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• Mede a participação relativa das internações por amputação de membros 

inferiores por diabetes Mellitus em relação à população exposta da 

operadora no ano considerado. 

• É uma medida de morbidade hospitalar por complicações do diabetes 

Mellitus, no âmbito da operadora que reflete conceitos mais distais da 

atenção. 

 

Usos 

• Pode contribuir para inferências a respeito da qualidade da assistência 

prestada pela operadora ao beneficiário com diabetes Mellitus, desde que 

este esteja sob os cuidados daquela operadora há um determinado tempo. 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Amputação de Membros Inferiores por Diabetes Mellitus 
 
 

• Indicador objetiva avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações 

básicas de prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação 

para a saúde) das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• O diabetes Mellitus é a principal causa de amputação de membros 

inferiores (Mendonça, 2003). 

• O diabetes Mellitus vem aumentando sua importância pela crescente 

prevalência. Calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 

milhões de diabéticos no país, o que representa um aumento de mais de 

100% em relação aos atuais 5 milhões de diabéticos, no ano 2000. No 

Brasil, os dados do estudo multicêntrico sobre a prevalência de diabetes 

(1987/89) demonstraram uma prevalência de 7,6% na população de 30 

a 69 anos (MS, 2001).  

• Estima-se que 40 a 60% das amputações sejam realizadas em pessoas 

com diabetes (Caiafa & Canongia, 2003). Nos Estados Unidos e Europa, 

estima-se em mais de 50% a proporção de amputações não traumáticas 

de membros inferiores em pessoas diabéticas (Frykberg et al., 2000).  

• Estima-se que a incidência mundial de amputações relacionadas ao 

diabetes atinja 5 a 24 por 100.000 habitantes/ano ou 6 a 8 por 1.000 

diabéticos/ano em 2025 (Caiafa & Canongia, 2003). 

• No município do Rio de Janeiro em 2000, o percentual de amputações 

com presença de diabetes foi de 73,2% e a incidência de amputações foi 

de 8,8 por 1000 diabéticos (Caiafa & Canongia, 2003). 

• O Consenso Internacional sobre Pé Diabético preconiza que se reduza a 

taxa de amputação em pacientes em 50% num período de 3 anos, 

projeto já incorporado pelo Distrito Federal e pelo Rio de Janeiro (Caiafa 

& Canongia, 2003). 

• Com base no parâmetro de que 50% das amputações não traumáticas em 

membros inferiores ocorrerem em pessoas diabéticas estimou-se o número 

de casos de amputação atribuíveis ao Diabetes Mellitus, para o Brasil e 

regiões, no período de 1998 a 2003. O valor médio dessa taxa é de 0,75 

internações por 10.000 habitantes, com variação regional (SIH, 2004). 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Amputação de Membros Inferiores por Diabetes Mellitus 
 
 

Taxa de internação por amputação por Diabetes Mellitus por 10.000 expostos 
Brasil e regiões – 1998 / 2003 

 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Região Norte 0,34 0,42 0,44 0,39 0,40 0,38 

Região Nordeste 0,56 0,68 0,75 0,76 0,77 0,74 

Região Sudeste 0,78 0,86 0,85 0,81 0,86 0,88 

Região Sul 0,82 0,82 0,86 0,85 0,89 0,82 

Região Centro-Oeste 0,44 0,43 0,47 0,48 0,46 0,49 

Total 0,67 0,74 0,76 0,75 0,78 0,77 

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 

 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 0,75 de internações por amputação 

de membros inferiores por diabetes por 10.000 expostos no período de 1 

ano de internações, ou seja, a meta para a operadora deve ser de 0,64 de 

internações por amputação de membros inferiores por diabetes por 10.000 

expostos no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 0,96 de internações por 
amputação de membros inferiores por 
diabetes por 10.000 expostos. 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 
Entre 0,95 e 0,70 de internações por 
amputação de membros inferiores por 
diabetes por 10.000 expostos. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor que 0,69 de internações 
por amputação de membros inferiores 
por diabetes por 10.000 expostos. 

 

Fonte de dados 

MS/ANS – Sistema de Informações de Produtos (SIP) 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Amputação de Membros Inferiores por Diabetes Mellitus 
 
 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar e tratar precocemente os casos de diabetes Mellitus. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença. 

• Implementar ações educativas para profissionais, para os diabéticos e 

seus familiares, no sentido de remover fatores de risco para o 

agravamento do quadro de diabetes Mellitus. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) 

da população beneficiária. 

• Divulgar indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

• Sensibilizar e pactuar com os prestadores sobre a importância da 

prevenção e qualificação da assistência. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• Originalmente, esse indicador é um índice que compara o número de 

pessoas que sofreram amputação não traumática de membros inferiores 

(numerador) no conjunto de indivíduos com diabetes (denominador) num 

determinado ano. Pela dificuldade em definir a população que deve estar 

contida no denominador, optou-se por utilizá-lo como taxa, relacionando-

o com a população total. 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação da causa de morbidade informada. 

• Esse indicador não deve ser usado para medir desempenho de 

prestadores individualmente, uma vez que representa o produto final de 

diversos momentos do processo de adoecimento de um indivíduo 

acompanhados por diferentes profissionais (Greenfield et al., 2004). 

• Por se tratar de complicação grave de uma doença crônica e por se 

entender que para avaliar indiretamente o desempenho de uma 

operadora, deve-se esperar que seja avaliado após um período mínimo 

de permanência na operadora. No caso, nesse indicador deverão ser 

utilizados os beneficiários expostos, isto é, aqueles que já foram 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Amputação de Membros Inferiores por Diabetes Mellitus 
 
 

liberados de seus períodos de carência em função de doença ou lesão 

preexistente (no caso, o diabetes Mellitus). 

• Análise do indicador em populações muito pequenas: no caso de 

municípios, Soares et al (2001) explica que quando a população de 

determinado município for muito pequena, os resultados do indicador 

podem apresentar dificuldades na sua interpretação. Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em 

série de anos ou grupo de municípios.  

 

Referências 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro 

Nacional de Epidemiologia. Sistema de Informações Hospitalares. 

DATASUS. Brasília, 2002d. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/ 

cgi/sih/mrmap.htm. Acesso em set 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Plano de 

reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes 

mellitus: hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2001. 102 p.: il. – (Série C. Projetos, Programas e 

Relatórios; n. 59). ISBN 85-334-0432-8. 

• CAIAFA, J S & CANONGIA, P M. Atenção integral ao paciente com pé 

diabético: um modelo descentralizado de atuação no Rio de Janeiro. J 

Vasc Br, V. 2, n. 1, pp. 75-8, Rio de Janeiro. 2003. 

• FRYKBERG, R G.; ARMSTRONG, D G.; GIURINI, J; EDWARDS, A; 

KRAVETTE, M; KRAVITZ, S; ROSS, C; STAVOSKY, J; STUCK, R & 

VANORE, J. Diabetic foot disorders: a clinical practice guideline. 

Data trace Publishing Company. 2000. 

• GREENFIELD, S; NICOLUCCI, A & MATTKE, S. Selecting indicators for the 

quality of diabetes care at the health systems level in OECD 
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OECD Health Technical Papers, V.15. 18 pp. França. 2004. 
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• SOARES, D A; ANDRADE S M; CAMPOS J J B. Epidemiologia e 

Indicadores de Saúde. In: ANDRADE, S M; SOARES D A; CORDONI 
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TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS 

 
Conceituação 

Número de internações por diabetes Mellitus em relação ao total de expostos da 

operadora no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de internações por diabetes Mellitus  

Total de expostos 
x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Internações por diabetes Mellitus: são internações hospitalares decorrentes 

de diabetes Mellitus, classificadas como E 10 a E 14, do Capítulo IV da CID-10 

(OMS, 1997). 

Expostos: é definido como o beneficiário que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no procedimento em questão, no período considerado. 

 
Interpretação do indicador 

• É uma medida de morbidade hospitalar por diabetes Mellitus, no âmbito da 

operadora.  

• Mede a participação relativa das internações por diabetes Mellitus em relação 

à população exposta da operadora no ano considerado. 

• A distribuição das causas de internação – no caso o diabetes Mellitus – reflete 

a demanda ambulatorial e hospitalar que, por sua vez, é condicionada pela 

oferta de serviços pela operadora. 

• Permite avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a 

saúde) das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. 

 

 

 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Diabetes Mellitus 
 
 

Usos 

• Identificar casos na população beneficiária e orientar a adoção de medidas de 

controle. 

• Avaliar indiretamente o atendimento bem como o monitoramento dos 

pacientes com diabetes Mellitus. 

• Analisar as variações temporais, para a operadora, na distribuição relativa das 

internações hospitalares de diabetes Mellitus, identificando situações de 

desequilíbrio que possam merecer atenção especial. 

• Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de 

recursos médico-hospitalares disponíveis para tratamento do diabetes 

Mellitus, para a população beneficiária da operadora. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• O diabetes Mellitus vem aumentando sua importância pela crescente 

prevalência. Calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de 

diabéticos no País, o que representa um aumento de mais de 100% em 

relação aos atuais 5 milhões de diabéticos no ano 2000. No Brasil, os dados 

do estudo multicêntrico sobre a prevalência de diabetes (1987/89) 

demonstraram uma prevalência de 7,6% na população de 30 a 69 anos (MS, 

2001).  

• Diabetes Mellitus, como o diagnóstico primário de internação hospitalar, 

aparece como a sexta causa freqüente e contribui de forma significativa (30% 

a 50%) para outras causas, como cardiopatia isquêmica, insuficiência 

cardíaca, colecistopatias, acidente vascular cerebral e hipertensão arterial 

(Mendonça, 2003). 

• O item diabetes Mellitus corresponde a 39% (em média) do total de 

internações do Capítulo IV (Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas), 

entre 1998 e 2003, no Brasil (DATASUS, 2004). 

• Pacientes diabéticos representam cerca de 30% dos pacientes que se 

internam em unidades coronarianas intensivas com dor precordial (Mendonça, 

2003). 

