
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 
SERGIPE/2021 

 

 

 

CARTAS DE SITUAÇÃO DE SAÚDE 

TOMO 1: SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

 

Ano III Nº I, maio de 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Saúde 
 

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para 
venda ou qualquer fim comercial.  

Esta Carta de Situação de Saúde pode ser acessada na íntegra em: https://cides.se.gov.br/ 
 

CARTAS DE SITUAÇÃO E SAÚDE - 2021. 
ANO III nº I – maio de 2021  
Tiragem: 200 exemplares 
 

Editora Responsável 
Editora FUNESA 

Elaboração, distribuição e informações: 
Secretaria de Estado da Saúde 
 

Secretária: Mércia Simone Feitosa de Souza 
Superintendente Executiva: Adriana Menezes de Souza 
Diretor de Planejamento: Davi Rogério Fraga de Souza 
Assessoria Técnica de Planejamento: Giselda Melo Fontes Silva 

Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - CIDES 
Centro Administrativo da Saúde 
AV. Augusto Franco, 3150  
Ponto Novo, Aracaju/SE 
CEP: 49.097-670 
Fale conosco: nest.ses@saude.se.gov.br / nucleo.nest@gmail.com 
Tel.: (79) 3226-8343 
Homepage: www.saude.se.gov.br e  https://cides.se.gov.br/ 

Gerência: 
Eliane Aparecida do Nascimento 

Equipe Técnica do CIDES: 
Carlos Augusto Pinto Dantas 
Eduardo Carlos Pereira dos Santos  
Luciana de Oliveira Boaventura 
Magna Santos de Oliveira  
Maria das Graças Boaventura  
Patrícia Lima da Silva  
Ruberval Leone Azevedo 
Thamila Roberta Neves Rodrigues  
 

Equipe de Elaboração: 
Eduardo Carlos Pereira dos Santos 
Eliane Aparecida do Nascimento 
Luciana de Oliveira Boaventura 
Thamila Roberta Neves Rodrigues  
 

Colaboração Especial e Revisão Final: 
-  Diretoria de Atenção Primária a Saúde (DAPS)/SES 
 

Formatação:  
Ruberval Leone Azevedo  

Impresso no Brasil / Printed in Brazil  
Ficha Catalográfica                       
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sergipe. Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria de Planejamento. Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - CIDES. CARTAS 
DE SITUAÇÃO DE SAÚDE-2018 a 2020. Tomo 1: Saúde Materno Infantil. Região de Nsa. Sra. do Socorro. Secretaria de Estado da Saúde de 
Sergipe, 2021.  

 

ISBN xx-xxx-xxxx-x  
              1.Materno-Infantil 2. Epidemiologia 3. Políticas Púbicas Título. II. Série         
              Catalogação na fonte – xxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://cides.se.gov.br/
mailto:nest.ses@saude.se.gov.br%20/%20nucleo.nest@gmail.com
http://www.saude.se.gov.br/
https://cides.se.gov.br/


 

Ilmo. (a) Senhor (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, 

Esta 3ª Edição das CARTAS DE SITUAÇÃO DE SAÚDE, se constitui em mais 

uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde para subsidiar a tomada de 

decisões na vigilância, atenção e gestão em saúde. Apresenta dados e 

informações sobre os principais problemas que impactam a saúde da população 

do estado de Sergipe, os quais foram coletados nos diversos sistemas de 

informações do Sistema Único de Saúde – SUS, referentes aos anos de 2018, 

2019 e 2020.  

As Cartas de Situação de Saúde foram elaboradas por região de saúde e serão 

divididas em Tomos temáticos a serem disponibilizados em quatro etapas. O 1º 

Tomo será sobre Saúde Materno-infantil; o 2º Tomo tratará sobre indicadores de 

Morbimortalidade; o 3º Tomo terá como tema a Saúde Bucal; o 4º Tomo abordará 

indicadores de Vigilância em Saúde. 

A Diretoria de Planejamento desta Secretaria, por meio do Centro de 

Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - CIDES selecionou alguns 

indicadores prioritários, em parceria com as áreas técnicas da Diretoria de 

Atenção Primária a Saúde e da Diretoria de Vigilância em Saúde, e analisou a 

situação de saúde no território sergipano. Este Tomo trata sobre a Saúde 

Materno-Infantil na Região de Nossa Senhora do Socorro e seus municípios. 