• A média da taxa de internações por diabetes Mellitus, no período de 1998 a 

2003 (SIH, 2004), foi de 7,05 internações por 10.000 habitantes. 
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Taxa de Internações por Diabetes Mellitus 
 
 

Taxa de internações por Diabetes Mellitus* por 10.000 habitantes 
Brasil e regiões – 1998 / 2003 

 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Região Norte 3,78 4,46 4,45 5,11 4,46 4,13 

Região Nordeste 5,35 5,83 6,11 6,49 5,91 5,27 

Região Sudeste 7,57 8,22 8,05 7,83 7,49 7,03 

Região Sul 6,22 7,40 9,33 9,64 9,62 8,38 

Região Centro-Oeste 5,95 7,48 7,97 8,33 7,80 8,50 

Total 6,44 7,09 7,42 7,55 7,15 6,61 

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 
* Excluídos os ignorados 

 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 7,05 internações por diabetes Mellitus por 

10.000 expostos no período de 1 ano, ou seja, a meta da operadora deve ser de 5,95 

internações por diabetes Mellitus por 10.000 expostos no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 8,93 internações por 
diabetes Mellitus por 10.000 expostos. 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90%
Entre 8,92 e 6,55 internações por 
diabetes Mellitus por 10.000 expostos. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor de 6,54 internações por 
diabetes Mellitus por 10.000 expostos. 

 

Fonte de dados 

MS/ANS – Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar e tratar precocemente os casos de diabetes Mellitus. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de controle 

da doença. 
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Taxa de Internações por Diabetes Mellitus 
 
 

• Implementar ações educativas para profissionais, para os diabéticos e familiares, 

no sentido de remover fatores de risco para o agravamento do quadro de 

diabetes Mellitus. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

• Sensibilizar e pactuar com os prestadores sobre a importância da prevenção e 

qualificação da assistência. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação da causa de morbidade informada. 

• Freqüentemente o diabetes Mellitus não é a causa principal da internação, mas 

sim uma de suas complicações. O diabetes é a principal causa de amputação de 

membros inferiores, a principal causa de cegueira adquirida e de insuficiência 

renal crônica (cerca de 26% dos pacientes que ingressam em programas de 

diálises são diabéticos) (Mendonça, 2003). 

• Sugere-se a avaliação desse indicador por faixa etária em função dos diferentes 

perfis de morbidade por diabetes Mellitus (tipos I e II). 

• A análise do indicador em populações muito pequenas pode prejudicar sua 

avaliação. No caso de municípios, Soares et al (2001) explica que quando a 

população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação. Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em série de 

anos ou grupo de municípios. 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Diabetes Mellitus 
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TAXA DE INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

 

Conceituação 

Número de internações por infarto agudo do miocárdio em relação ao total de 

expostos da operadora no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de internações por infarto agudo do miocárdio  

Total de expostos 
x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Internações por Infarto Agudo do Miocárdio: São aqueles casos que 

demandam internação hospitalar, classificados entre os códigos I 22 a I 23, do 

Capítulo IX, da CID-10 (OMS, 1997). 

Expostos: É definido como o beneficiário que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no item de despesa assistencial em questão no período 

considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• Mede a participação relativa das internações por infarto agudo do miocárdio 

em relação à população exposta da operadora no ano considerado. 

• A distribuição das causas de internação – no caso, o infarto agudo do 

miocárdio – reflete a demanda ambulatorial e hospitalar que, por sua vez, é 

condicionada pela oferta de serviços pela operadora. 

• Permite avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a 

saúde) das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. 

 
Usos 

• Identificar casos na população beneficiária (especialmente hipertensos e 

diabéticos) e orientar a adoção de medidas de controle.  



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Infarto Agudo do Miocárdio 
 
 

• Avaliar indiretamente a qualidade do atendimento prestado aos pacientes com 

hipertensão arterial e diabetes Mellitus. 

• Analisar as variações temporais, para a operadora, na distribuição relativa das 

internações hospitalares de infarto agudo do miocárdio, identificando 

situações de desequilíbrio que possam merecer atenção especial. 

• Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de 

recursos médico-hospitalares disponíveis para tratamento do infarto agudo do 

miocárdio, para a população beneficiária da operadora. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• Nos Estados Unidos, o percentual de controle da hipertensão (isto é, pessoas 

que mantêm a PA < 140/90 mmHg) estava em 27,4% entre 1991–94 , e no 

Canadá, em torno de 29,4%. No Brasil, os dados existentes decorrem de 

estudos de segmentos populacionais selecionados. Com base nesses dados, o 

Ministério da Saúde estima que, de 43 milhões de adultos com pressão 

arterial > 140 mmHg e/ou > 95 mmHg, cerca de 15 milhões (35%) 

desconhecem a condição. Em relação ao tratamento, a estimativa é de que 

apenas 3 milhões (7%) estejam sendo tratados e que o percentual de 

controle se situe entre 25 a 30% (Guimarães, 2002).  

• O diabetes Mellitus vem aumentando sua importância pela crescente 

prevalência. Calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de 

diabéticos no país, o que representa um aumento de mais de 100% em relação 

aos atuais 5 milhões de diabéticos, no ano 2000. No Brasil, os dados do estudo 

multicêntrico sobre a prevalência de diabetes (1987/89) demonstraram uma 

prevalência de 7,6% na população de 30 a 69 anos (MS, 2001).  

• Pacientes diabéticos representam cerca de 30% dos pacientes que internam 

em unidades coronarianas intensivas com dor precordial (Mendonça, 2003). 

• Na faixa etária de 30 a 60 anos, as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 14% da totalidade de internações, sendo 17,2% por 

acidente vascular encefálico (AVE) ou infarto agudo do miocárdio (IAM) 

resultando em gastos da ordem de 25,7% do total (MS, 2001). 

• As doenças isquêmicas do coração (das quais o infarto agudo do miocárdio 

equivale a 3,7%) correspondem a 13,5% (em média) do conjunto de 

internações por doenças cardiovasculares no Brasil no período de 1998 a 

2003, conforme discriminado abaixo: 
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Proporção de internações por causas cardiovasculares 
Brasil - 1998/2003 

 
 Causas cardiovasculares %  

 .. Insuficiência cardíaca 33,8 33,8 

 .. Hipertensão essencial (primária) 10,1 

 .. Outras doenças hipertensivas 4,1 
14,2 

 .. Infarto agudo do miocárdio 3,7 

 .. Outras doenças isquêmicas do coração 9,8 
13,5 

 .. Acidente vascular cerebral não especificado 8,6 

 .. Outras doenças cerebrovasculares 3,4 

 .. Hemorragia intracraniana 2,3 

 .. Infarto cerebral 0,7 

15,0 

Fonte dos dados: SIH/SUS   

 

• A média da taxa nacional de internação por infarto agudo do miocárdio, no 

período de 1998 a 2003 (SIH, 2004), foi de 2,46 internações por infarto 

agudo do miocárdio por 10.000 habitantes, conforme discriminado abaixo: 

 

Taxa de internação por infarto agudo do miocárdio por 10.000 habitantes  
Brasil e regiões – 1998 / 2003 

 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Região Norte 0,72 0,77 0,90 0,94 0,93 1,02 

Região Nordeste 1,10 1,22 1,27 1,39 1,62 1,72 

Região Sudeste 2,78 3,04 3,14 3,15 3,42 3,76 

Região Sul 3,09 3,32 3,30 3,38 3,70 3,87 

Região Centro-Oeste 1,43 1,59 1,64 1,70 1,96 2,23 

Total 2,11 2,30 2,36 2,42 2,66 2,89 

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 

 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 2,46 internações por infarto agudo do 

miocárdio por 10.000 expostos no período de 1 ano, ou seja, a meta para a 

operadora deve ser de 2,09 internações por infarto agudo do miocárdio por 

10.000 expostos no período de 1 ano (nível 3). 
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Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 3,14 internações por 
infarto agudo do miocárdio por 10.000 
expostos. 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 
Entre 3,13 e 2,30 internações por 
infarto agudo do miocárdio por 10.000 
expostos. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor que 2,29 internações 
por infarto agudo do miocárdio por 
10.000 expostos. 

 

Fonte de dados 

MS/ANS – Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar e tratar precocemente os casos de diabetes Mellitus e hipertensão 

arterial. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença. 

• Implementar ações educativas para profissionais, para os diabéticos e os 

hipertensos e seus familiares, no sentido de remover fatores de risco para o 

agravamento do quadro de diabetes Mellitus e hipertensão arterial. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

• Sensibilizar e pactuar com os prestadores sobre a importância da prevenção e 

qualificação da assistência. 
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Taxa de Internações por Infarto Agudo do Miocárdio 
 
 

Limitações e vieses do indicador 

• A oferta de serviços de um sistema de saúde reflete sua disponibilidade de 

recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os 

critérios técnico-administrativos de pagamento adotados. 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, no período analisado. 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação de morbidade informada. 

• A análise do indicador em populações muito pequenas pode prejudicar sua 

avaliação. No caso de municípios, Soares et al (2001) explica que quando a 

população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação. Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em série 

de anos ou grupo de municípios. 
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TAXA DE INTERNAÇÕES POR DOENÇAS CEREBROVASCULARES 

 

Conceituação 

Número de internações por doenças cerebrovasculares em relação ao total de 

expostos da operadora no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº internações por doenças cerebrovasculares  

Total de expostos 
x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Internações por doenças cerebrovasculares: são aqueles casos que 

demandam internação hospitalar, classificados entre I 60 a I 69 do Capítulo IX da 

CID-10 (OMS, 1997). 

Expostos: definido como o beneficiário que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no item de despesa assistencial em questão, no período 

considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• Mede a participação relativa das internações por doenças cerebrovasculares 

em relação à população exposta da operadora no ano considerado. 

• A distribuição das causas de internação – no caso as doenças  

cerebrovasculares – reflete a demanda ambulatorial e hospitalar que, por sua 

vez, é condicionada pela oferta de serviços pela operadora. 

• Permite avaliar, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a 

saúde) das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. 

 

Usos 

• Identificar casos na população beneficiária (especialmente hipertensos e 

diabéticos) e orientar a adoção de medidas de controle.  



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internações por Doenças Cerebrovasculares 
 
 

• Avaliar indiretamente a qualidade do atendimento prestado aos pacientes com 

hipertensão arterial e diabetes Mellitus. 

• Analisar as variações temporais, para a operadora, na distribuição relativa das 

internações hospitalares de doenças cerebrovasculares, identificando 

situações de desequilíbrio que possam merecer atenção especial. 

• Contribuir para a realização de análises comparativas da concentração de 

recursos médico-hospitalares, disponíveis para tratamento das doenças 

cerebrovasculares para a população beneficiária da peradora. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• Na faixa etária de 30 a 60 anos, as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 14% da totalidade de internações, sendo 17,2% por 

acidente vascular encefálico (AVE) ou infarto agudo do miocárdio (IAM) 

resultando em gastos da ordem de 25,7% do total (MS, 2001). 

• Nos Estados Unidos, o percentual de controle da hipertensão (isto é, pessoas 

que mantêm a PA < 140/90 mmHg) estava em 27,4% entre 1991–94, e no 

Canadá, em torno de 29%. No Brasil, os dados existentes decorrem de 

estudos de segmentos populacionais selecionados. Com base nesses dados, o 

Ministério da Saúde estima que, de 43 milhões de adultos com pressão 

arterial >140 mmHg e/ou 95 mmHg, cerca de 15 milhões (35%) 

desconhecem a condição. Em relação ao tratamento, a estimativa é de que 

apenas 3 milhões (7%) estejam sendo tratados e que o percentual de 

controle se situe entre 25 a 30% (Guimarães, 2002).  

• Pacientes diabéticos representam cerca de 30% dos pacientes que se  

internam em unidades coronarianas intensivas com dor precordial (Mendonça, 

2003). 

• O diabetes Mellitus vem aumentando sua importância pela crescente prevalência. 

Calcula-se que, em 2025, possam existir cerca de 11 milhões de diabéticos no 

país, o que representa um aumento de mais de 100% em relação aos atuais 5 

milhões de diabéticos no ano 2000. No Brasil, os dados do estudo multicêntrico 

sobre a prevalência de diabetes (1987/89) demonstraram uma prevalência de 

7,6% na população de 30 a 69 anos (MS, 2001).  
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• As doenças cerebrovasculares correspondem a 15% (em média) do conjunto 

de internações por doenças cardiovasculares no Brasil no período de 1998 a 

2003, conforme discriminado abaixo: 

 

Proporção de internações por causas cardiovasculares 
Brasil - 1998/2003 

 

 Causas cardiovasculares %  

 .. Insuficiência cardíaca 33,8 33,8 

 .. Hipertensão essencial (primária) 10,1 

 .. Outras doenças hipertensivas 4,1 
14,2 

 .. Infarto agudo do miocárdio 3,7 

 .. Outras doenças isquêmicas do coração 9,8 
13,5 

 .. Acidente vascular cerebral não especificado 8,6 

 .. Outras doenças cerebrovasculares 3,4 

 .. Hemorragia intracraniana 2,3 

 .. Infarto cerebral 0,7 

15,0 

Fonte dos dados: SIH/SUS   
 

• A média da taxa nacional de internação por doenças cerebrovasculares, 

durante o período de 1998 a 2003 (SIH, 2004), foi de 8,03 internações por 

10.000 habitantes, conforme discriminado abaixo: 

 

Taxa de internação por doenças cerebrovasculares por 10.000 habitantes 
Brasil e regiões – 1998 / 2003 

 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Região Norte 3,39 3,21 2,92 3,09 4,69 4,63

Região Nordeste 7,08 8,02 7,52 7,98 7,71 6,91

Região Sudeste 9,84 10,09 9,62 9,60 9,13 8,80

Região Sul 6,93 7,49 6,51 6,39 7,86 7,81

Região Centro-Oeste 6,86 7,69 7,70 7,52 8,19 8,07

Total 7,95 8,45 7,93 8,03 8,14 7,75

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE  
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Taxa de Internações por Doenças Cerebrovasculares 
 
 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 8,03 internações por doenças 

cerebrovasculares por 10.000 expostos no período de 1 ano, ou seja, a meta 

para a operadora deve ser de 6,83 internações por doenças cerebrovasculares 

por 10.000 expostos no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 10,24 internações por 
doenças cerebrovasculares por 10.000 
expostos. 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 
Entre 10,23 e 7,51 internações por 
doenças cerebrovasculares por 10.000 
expostos. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor que 7,50 internações por 
doenças cerebrovasculares por 10.000 
expostos. 

 

Fonte de dados 

MS/ANS – Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar e tratar precocemente os casos de diabetes Mellitus e hipertensão 

arterial. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença. 

• Implementar ações educativas para profissionais, para diabéticos e 

hipertensos e seus familiares, no sentido de remover fatores de risco para o 

agravamento do quadro de diabetes Mellitus e hipertensão arterial. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 
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Taxa de Internações por Doenças Cerebrovasculares 
 
 

• Sensibilizar e pactuar com os prestadores sobre a importância da prevenção e 

qualificação da assistência. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• A oferta de serviços de um sistema de saúde reflete sua disponibilidade de 

recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os 

critérios técnico-administrativos de pagamento adotados. 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, no período analisado. 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação de morbidade informada. 

• Análise do indicador em populações muito pequenas: no caso de municípios, 

Soares et al (2001) explica que quando a população de determinado município 

for muito pequena, os resultados do indicador podem apresentar dificuldades na 

sua interpretação. Para evitar problemas desse tipo, deve-se realizar a análise 

conjunta dos dados, em série de anos ou grupo de municípios.  
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TAXA DE CITOLOGIA ONCÓTICA DE COLO DE ÚTERO 

 

Conceituação 

Número de exames citopatológicos de colo de útero realizados pela primeira vez 

em beneficiárias expostas da operadora, na faixa etária de 25 a 59 anos, no ano 

considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de exames citopatológicos de 1ª vez de 25 a 59 anos   

Nº de expostas de 25 a 59 anos 
x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Exame citopatológico de colo do útero – exame de esfregaço de material 

do colo uterino para identificação de células atípicas. 

• Exame de primeira vez – primeiro exame da mulher no período analisado, 

desconsiderando-se os exames repetidos para a mesma beneficiária no 

mesmo período.  

• Exposta – É definida como a beneficiária que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no procedimento em questão no período considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• É um indicador de captação anual que permite a obtenção de cobertura do 

exame Papanicolaou, ou seja, estima a freqüência relativa da população 

beneficiária que está realizando o exame em relação ao total que deveria 

realizá-lo anualmente. 

• O indicador permite avaliar o alcance da mobilização da população beneficiária 

em relação ao rastreamento citopatológico num determinado período de tempo. 

• Taxas reduzidas podem refletir dificuldade de sensibilização para o 

rastreamento do câncer de colo de útero por parte da operadora sobre 

profissionais de saúde e beneficiárias, ou por dificuldades de acesso ao serviço. 

 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Citologia Oncótica de Colo de Útero 

 
 

Usos 

• Estimar a cobertura deste procedimento para detecção precoce do câncer de 

colo de útero. 

• Analisar as variações temporais da cobertura do exame, por operadora, 

identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a 

realização de estudos especiais. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• Segundo o Consenso do Seminário Interno de Prevenção e Controle do Câncer 

- INCA (MS), publicado nas Normas e Recomendações do INCA baseado nas 

recomendações do National Cancer Institute (www.cancer.gov), Canadian 

Task Force, U.S. Task Force e American Cancer Society o exame deve ser 

oferecido para mulheres com atividade sexual (MS, 2002). Entretanto, para 

garantir comparação com outros dados nacionais, utilizaremos a faixa etária 

de 25 a 59 anos. 

• Programas de rastreamento, realizados com 1 exame citopatológico a cada 3 

anos entre mulheres de 30 a 50 anos e a cada 6 anos entre 30 e 72 anos, 

apresentaram redução de 1/3 na taxa de mortalidade por câncer de colo de 

útero (MS, 2000). 

• Considera-se grupo de risco todas as mulheres com vida sexual, na faixa 

etária de 25 a 59 anos. 

• Mulheres em grupo de alto risco em função de serem HIV positivas ou 

imunodeprimidas devem realizar o rastreamento anualmente (MS, 2002). 

• A periodicidade de rastreamento recomendada é um exame citopatológico a cada 

3 anos, após 2 exames negativos em dois anos consecutivos, a partir do primeiro 

exame, para 80% das mulheres sob risco e o rastreamento anual (01 exame 

citopatológico) para 100% das beneficiárias dos grupos de alto risco (MS, 2002). 

• Segundo a Organização Mundial de Saúde, os níveis de cobertura adequados 

para controle do câncer do colo de útero devem ser superiores a 80% na 

população alvo, em um determinado período de tempo (OMS, 2002). 

• A faixa etária de 25 a 59 anos é definida como prioritária para programas de 

rastreamento populacional. A definição de faixa etária de risco não impede a 

realização de exame citopatológico do colo do útero fora da faixa etária 

estabelecida pelo indicador. 
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Metas 

Para este indicador foram estipulados critérios diferenciados de metas. Essas 

metas têm por objetivo discriminar as operadoras com condições de identificar 

seus beneficiários de acordo com as exigências do indicador. Ou seja, a primeira 

meta será para as operadoras que conseguirem identificar suas beneficiárias na 

faixa etária definida, para os exames de citologia oncótica de primeira vez. Essas 

operadoras terão como objetivo alcançar pelo menos 80% da população-alvo. A 

segunda meta será para as operadoras que não conseguem identificar seus 

beneficiários de acordo com os critérios estabelecidos pelo indicador, podendo 

apenas informar a quantidade total dos exames realizados dentro da faixa etária, 

sem especificar se o exame é de primeira vez. Para essas operadoras, o objetivo, 

além da cobertura, deverá ser a organização do seu sistema de informação, 

assim ela poderá ser avaliada de acordo com a primeira meta. Enquanto isso, a 

mesma obterá pontuação entre os níveis 0 e 2. O máximo do nível 2 seria o 

momento em que elas estariam, pelo menos, realizando um exame por 

beneficiária na faixa etária definida, o que significa exame  para 100% das 

beneficiárias. Estas operadoras não serão pontuadas no nível 3.  