Ressalta-se que é de responsabilidade de cada município notificar e registrar, 

nos diversos sistemas de informações, os eventos (óbitos, nascimento, 

internações, doenças transmissíveis e não transmissíveis, oferta de serviços 

entre outros) que ocorrem em seu município. Essa ação tem importância 

administrativa e epidemiológica, bem como para a produção de indicadores de 

saúde que subsidiam as análises e o planejamento em saúde. Dessa forma, 

cada município tem fundamental importância na produção de dados e 

informações em saúde, as quais precisam ser as mais fidedignas e atualizadas 

sistematicamente. 

 A expectativa é que as CARTAS DE SITUAÇÃO DE SAÚDE possam contribuir 

com a melhoria continuada da produção da informação em saúde, que sejam 

úteis para intervenções que se fizerem necessárias visando à melhoria das 

condições de saúde da população de cada um dos municípios desta Região e 

se consolide como referência para a gestão do SUS Sergipe. 

 

 

Mércia Simone Feitosa de Souza 

Secretária de Estado da Saúde de Sergipe 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

As CARTAS DE SITUAÇÃO DE SAÚDE agregam dados e informações coletadas 

nos sistemas de informações de saúde. Há indicadores relacionados com a 

situação de saúde, políticas de saúde e prestação de serviços, além de dados 

populacionais. Os indicadores foram consolidados para o estado e desagregados 

por regiões de saúde e respectivos municípios.  

A análise dos dados aqui apresentados revela as principais morbimortalidades 

responsáveis pelo processo de adoecimento e morte da população sergipana e 

estão expressos em valores absolutos, proporções e taxas. Além disso, também 

possibilita analisar as coberturas de indicadores que refletem o acesso e a 

qualidade do trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde e pela gestão. 

Para subsidiar esta análise, foram utilizados os dados disponíveis nos diversos 

Sistemas de Informações do Sistema Único de Saúde - SUS, rotineiramente 

alimentados por técnicos das Secretarias Municipais de Saúde, como: Sistema de 

Informações sobre Mortalidade - SIM, Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos - SINASC, Sistema de Informações de Agravos de Notificação - SINAN, 

Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI, Sistema 

de Internações Hospitalares - SIH, Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA, 

Sistema de Informação LIRAa, Sistema de Informação do Programa de Controle 

de Dengue-SisPNCD, Sistema de Gestão do Acompanhamento das 

Condicionalidades de Saúde do PBF, e-Gestor AB, além de dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

Esta 3ª Edição das Cartas de Situação de Saúde foi elaborada em quatro Tomos 

temáticos que apresentam indicadores selecionados devido a sua importância 

epidemiológica e que expressam o acesso às ações e serviços de saúde nos 

territórios, referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020. Os indicadores deste Tomo 

1- Saúde Materno-Infantil, são: 

 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 

população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária (indicador 

da Pactuação Interfederativa 2017-2021); 

 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 

anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária. 

(indicador da Pactuação Interfederativa 2017-2021); 

 Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais de consultas de pré-natal; 

 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos; (indicador 

da Pactuação Interfederativa 2017-2021); 

 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa 

família (PBF) (indicador da Pactuação Interfederativa 2017-2021).  

Esta publicação não pretende esgotar a análise dos indicadores apresentados.  

Propõe-se a disponibilizar informações importantes para a gestão de forma a 

contribuir para a tomada de decisão na esfera municipal, seja para reorganizar os 

processos de trabalho das equipes de saúde e/ou promover investimentos na 

reestruturação dos serviços. 
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 TOMO 1 – SAÚDE MATERNO - INFANTIL 

 

1 POPULAÇÃO RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE 

NOSSA SENHORA DO SOCORRO  

A região de Nossa Senhora do Socorro é composta por doze municípios 

(Deliberação CIR Nossa Senhora do Socorro nº 02/2012) e agrega uma 

população residente estimada de 349.000 habitantes, conforme Tabela 1. 

Tabela 1. População Estimada dos municípios, da região de N. Srª 

do Socorro e do estado de Sergipe. 