  

• Meta 1 - As operadoras com condições de identificar e discriminar o total de 

beneficiárias na faixa etária definida devem utilizar a periodicidade de 

rastreamento a cada 3 anos, após 2 exames citopatológicos negativos 

consecutivos, a partir do primeiro exame, para 80% das expostas sob risco 

estabelecido. 

•  Meta 2 - As operadoras sem condições de identificar o número de 

beneficiárias de primeira vez devem realizar, pelo menos, um exame 

citopatológico em 100% das expostas na faixa etária de 25 a 59 anos de idade. 
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Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento 
da meta 

Valores obtidos pela operadora 

- Sem informação 

Nível 0 0 
<= 50% 

Meta 2: pelo menos 1 exame  anual em 
menos de 50% das expostas na faixa 
etária de 25 a 59 anos.   

<= 50% 
Meta 1 : pelo menos 1 exame a cada 3 
anos em até 27% das expostas da faixa 
de 25 a 59 anos. 

Nível 1 0,75 

>=51% e <=90%
Meta 2: pelo menos 1 exame em 30% a 
69% das expostas na faixa etária de 25 
a 59 anos de idade. 

> 50% e <= 90%

Meta 1 : pelo menos 1 exame a cada 3 
anos em 28 a 81% das expostas na faixa 
etária de 25 a 59 anos. 

Nível 2 1,5 

> 90% 

Meta 2: pelo menos 1 exame acima de 
70% das expostas na faixa etária de 25 
a 59 anos de idade. 

> 90% 
Meta 1 : pelo menos 1 exame a cada 3 
anos em 82% ou mais das expostas na 
faixa etária de 25 a 59 anos. Nível 3 3 

- Meta 2 : sem pontuação para nível 3 

 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos – SIP - ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Capacitar os profissionais de saúde no sentido de assegurar o exame 

citológico (Papanicolaou) durante a consulta ginecológica, seguindo protocolo 

previamente definido. 

• Incentivar a divulgação de informações a respeito do câncer de colo uterino e 

sua ocorrência nas diversas faixas etárias da população feminina, dos fatores de 

risco - como a infecção por HPV -, garantindo orientação adequada quanto à 

forma de prevenção desta doença às mulheres atendidas nos serviços de saúde. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência. 
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• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• O número de expostas, no período sob análise, pode estar distorcido em 

função do tempo de “exposição”, ou seja, do período de tempo em que aquela 

beneficiária tem o direito de usufruir aquele procedimento naquela operadora 

em questão, considerando a possibilidade da influência de outros fatores 

sobre o tempo de exposição. 

• A utilização do número de procedimentos de 1ª vez como numerador no 

cálculo deste indicador, em lugar de utilizar o número de expostas que 

realizaram o exame, visa reduzir a possibilidade de superestimação do 

mesmo, o que ocorreria com a inclusão de beneficiárias que realizaram mais 

de um exame num mesmo período.   

• A utilização do número de procedimentos de primeira vez como numerador na 

fórmula deste indicador permite identificar a quantidade de mulheres, 

conferindo maior fidedignidade aos resultados. 

• Considerando as informações mencionadas anteriormente acerca do uso deste 

indicador e que este serve para estimar a freqüência de utilização deste 

procedimento, o mesmo não deve ser utilizado como único instrumento de 

avaliação da qualidade da assistência prestada por uma determinada 

operadora. 

 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Normas e 

Recomendações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Revista Bras. de 

Cancerologia, V. 48, n. 3, p. 317 - 32. 2002. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Programa Nacional 

de Prevenção do Câncer. Falando sobre câncer de  colo de útero. 2000. 
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• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Programa 

Nacional de Controle do Câncer do Colo de Útero – Viva Mulher. 

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. National Cancer Control Programs, 

Policies and managerial guidelines. 2nd Edition. Genebra: 2002. 

• ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Indicadores básicos de saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações. Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 
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TAXA DE MAMOGRAFIA 

 

Conceituação 

Número de beneficiárias expostas na operadora na faixa etária de 50 a 69 anos, 

que realizaram exames de mamografia no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de mulheres expostas entre 50 a 69 anos que realizaram  
exames de mamografia   

 

 

Nº de expostas de 50 a 69 anos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Mamografia – exame radiológico para detecção de alterações do tecido 

mamário, utilizado para rastreamento do câncer de mama. 

• Exposta – é definida como a beneficiária que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no procedimento em questão no período considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• É um indicador de cobertura que estima a proporção de mulheres que 

realizaram exame mamográfico na população beneficiária.  

• O indicador permite avaliar indiretamente o alcance da mobilização da 

população beneficiária em relação ao rastreamento da doença num 

determinado período de tempo. 

• Taxas reduzidas podem refletir dificuldade de sensibilização e captação da 

população beneficiária para o rastreamento de câncer de mama ou 

dificuldades de acesso ao serviço. 

 

Usos 

• Avaliar a cobertura deste procedimento para detecção do câncer de mama. 

• Analisar as variações temporais de cobertura do exame, por operadora, 

identificando tendências e situações de desigualdade que possam demandar a 

realização de estudos especiais. 
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Taxa de Mamografia 

 
 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• A sensibilidade da mamografia para detecção do câncer de mama varia entre 

46% e 88% e é dependente dos seguintes fatores: tamanho e localização da 

lesão, densidade do tecido mamário, idade da paciente, qualidade do exame e 

habilidade de interpretação do radiologista (MS, 2002) 

• Mulheres de alto risco para câncer de mama são aquelas que: 

- têm um ou mais parentes de 1º grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de 

mama antes de 50 anos; 

- têm um ou mais parentes de 1º grau (mãe, irmã, ou filha) com câncer de 

mama bilateral ou câncer de ovário; 

- apresentam história familiar de câncer de mama masculina; 

- apresentam lesão mamária proliferativa com atipia comprovada em biópsia. 

• Mulheres com risco elevado de câncer de mama devem ser submetidas à 

mamografia, anualmente, a partir dos 35 anos de idade (MS, 2004). 

• Recomenda-se realizar uma mamografia, pelo menos a cada 2 anos, em 

mulheres de 50 a 69 anos de idade (MS, 2004).  

• Ensaios clínicos sugerem redução de 15% na mortalidade por câncer de 

mama em mulheres de 50 a 69 anos, rastreada pela mamografia combinada 

com exame clínico (MS, 2002). 

• A faixa etária de 50 a 69 anos é definida como prioritária para programas 

organizados de rastreamento populacional. A definição de faixa etária de risco 

não impede a realização de mamografia fora da faixa etária estabelecida pelo 

indicador.  

 

Metas 

Para este indicador foram estipulados critérios diferenciados de metas. Essas 

metas têm por objetivo discriminar as operadoras com condições de identificar 

seus beneficiários de acordo com as exigências do indicador. Ou seja, a primeira 

meta será para as operadoras que conseguirem identificar suas beneficiárias na 

faixa etária definida por uma mamografia anual por beneficiária. Essas 

operadoras terão como objetivo alcançar pelo menos 80% da população-alvo. A 

segunda meta será para as operadoras que não conseguem identificar seus 

beneficiários de acordo com os critérios estabelecidos pelo indicador, podendo 
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apenas informar a quantidade total dos exames realizados dentro da faixa etária, 

sem especificar se é exame/beneficiária/ano. Para essas operadoras, o objetivo, 

além da cobertura, deverá ser a organização do seu sistema de informação; 

dessa forma, ela poderá ser avaliada de acordo com a primeira meta. Enquanto 

isso, a mesma obterá pontuação entre os níveis 0 e 2. O máximo do nível 2 seria 

o momento em que elas estariam realizando, pelo menos, um exame por 

beneficiária na faixa etária definida, o que significa exame  para 100% das 

beneficiárias. Estas operadoras não pontuarão no nível 3.  

  

• Meta 1 - As operadoras com condições de identificar e discriminar o número 

de expostas nos grupos de risco citados acima devem realizar 01 (uma) 

mamografia anual em 80% das expostas de 50 a 69 anos de idade. 

• Meta 2 - As operadoras sem condições de identificar o total de beneficiárias que 

realizaram uma mamografia anual em 100% das expostas de 50 a 69 anos. 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

- Sem informação 

Nível 0 0 
<= 50% 

Meta 2: pelo menos 1 exame  anual 
em menos de 50% das expostas na 
faixa etária de 25 a 59 anos.   

<= 50% 
Meta 1 : pelo menos 1 exame a cada 3 
anos em até 27% das expostas da 
faixa de 25 a 59 anos.  

Nível 1 0,75 

>=51% e <=90% 
Meta 2: pelo menos 1 exame em 30% 
a 69% das expostas na faixa etária de 
25 a 59 anos de idade. 

> 50% e <= 90% 
Meta 1 : pelo menos 1 exame a cada 3 
anos em 28 a 81% das expostas na 
faixa etária de 25 a 59 anos. 

Nível 2 1,5 

> 90% 
Meta 2: pelo menos 1 exame acima de 
70% das expostas na faixa etária de 
25 a 59 anos de idade. 

> 90% 
Meta 1 : pelo menos 1 exame a cada 3 
anos em 82% ou mais das expostas na 
faixa etária de 25 a 59 anos. Nível 3 3 

- Meta 2 : sem pontuação para nível 3 
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Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Incentivar o exame mamográfico para rastreamento do câncer de mama em 

mulheres de 50 a 69 anos e na população de risco elevado. 

• Incentivar o exame clínico de mamas em todas as consultas ginecológicas, 

pelo menos uma vez ao ano, em especial na população nas faixas etárias de 

risco para a doença.  

• Incentivar a divulgação de informações a respeito do câncer de mama e sua 

ocorrência nas diversas faixas etárias da população feminina dos fatores de 

risco – história familiar, obesidade, fumo, exposição à radiação ionizante, 

nuliparidade, etc. - garantindo às mulheres atendidas uma orientação 

adequada quanto à forma de prevenção desta doença. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• O número de expostas no período sob análise pode estar distorcido em função 

do tempo de “exposição”, ou seja, do período de tempo que aquela 

beneficiária tem o direito de usufruir aquele procedimento naquela operadora 

em questão, considerando a possibilidade da influência de outros fatores 

sobre o tempo de exposição. 

• A utilização do número de procedimentos como numerador no cálculo deste 

indicador, em lugar de utilizar o número de expostas que realizaram o exame, 

visa conferir maior fidedignidade ao resultado. Ou seja, é uma medida de 

avaliação da freqüência relativa da população beneficiária que está realizando 

o exame.  Destarte, o mesmo não deve ser utilizado como único instrumento 

de avaliação da qualidade da assistência prestada por uma determinada 

operadora. 

 

Versão 1 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Mamografia 

 
 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos – SIP - ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 

 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Consenso para o 

Controle do Câncer de Mama. 2004. 39 pp. 

• FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE MASTOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA. Projeto Diretrizes. 2002. 

• ALBERTA MEDICAL ASSOCIATION – Canadian Guideline for The Early 

Detection of Breast Cancer. Reviewed, 2002. 

• ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Indicadores básicos de saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações/Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Normas e 

Recomendações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Revista Bras. de 

Cancerologia, V. 48, n. 3, p. 317 - 32. 2002. 
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TAXA DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 

 

Conceituação 

Número de exames para pesquisa de sangue oculto nas fezes, realizados em 

homens e mulheres expostos, na faixa etária de 50 a 69 anos, por 

operadora, no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº exames de sangue oculto nas fezes em homens e mulheres  
expostos, de 50 a 69 anos 

 

 

Nº de homens e mulheres expostos, de 50 a 69 anos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Pesquisa de sangue oculto nas fezes – exame para a identificação da 

presença de sangue, não visíveis a olho nu, nas fezes. 

• Exposto - é definido como o(a) beneficiário(a) que tem o direito de 

usufruir a assistência à saúde no procedimento em questão, no período 

considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• É um indicador de cobertura que indica a freqüência relativa do número 

de exames realizados em relação à população beneficiária que deveria 

tê-lo realizado. 

• Indica o alcance da mobilização da população beneficiária em relação ao 

rastreamento num determinado período de tempo. 

• Taxas reduzidas podem refletir dificuldade de sensibilização e captação 

da população beneficiária para o rastreamento de câncer de cólon, reto e 

ânus, ou dificuldades de acesso ao serviço. 

 

Usos 

• Avaliar a cobertura deste procedimento para detecção precoce do câncer 

de cólon, reto e ânus. 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes 
 
 

• Analisar as variações temporais de cobertura do exame, por operadora, 

identificando tendências e situações de desigualdade que possam 

demandar a realização de estudos especiais. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• O câncer de cólon ocorre de forma semelhante em mulheres e homens, porém 

o câncer de reto é de 20% a 50% mais freqüente em homens (MS, 2003). 

• Quando se analisa o perfil etário para câncer de intestino, observa-se um 

aumento acentuado a partir de 40 anos para mulheres e 50 anos para 

homens (MS, 2003). 

• Quando existir antecedente pessoal ou familiar de câncer de intestino, ou 

seja, no grupo de risco aumentado, a pesquisa de sangue oculto nas fezes 

deverá ser realizada a partir dos 40 anos de idade, seguido de colonoscopia. 

• De acordo com o Registro Hospitalar de Câncer (RHC) entre 1979 e 

2000, 80% dos pacientes encontravam-se em estágios avançados da 

doença (III e IV) no momento do diagnóstico. 

• Quando detectado no começo, a sobrevida nos pacientes portadores 

destas neoplasias ultrapassa 90% dos casos diagnosticados. 

• A sobrevida de 5 anos em pacientes acompanhados de 1980 a 1987 foi 

observada para cerca de 40% dos pacientes, de acordo com o Registro 

Hospitalar de Câncer de Base Populacional (RHC) do Hospital AC Camargo. 

• O rastreamento anual pode levar a uma redução de até 20% na 

mortalidade. Esta porcentagem pode aumentar se o rastreamento 

populacional for realizado anualmente. 

• A associação da pesquisa de sangue oculto com o toque retal e a 

retossigmoidoscopia leva a um aumento da porcentagem de diagnósticos 

de câncer de intestino. 

• Dependendo do método utilizado, a pesquisa de sangue oculto nas fezes 

é um teste de alta sensibilidade, porém de baixa especificidade, ou seja, 

a pesquisa de sangue oculto é confiável para a detecção do sangramento 

e não para o diagnóstico de câncer gastrointestinal, uma vez que falsos-

positivos podem ocorrer em virtude de perdas sanguíneas consideradas 
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fisiológicas ou de lesões não neoplásicas, como hemorróidas, doença 

diverticular do cólon etc.   

• A pesquisa de sangue oculto nas fezes deverá ser realizada anualmente a 

partir dos 50 anos de idade, seguida de colonoscopia ou 

retossigmoidoscopia nos indivíduos com resultado positivo (INCA, 2002). 

• A faixa etária de 50 a 69 anos é definida como prioritária para programas 

de rastreamento populacional organizados. A definição de faixa etária de 

risco, não impede a realização da pesquisa de sangue oculto fora da faixa 

etária estabelecida no indicador.  

 

Meta 

• Realização de 01 (um) exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, a 

cada ano, em pelo menos 70% da população alvo, ou seja, homens e 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos (OMS, 2002). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,75 <= 50% 

01 (um) exame de sangue oculto nas 
fezes, anual, em até 50% da 
população-alvo: homens e mulheres 
de 50 a 69 anos. 

Nível 2 1,5 > 50% e <= 90% 

01 (um) exame de sangue oculto nas 
fezes, anual, de 51 a 90% da 
população-alvo: homens e mulheres 
de 50 a 69 anos. 

Nível 3 3 > 90% 

01 (um) exame de sangue oculto nas 
fezes, a cada ano, em mais de 90% da 
população-alvo: homens e mulheres 
de 50 a 69 anos. 

 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos – SIP - ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes 
 
 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Disseminar a informação acerca da importância da realização do exame 

para pesquisa de sangue oculto, na população-alvo, para aumentar a 

captação dos beneficiários (homens e mulheres acima de 50 anos de 

idade) com risco para a doença. 

• Disseminar informações acerca dos fatores que aumentam a 

predisposição para o câncer de cólon e reto (dietas de baixo consumo de 

frutas, vegetais, cereais, etc., e alto consumo de carnes vermelhas, e de 

bebidas alcoólicas) e de fatores que reduzem a predisposição à doença. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) 

da população beneficiária. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto 

aos prestadores de serviço. 

 

Limitações e vieses do indicador  

• O número de expostos no período sob análise pode estar distorcido em 

função do tempo de “exposição”, ou seja, do período de tempo que o 

beneficiário tem o direito de usufruir aquele procedimento naquela 

operadora em questão, considerando-se a possibilidade da influência de 

outros fatores sobre o tempo de exposição. 

• A sensibilidade do teste é dependente do método de pesquisa de sangue 

oculto utilizado. 

• A utilização do número de procedimentos como numerador no cálculo 

deste indicador, em lugar de utilizar o número de expostos que 

realizaram o exame é uma limitação do indicador.  Desta feita, o mesmo 

não deve ser utilizado isoladamente, ou seja, como único instrumento de 

avaliação da qualidade da assistência prestada por uma determinada 

operadora. 

 

Versão 1 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes 
 
 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Programa 

Nacional de Prevenção do Câncer. Falando sobre câncer de intestino, 

2003. 36 pp. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativas 

de incidência e mortalidade de câncer no Brasil. 2003. 

• ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Indicadores básicos de saúde 

no Brasil: conceitos e aplicações/Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 

• SOCIEDADE BRASILEIRA DE COLONOSCOPIA. Câncer do intestino. 2002. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Normas e 

Recomendações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Revista Bras. 

de Cancerologia, V. 48, n. 3, p. 317 - 32. 2002. 

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. National Cancer Control Programs, 

Policies and managerial guidelines. 2nd Edition. Genebra: 2002. 
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TAXA DE INTERNAÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DE ÚTERO 

 

Conceituação 

Número de internações por neoplasia maligna de colo de útero em mulheres 

expostas, na faixa etária de 25 a 59 anos, em relação ao total de expostas nesta 

mesma faixa no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº de internações por neoplasia maligna de colo de útero em  

expostas de 25 a 59 anos 
 
 

Total de expostas de 25 a 59 anos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Neoplasia maligna de colo de útero – lesões identificadas em exame 

histopatológico, como neoplasia maligna de colo de útero (C 53 da CID-10), 

em qualquer fase de estadiamento desta doença (OMS, 1997).  

• Expostas: beneficiárias que têm o direito de usufruir a assistência à saúde no 

procedimento em questão, no período considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• Permite medir a participação relativa das internações por neoplasia maligna 

de colo de útero em relação à população exposta da operadora no ano 

considerado. 

• Esse indicador avalia, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a 

saúde) de neoplasia maligna de colo de útero. 

• A distribuição das causas de internação – no caso, a neoplasia maligna de colo 

de útero – reflete a demanda ambulatorial e hospitalar que, por sua vez, é 

condicionada pela oferta de serviços pela operadora. 

 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Colo de Útero 
 
 

Usos 

• Identificar os casos na população beneficiária e orientar a adoção de medidas 

de controle. 

• Avaliar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes com neoplasia 

maligna de colo de útero. 

• Analisar as variações temporais, para a operadora, na distribuição relativa das 

internações hospitalares de neoplasia maligna de colo de útero, identificando 

situações de desequilíbrio que possam merecer atenção especial (OPAS, 2002) 

• Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de 

recursos médico-hospitalares disponíveis para tratamento da neoplasia 

maligna de colo de útero, para a população beneficiária da operadora. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• As neoplasias corresponderam a 4% das causas de internações hospitalares 

na população feminina no Brasil, entre 1998 e 2003 (SIH, 2004). A neoplasia 

maligna de colo de útero correspondeu à quarta causa de internação (9%) por 

neoplasia na população feminina, no mesmo período (SIH, 2004).  

• A estimativa de incidência de neoplasia maligna de colo de útero, no Brasil, 

em 2003, foi de 18,32/100.000 mulheres (INCA, 2003). 

• Conforme descrito no National Cancer Control Programmes – Policies and 

managerial guidelines – (OMS,2002) espera-se que: 

• Das beneficiárias (população feminina) com suspeita de doença de 

colo de útero, mais de 70% recebam tratamento de acordo com protocolo  

nacional e/ou internacional estabelecido para a doença.  

• Das beneficiárias (população feminina) com diagnóstico de neoplasia de colo 

de útero, mais de 20% recebam tratamento para a doença de acordo com o 

estadiamento. 

• A média da taxa de internação hospitalar por neoplasia maligna de colo de 

útero, no Brasil, no período entre 1998 e 2003 (SIH, 2004), foi de 2,9 por 

10.000 mulheres. 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Colo de Útero 
 
 

Taxa de internação por neoplasia maligna de colo de útero por 10.000 mulheres 
Brasil e regiões – 1998 / 2003 

 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Região Norte 1,98 2,35 1,33 1,40 1,62 1,83 

Região Nordeste 1,96 2,15 2,19 1,94 2,66 3,41 

Região Sudeste 2,83 2,94 2,73 2,76 3,01 2,91 

Região Sul 3,71 3,93 3,73 3,37 5,90 6,12 

Região Centro-Oeste 2,60 3,05 3,48 3,48 2,71 3,01 

Total 2,64 2,83 2,67 2,56 3,21 3,45 

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 

 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 2,90 internações por neoplasia maligna 

de colo de útero por 10.000 mulheres no período de 1 ano; portanto, a meta da 

operadora deve ser de 2,45 internações por neoplasia maligna de colo de útero 

por 10.000 expostas no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela 
operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 

Maior ou igual a 3,70 internações 
por neoplasia de colo de útero por 
10.000 expostas no período de 1 
ano 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 

Entre 3,69 e 2,71 internações por 
neoplasia de colo de útero por 
10.000 expostas no período de 1 
ano. 

Nível 3 2 > 90% 

Igual ou menor a 2,70 
internações por neoplasia maligna 
de colo de útero por 10.000 
expostas no período de 1 ano. 

 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos - SIP – ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Colo de Útero 
 
 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Identificar e captar precocemente os casos de neoplasia maligna de colo de útero. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença e aumento da sobrevida da beneficiária. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

 

Limitações e vieses do indicador 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação da causa de morbidade informada, isto é, a causa da internação 

nem sempre é corretamente especificada fazendo com que a informação 

sobre a mesma possa estar sendo mascarada pela presença de outras co-

morbidades. 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. 

• O indicador deve ser analisado em função da faixa etária da população feminina. 

• A análise do indicador em populações muito pequenas pode prejudicar sua 

avaliação. No caso de municípios, Soares et al. (2001) explicam que quando a 

população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação. Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em série 

de anos ou grupo de municípios.   
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Colo de Útero 
 
 

Referências  
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Brasília, 2002d. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/ 

mrmap.htm. Acesso em set 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Câncer no Brasil: 
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• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. National Cancer Control Programs, 

Policies and managerial guidelines. 2nd Edition. Genebra: 2002. 

• ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Indicadores básicos de saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações/Rede Interagencial de Informações para a Saúde - 

Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 

• SOARES, D A; ANDRADE S M; CAMPOS J J B. Epidemiologia e Indicadores de 

Saúde. In: ANDRADE, S M; SOARES D A; CORDONI JUNIOR,  L. Bases da 

Saúde Coletiva. Londrina: Editora UEL, 2001. 
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TAXA DE INTERNAÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA FEMININA 

 

Conceituação 

Número de internações por neoplasia maligna de mama feminina em mulheres 

expostas, na faixa etária de 50 a 69 anos, em relação ao total de expostas nesta 

mesma faixa, no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº internações por neoplasia maligna de mama feminina em  
expostas de 50 a 69 anos 

 

 
Total de expostas de 50 a 69 anos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Neoplasia maligna de mama – lesões identificadas em exame histológico, 

como neoplasia maligna de mama (C 50 da CID-10), em qualquer fase de 

estadiamento da doença (OMS, 1997). 

• Expostas: É definida como a beneficiária que tem o direito de usufruir a 

assistência à saúde no procedimento em questão, no período considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• Permite medir a participação relativa das internações por neoplasia maligna 

de mama em relação à população exposta da operadora no ano considerado. 

• Esse indicador avalia, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a 

saúde) de neoplasia maligna de mama. 

• A distribuição das causas de internação – no caso, a neoplasia maligna de 

mama – reflete a demanda ambulatorial e hospitalar que, por sua vez, é 

condicionada pela oferta de serviços da operadora. 

 

Usos 

• Identificar os casos de câncer de mama na população beneficiária e orientar a 

adoção de medidas de controle. 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Mama Feminina 

 
 

• Analisar as variações temporais, para a operadora, na distribuição relativa das 

internações hospitalares de neoplasia maligna de mama, identificando 

situações de desequilíbrio que possam merecer atenção especial. 

• Contribuir na realização de análises comparativas da concentração de 

recursos médico-hospitalares disponíveis para tratamento da neoplasia 

maligna de mama, para a população beneficiária da operadora. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• As neoplasias corresponderam a 4% das causas de internações hospitalares 

na população feminina no Brasil, entre 1998 e 2003 (SIH, 2004). A neoplasia 

maligna de mama correspondeu à terceira causa de internação (10%) por 

neoplasia na população feminina, no mesmo período (SIH, 2004).  

• A estimativa de incidência da neoplasia maligna de mama no Brasil, em 2003, 

foi de 46,35/100.000 mulheres (INCA, 2003). 

• Conforme descrito no National Cancer Control Programs: Policies and 

managerial guidelines (OMS, 2002) espera-se que: 

• Das beneficiárias (população feminina da operadora) com suspeita de doença 

de mama, mais de 70% recebam tratamento adequado de acordo com o 

protocolo nacional e/ou internacional estabelecido para a doença. 

• Das beneficiárias (população feminina da operadora) com diagnóstico de 

câncer de mama, mais de 20% recebam tratamento adequado para a doença 

de acordo com o estadiamento definido pelo exame histopatológico. 

• A media da taxa de internação hospitalar por neoplasia maligna de mama, no 

Brasil, no período de 1998 a 2003, foi de 3,06 por 10.000 mulheres. 

 
Taxa de internação por neoplasia maligna de mama por 10.000 mulheres  

Brasil e regiões – 1998 / 2003 
 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Região Norte 1,01 1,17 1,13 1,19 1,91 1,78 

Região Nordeste 1,34 1,24 1,37 1,44 2,65 2,94 

Região Sudeste 3,31 3,42 3,66 3,63 4,72 4,50 

Região Sul 3,15 2,97 3,38 3,59 5,20 5,06 

Região Centro-Oeste 2,42 2,61 2,58 2,54 3,27 3,54 

Total 2,50 2,52 2,71 2,75 3,90 3,87 

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Mama Feminina 

 
 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 3,06 internações por neoplasia maligna 

de mama por 10.000 mulheres no período de 1 ano, ou seja, a meta da 

operadora deve ser igual a 2,60 internações por neoplasia maligna de mama por 

10.000 expostas no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 3,90 internações por 
neoplasia de mama por 10.000 
expostas no período de 1 ano. 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 
Entre 3,89 e 2,86 de internações por 
neoplasia de mama por 10.000 
expostas no período de 1 ano. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor a  2,85 internações 
por neoplasia de mama por 10.000 
expostas no período de 1 ano. 

 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos - SIP – ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar precocemente os casos de neoplasia maligna de mama. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença e aumento da sobrevida da beneficiária. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade e de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Mama Feminina 

 
 

Limitações e vieses do indicador 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação da causa de morbidade informada, isto é, a causa da internação 

nem sempre é corretamente especificada, fazendo com que a informação 

sobre a mesma possa estar sendo mascarada pela presença de outras co-

morbidades. 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. 

• O indicador deve ser analisado em função da faixa etária da população. 

• A análise do indicador em populações muito pequenas pode prejudicar sua 

avaliação. No caso de municípios, Soares et al (2001) explicam que quando a 

população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação.  Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em série 

de anos ou grupo de municípios.  
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em set 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Câncer no Brasil: 

Dados dos Registros de Base Populacional. V. III. 2003.  
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Mama Feminina 
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Brasil: conceitos e aplicações/Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 

• SOARES, D A; ANDRADE S M; CAMPOS J J B. Epidemiologia e Indicadores de 

Saúde. In: ANDRADE, S M; SOARES D A; CORDONI JUNIOR,  L. Bases da 

Saúde Coletiva. Londrina: Editora UEL, 2001. 
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TAXA DE INTERNAÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA 

 

Conceituação 

Número de internações por neoplasia maligna de próstata em homens expostos, 

na faixa etária de 50 a 69 anos, em relação ao total de expostos da operadora na 

mesma faixa etária no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº internações por neoplasia maligna de próstata em expostos  
entre 50 a 69 anos 

 

 

Nº de expostos entre 50 e 69 anos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Neoplasia maligna de próstata: alteração das células do tecido da próstata, 

obtido por biópsia, identificada por exame histopatológico como lesão maligna 

(C 61 da CID-10),  em qualquer fase de estadiamento (OMS, 1997). 

• Expostos: beneficiários que têm o direito de usufruir a assistência à saúde no 

procedimento em questão, no período considerado. 

 

Interpretação do indicador 

• Permite medir a participação relativa das internações por neoplasia maligna de 

próstata em relação à população exposta da operadora no ano considerado. 

• Esse indicador avalia, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de 

prevenção e controle (diagnóstico precoce, tratamento e educação para a 

saúde) de neoplasia maligna de próstata. 

• A distribuição das causas de internação – no caso, a neoplasia maligna de 

próstata – reflete a demanda ambulatorial e hospitalar que, por sua vez, é 

condicionada pela oferta de serviços pela operadora. 

 

Usos 

• Identificar casos na população beneficiária e orientar a adoção de medidas de 

controle. 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Próstata 
 
 

• Analisar as variações temporais, para a operadora, na distribuição relativa das 

internações hospitalares de neoplasia maligna de próstata, identificando 

situações de desequilíbrio que possam merecer atenção especial. 

• Contribuir para a realização de análises comparativas da concentração de 

recursos médico-hospitalares disponíveis para tratamento da neoplasia 

maligna de próstata, para a população beneficiária da operadora. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• As neoplasias corresponderam a 4% das causas de internações hospitalares 

na população masculina no Brasil, entre 1998 e 2003 (SIH, 2004). A 

neoplasia maligna de próstata correspondeu à quinta causa de internação 

(5%) por neoplasia na população masculina, no mesmo período (SIH, 2004).  

• A incidência estimada de neoplasia maligna de próstata para 2003 no Brasil 

foi de 40,5 /100.000 homens (INCA, 2003). 

• Conforme descrito no National Cancer Control Programs – Policies and 

managerial guidelines – (OMS, 2002), espera-se que: 

• Dos expostos com suspeita de neoplasia maligna de próstata, mais de 70% 

recebam tratamento adequado de acordo com protocolo nacional estabelecido 

para a doença. 

• Dos expostos com diagnóstico de neoplasia maligna de próstata, mais de 20% 

recebam tratamento curativo adequado para a doença de acordo com o 

estadiamento definido pela biópsia. 

• A média da taxa de internação hospitalar por neoplasia maligna de próstata, 

no Brasil, no período de 1998 a 2003, foi de 0,93 por 10.000 homens. 

 
Taxa de internação por neoplasia maligna de próstata por 10.000 homens 

Brasil e regiões – 1998 / 2003 
 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Região Norte 0,38 0,36 0,22 0,21 0,32 0,43 

Região Nordeste 0,46 0,34 0,33 0,36 0,67 0,90 

Região Sudeste 0,94 0,97 1,09 1,08 1,40 1,63 

Região Sul 0,70 0,67 0,87 0,84 1,89 2,49 

Região Centro-Oeste 0,44 0,63 0,51 0,59 1,09 2,21 

Total 0,69 0,68 0,74 0,74 1,16 1,50 

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Próstata 
 
 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 0,93 internações por neoplasia maligna 

de próstata por 10.000 homens no período de 1 ano, ou seja, a meta da 

operadora deve ser de 0,79 internações por neoplasia maligna de próstata por 

10.000 expostos no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 1,19 internações por 
neoplasia de próstata por 10.000 
expostos no período de 1 ano. 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 
Entre 1,18 e 0,87 internações por 
neoplasia de próstata por 10.000 
expostos no período de 1 ano. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor a 0,86 internações por 
neoplasia de próstata por 10.000 
expostos no período de 1 ano. 

 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos - SIP – ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar precocemente os casos de neoplasia maligna de próstata. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença e aumento da sobrevida dos beneficiários. 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Próstata 
 
 

Limitações e vieses do indicador 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação da causa de morbidade informada, ou seja, a causa da 

internação nem sempre é corretamente especificada, fazendo com que a 

informação sobre a mesma possa estar sendo mascarada pela presença de 

outras co-morbidades. 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. 

• O indicador deve ser analisado em função da faixa etária da população. 

• A análise do indicador em populações muito pequenas pode prejudicar sua 

avaliação. No caso de municípios, Soares et al (2001) explicam que quando a 

população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação. Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em série 

de anos ou grupo de municípios.  

 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional 

de Epidemiologia. Sistema de Informações Hospitalares. DATASUS. 

Brasília, 2002d. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/ 

mrmap.htm. Acesso em set 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Câncer no Brasil: 

Dados dos Registros de Base Populacional. V. III. 2003.  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Consenso para o 

Controle do Câncer de Mama. 2004. 39 pp. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativas de 

incidência e mortalidade de câncer no Brasil. 2003. 

• INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/popmap.htm. Brasil. Acesso em set 2004. 

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CID-10: Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 2a 

edição. São Paulo: Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para 

classificação de Doenças em Português. EDUSP. 1997. 
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• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. National Cancer Control Programs, 

Policies and managerial guidelines. 2nd Edition. Genebra: 2002. 

• ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Indicadores básicos de saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações/Rede Interagencial de Informações para a Saúde 

- Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 

• SOARES, D A; ANDRADE S M; CAMPOS J J B. Epidemiologia e Indicadores de 

Saúde. In: ANDRADE, S M; SOARES D A; CORDONI JUNIOR,  L. Bases da 

Saúde Coletiva. Londrina: Editora UEL, 2001. 
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TAXA DE INTERNAÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON E RETO 

 

Conceituação 

Número de internações por neoplasia maligna de cólon e reto, entre homens e 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, em relação ao total de expostos da 

operadora nesta faixa etária, no ano considerado. 

 

Método de cálculo 

Nº internações por neoplasia maligna de cólon e reto, homens e 
mulheres, de 50 a 69anos 

 

 
Total de expostos de 50 a 69 anos 

x 10.000 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

• Neoplasia maligna de cólon e reto: alteração das células do tecido do 

colón e reto, identificada através de exame histológico como lesão maligna, 

em qualquer fase de estadiamento, (C 18 a C 20 da CID-10) (OMS, 1997). 

• Expostos: beneficiários que têm o direito de usufruir da assistência à saúde 

no procedimento em questão, no período considerado. 

  

Interpretação do indicador 

• Permite medir a participação relativa das internações por neoplasia maligna 

de cólon e reto em relação à população exposta da operadora, no ano 

considerado. 

• A distribuição das causas de internação, no caso por neoplasia maligna de 

cólon e reto, é condicionada à oferta desses serviços pela operadora. 

 

Usos 

• Avaliação da capacidade da rede de absorver para tratamento os casos 

diagnosticados de neoplasia maligna de cólon e reto na população-alvo em 

determinado período de tempo. 

 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Cólon e Reto 
 
 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

• As neoplasias corresponderam a 4% de todas as causas de internações 

hospitalares na população em geral no Brasil, entre 1998 e 2003 (SIH, 2004). As 

neoplasias malignas de cólon, reto e ânus corresponderam à oitava causa de 

internação (4%) por neoplasia na população em geral no mesmo período (SIH, 

2004).  

• A incidência estimada de neoplasia de cólon e reto para o Brasil em 2003 foi de 

10,96/100.000 homens e 11,73/100.000 mulheres (BRASIL, 2003). 

• Conforme descrito no WHO-National Cancer Control Programs – Policies and 

managerial guidelines  (OMS, 2002) espera-se que: 

• Dos expostos com suspeita de neoplasia maligna de cólon e reto mais de 70% 

recebam tratamento adequado de acordo com protocolo nacional estabelecido 

para a doença. 

• Dos expostos com diagnóstico de neoplasia maligna de cólon e reto, mais de 

20% recebam tratamento curativo adequado para a doença de acordo com o 

estadiamento definido pela biópsia. 

• A média da taxa de internação hospitalar por neoplasia maligna de cólon, reto 

e ânus, no Brasil, no período de 1998 a 2003, foi de 1,01 por 10.000 

habitantes. 

 
Taxa de internação por neoplasia maligna de cólon, reto e ânus por 10.000 

habitantes 
Brasil e regiões – 1998 / 2003 

 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Região Norte 0,25 0,31 0,32 0,37 0,54 0,87

Região Nordeste 0,39 0,33 0,35 0,37 0,76 0,92

Região Sudeste 0,91 0,95 1,01 0,99 1,50 1,73

Região Sul 1,06 1,13 1,32 1,34 2,63 3,18

Região Centro-Oeste 0,54 0,62 0,65 0,72 1,16 1,46

Total 0,71 0,73 0,79 0,80 1,36 1,63

Fonte: SIH/DATASUS; IBGE 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Cólon e Reto 
 
 

Meta 

15% abaixo da taxa nacional, que é de 1,01 internações por neoplasias malignas 

de cólon, reto e ânus por 10.000 expostos no período de 1 ano, ou seja, a meta 

da operadora deve ser de 0,86 internação por neoplasias malignas de cólon, reto 

e ânus por 10.000 expostos no período de 1 ano (nível 3). 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 1,29 de internações por 
neoplasia de cólon, reto e ânus por 
10.000 expostos no período de 1 ano 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90%
Entre 1,28 e 0,94 de internações por 
neoplasia de cólon, reto e ânus por 
10.000 expostos no período de 1 ano. 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor que 0,93 de internações 
por neoplasia de cólon, reto e ânus por 
10.000 expostos no período de 1 ano. 

 

Fonte de dados 

• Sistema de Informações de Produtos - SIP – ANS/MS 

• Sistema de Informações de Beneficiários – SIB - ANS/MS 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Captar precocemente os casos de neoplasia maligna de cólon, reto e ânus. 

• Acompanhar de forma sistemática os casos identificados, no sentido de 

controle da doença e aumento da sobrevida do(a) beneficiário(a). 

• Pactuar e sensibilizar os prestadores sobre a importância do processo de 

prevenção e qualificação da assistência. 

• Divulgar os indicadores e metas estabelecidas para as operadoras junto aos 

prestadores de serviço. 

• Constituir sistema de informações que permita a definição do perfil 

epidemiológico (demográfico, de morbidade, de utilização, entre outros) da 

população beneficiária. 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Internação por Neoplasia Maligna de Cólon e Reto 
 
 

Limitações e vieses do indicador 

• O sistema de informação utilizado pode não detectar inconsistências na 

classificação da causa de morbidade informada, ou seja, a causa da 

internação nem sempre é corretamente especificada, fazendo com que a 

informação sobre a mesma possa estar sendo mascarada pela presença de 

outras co-morbidades. 

• O indicador é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um 

mesmo paciente, pela mesma causa, durante o período analisado. 

• O indicador deve ser analisado em função da faixa etária e gênero da 

população. 

• A análise do indicador em populações muito pequenas pode prejudicar sua 

avaliação. No caso de municípios, Soares et al (2001) explicam que quando a 

população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação. Para evitar 

problemas desse tipo, deve-se realizar a análise conjunta dos dados, em série 

de anos ou grupo de municípios.  

 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de 

Epidemiologia. Sistema de Informações Hospitalares. DATASUS. Brasília, 

2002d. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mrmap.htm. Acesso 

em set 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Câncer no Brasil: 

Dados dos Registros de Base Populacional. V. III. 2003.  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Estimativas de 

incidência e mortalidade de câncer no Brasil. 2003. 

• INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/popmap.htm. Brasil. Acesso em set 

2004. 

• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CID-10: Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 2a 

edição. São Paulo: Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para 

classificação de Doenças em Português. EDUSP. 1997. 
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• ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. National Cancer Control Programs, 

Policies and managerial guidelines. 2nd Edition. Genebra: 2002. 

• ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Indicadores básicos de saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações/Rede Interagencial de Informações para a 

Saúde - Ripsa - Brasília, Publicação da OPAS, 2002. 

• SOARES, D A; ANDRADE S M; CAMPOS J J B. Epidemiologia e Indicadores de 

Saúde. In: ANDRADE, S M; SOARES D A; CORDONI JUNIOR,  L. Bases da 

Saúde Coletiva. Londrina: Editora UEL, 2001. 
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TAXA DE COBERTURA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA INICIAL 

 

Conceituação 

Proporção de consultas odontológicas iniciais em relação ao total de expostos da 

operadora em determinado período. 

 

Método de cálculo 

    Nº de consultas odontológicas iniciais   

Total de expostos 
x 100 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Consulta odontológica inicial: consiste na anamnese, preenchimento de ficha 

clínica odontolegal, diagnóstico das doenças e anomalias bucais do paciente, 

plano de tratamento e prognóstico. Excetuam-se os procedimentos de perícia 

inicial e final e atendimentos de urgências e emergências. 

Expostos: beneficiários que têm o direito de usufruir da assistência à saúde no 

item em questão, no período considerado.  

 

Interpretação do indicador 

É um indicador operacional que avalia indiretamente a cobertura e o acesso da 

população exposta, aos serviços de saúde bucal. Este indicador mede a tendência 

de cobertura de tratamentos odontológicos a partir da realização da primeira 

consulta com exame clínico, visando à elaboração de um plano de tratamento. 

 

Usos 

Possibilita análises sobre a cobertura dos beneficiários com primeira consulta 

odontológica, podendo indicar tendências do perfil do atendimento em saúde 

bucal a toda a carteira de beneficiários ou a grupos específicos de beneficiários  

que possuem planos de assistência odontológica. 

 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Cobertura de Consulta Odontológica Inicial 
 
 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

Com base em informações ambulatoriais do SUS, foi calculada a Taxa de 

Cobertura de Consulta Odontológica Inicial para o período de 2003. 

 

Taxa de Cobertura de Consulta Odontológica Inicial 
Brasil – 2003 

 

Brasil 22,30 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 

 

Meta 

20% acima da taxa nacional de cobertura de consulta odontológica inicial (nível 3), 

que é de 22,30% de consultas odontológicas iniciais no período de 1 ano, ou seja, 

a meta da operadora deve ser de 26,76% de consultas odontológicas iniciais. 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - sem informação 

Nível 1 0,75 <= 50% 
Menor ou igual a 13,38% de 
consultas odontológicas iniciais 

Nível 2 1,5 De > 50% a <= 90% 
Entre 13,39 e 24,10% de consultas 
odontológicas iniciais 

Nível 3 3 > 90% 
Igual ou maior que 24,11% de 
consultas odontológicas iniciais 

 

Fonte de dados  

MS/ANS - Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

Adotar estratégia de busca ativa de beneficiários que tenham aderido ao plano 

odontológico e que nunca tenham passado por consulta odontológica. 

 

Limitações e vieses do indicador 

Atualmente, na saúde suplementar, a “Primeira Consulta Odontológica” é 

registrada e informada pelas operadoras ao SIP de forma agregada, ou seja, os 
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Taxa de Cobertura de Consulta Odontológica Inicial 
 
 

atendimentos de urgências e emergências, bem como as perícias, inicial e final 

(procedimentos esses caracterizados por não implicarem em continuidade 

necessária de tratamento odontológico) encontram-se todos informados dentro 

do item “Consulta Odontológica”. Sugere-se que seja feita a separação desses 

atendimentos e a informação Primeira Consulta Odontológica seja separada dos 

outros itens. 

 

Referências 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto de Atenção Básica. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/siab/pacto2004/portaria2394.pdf.  Acesso 

em 25/08/2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de 

Epidemiologia. Sistema de Informações Ambulatoriais. DATASUS. Brasília, 

2002d. Disponível em http: http://tabnet.datasus.gov.br/ cgi/sia/cnmap.htm. 

Acesso em set 2004. 
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ÍNDICE DE CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS AMBULATORIAIS 

 

Conceituação 

Proporção do número de cirurgias odontológicas ambulatoriais (incluindo 

extrações simples de dentes permanentes) em relação a todos os procedimentos 

odontológicos realizados na operadora em determinado período. 

 

Método de cálculo 

Nº de procedimentos cirúrgicos odontológicos ambulatoriais  

Procedimentos odontológicos 
x 100 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Procedimentos Cirúrgicos Odontológicos Ambulatoriais: são considerados 

as alveoloplastias, apicectomias, aumento de coroa clínica, biópsia, cirurgias de 

tórus, correção de bridas musculares, excisão de mucocele e rânula e exodontias 

a retalho, de raiz residual e simples, entre outras. 

Procedimentos odontológicos: o somatório de todos os procedimentos 

odontológicos, excluindo as consultas odontológicas. 

 

Interpretação do indicador 

Este indicador possibilita analisar a orientação dos modelos propostos para a 

assistência odontológica, visto que mostra qual a participação dos procedimentos 

cirúrgicos no total de procedimentos realizados, que devem ser, em sua maioria, 

restauradores/conservadores e principalmente preventivos. 

 

Usos 

Avaliar a necessidade de ampliação das ações preventivas de caráter conservador 

e profilático. 

 



 
Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Índice de Cirurgias Odontológicas Ambulatoriais 
 
 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

Com base em informações ambulatoriais do SUS, foi calculado o Índice de 

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais para o período de 2003. 

 

Índice de Procedimentos Cirúrgicos Odontológicos Ambulatoriais 
Brasil – 2003 

 
Brasil 3,60 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 

 

Meta 

15% abaixo do índice nacional de procedimentos Cirúrgicos Odontológicos 

Ambulatoriais (nível 3), que é de 3,60% de procedimentos no período de 1 ano, 

ou seja, a meta da operadora deve estar abaixo de 3,06% de procedimentos 

cirúrgicos. 

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% 
Maior ou igual a 4,60% de procedimentos 
Cirúrgicos Odontológicos Ambulatoriais 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% 
Entre 4,59% e 3,40% de procedimentos 
Cirúrgicos Odontológicos Ambulatoriais 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor que 3,39% de 
procedimentos Cirúrgicos Odontológicos 
Ambulatoriais 

 

Fonte de dados 

Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

Programas de promoção e prevenção em saúde bucal.  
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Dimensão “Atenção à Saúde” - 2a fase 

Índice de Cirurgias Odontológicas Ambulatoriais 
 
 

Limitações e vieses do indicador 

Os dados relativos às informações de procedimentos de cirurgia odontológica 

ambulatorial têm sido informados de forma agregada pelas operadoras com mais 

de 20.000 beneficiários, na medida em que incluem todo tipo de cirurgia, tais 

como, cirurgias com finalidade protética, cirurgias periodontais, extrações de 

dentes inclusos, extrações com finalidade ortodôntica. No caso de operadoras 

com até 20.000 beneficiários, o dado tem sido agregado às informações dos 

demais procedimentos odontológicos, o mesmo ocorrendo para as Operadoras 

Médicas com Odontologia com até ou acima de 100.000 beneficiários. 

 

Referências  

• BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Sistema de Informações de Produtos. Brasil. 2004. 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de 

Epidemiologia. Sistema de Informações Ambulatoriais. DATASUS. Brasília, 

2002d. Disponível em http: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sia/cnmap.htm. 

Acesso em set 2004. 
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ÍNDICE DE EXODONTIAS 

 

Conceituação 

Proporção do número de exodontias em relação a todos os procedimentos 

odontológicos realizados na operadora em determinado período. 

 

Método de cálculo 

Nº total de exodontias  

Total de procedimentos odontológicos 
x 100 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

Exodontia: para esse indicador, serão consideradas apenas as extrações simples 

de dentes permanentes, excluindo-se os sisos inclusos e semi-inclusos e 

extrações com indicação ortodôntica. 

Procedimentos odontológicos: o somatório de todos os procedimentos 

odontológicos, excluindo-se as consultas iniciais. 

 

Interpretação do indicador 

Este indicador possibilita analisar a orientação dos modelos propostos para a 

assistência odontológica, visto que mostra qual a participação dos procedimentos 

mutiladores radicais no total de procedimentos realizados que devem ser, em sua 

maioria, restauradores/conservadores e principalmente preventivos. 

 

Usos 

Avaliar a necessidade de ampliação das ações preventivas de caráter conservador 

e profilático. 

 

Parâmetros 

Com base em informações ambulatoriais do SUS, foi calculado o Índice de 

Exodontias para o período de 2003. 
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Índice de Exodontias  
Brasil – 2003 

 
Brasil 10,20 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 

 

Meta 

15% abaixo do índice nacional de exodontias (nível 3) que é de 10,20% de 

exodontias no período de 1 ano, ou seja, a meta da operadora deve estar abaixo 

de 8,67% de exodontias.  

 

Pontuação 

Nível  Pontuação 
% cumprimento da 
meta 

Valores obtidos pela operadora 

Nível 0 0 - Sem informação 

Nível 1 0,5 <= 50% Maior ou igual a 13,01% de exodontias 

Nível 2 1 De > 50% a <= 90% Entre 13,00% e 9,54% de exodontias 

Nível 3 2 > 90% 
Igual ou menor que 9,53% de 
exodontias 

 

Fonte de dados 

Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

Programas de promoção e prevenção em saúde bucal.  

 

Limitações e vieses do indicador 

Dado agregado às informações de procedimentos de cirurgia odontológica 

ambulatorial (incluindo todo tipo de cirurgia, tais como, cirurgias com finalidade 

protética, cirurgias periodontais, extrações de dentes inclusos, extrações com 

finalidade ortodôntica) informado pelas operadoras com mais de 20.000 

beneficiários e dado agregado às informações de demais procedimentos 

odontológicos para operadoras com até 20.000 beneficiários, o mesmo ocorrendo 

para as Operadoras Médicas com Odontologia com até ou acima de 100.000 

beneficiários.  
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