Município Total 

Capela 34.514 

Carmópolis 16.937 

Cumbe 3.998 

General Maynard 3.384 

Japaratuba 18.907 

Maruim 17.271 

Nossa Senhora das Dores 26.795 

Nossa Senhora do Socorro 185.706 

Pirambu 9.359 

Rosário do Catete                                 11.008 

Santo Amaro das Brotas 12.151 

Siriri 8.970 

Total da Região 349.000 

Total do Estado 2.318.822 

          Fonte: IBGE/ 2020 

 

Serão apresentados a seguir indicadores importantes para o monitoramento e 

planejamento das ações na rede de atenção materno-infantil, distribuídos por 

regiões e municípios 
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2 INDICADORES  

 

2.1 RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM 

MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 

DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA 

 

O indicador razão dos exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 

25 a 64 anos é importante para o rastreamento do câncer do colo do útero, 

possibilitando avaliar a cobertura de exames realizados a partir da capacidade 

instalada de ofertar exames preventivos para a população alvo. O Ministério da 

Saúde recomenda “um terço da população feminina na faixa etária de 25 a 64 

anos deve realizar um exame de Papanicolau a cada 03 anos, após dois 

resultados negativos consecutivos, com intervalo anual” (BRASIL, 2013). 

Portanto, espera-se um aumento no resultado desse indicador. 

 

ESTADO E REGIÕES 

 

Conforme indica o Gráfico 1, os maiores resultados nos três anos analisados, 

na razão dos exames citopatológicos para o rastreamento do câncer do colo do 

útero (Papanicolau) na população de 25-64, são da região de Lagarto. As regiões 

de Propriá e Estância obtiveram os segundos e terceiros melhores resultados, 

respectivamente, nos anos 2018 e 2019. Em 2018 e 2019 a região de Aracaju 

obteve os resultados mais baixos em relação as demais regiões e em 2020 o 

resultado mais baixo foi da região de Nsa Sra da Glória. 

 

Gráfico 1. Razão de Exames Citopatológicos do Colo do Útero em mulheres de 
25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da 
mesma faixa etária, nas regiões de saúde e estado de Sergipe, 2018, 2019 e 2020. 

 
      Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sus (SIA/SUS). 

Data da Consolidação: 08/02/2021. Dados até DEZ/2020. 
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MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 

O Gráfico 2, demonstra que, dos municípios da região de Nossa Senhora do 

Socorro, quanto a razão de exames citopatológicos para o rastreamento do 

câncer do colo do útero (Papanicolau) na população de 25-64, os municípios de 

Siriri, Cumbe e Capela apresentaram os maiores resultados nos anos de 2018 e 

2019. Em 2020 os maiores resultados foram observados em General Maynard, 

Siriri e Cumbe. Os resultados mais baixos observam-se em Carmópolis, no ano 

de 2018; Japaratuba em 2019; e Santo Amaro das Brotas em 2020. 

 

Gráfico 2. Razão de Exames Citopatológicos do Colo do Útero em mulheres de 
25 a 64 anos na população residente de determinado local e a pop. da mesma 
faixa etária, municípios região de N. Srª do Socorro e estado de Sergipe, 2018, 
2019 e 2020. 

 
     Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sus (SIA/SUS). 

Data da Consolidação: 08/02/2021. Dados até DEZ/2020. 
 

 

2.2 RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO 

REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO 

RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA 

ETÁRIA. 

 

O indicador Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em 

mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e 

população da mesma faixa etária, serve para medir o acesso e a realização de 

exames de rastreamento de câncer de mama pelas mulheres de 50 a 69 anos. 

Preconiza-se a realização da mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de 02 

em 02 anos (BRASIL, 2017), sendo esperado um aumento no resultado deste 

indicador. 
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ESTADO E REGIÕES 

 

Como observado no Gráfico 3, as regiões que obtiveram os maiores resultados 

nos anos de 2018 e 2019 foram Estância, Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, 

na razão de exames de Mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 

50 a 69 anos. Em 2020 os maiores resultados são da região de Estância, Lagarto 

e Itabaiana. Os resultados mais baixos são observados em 2018 e 2019 na 

região de Propriá e em 2020 na região de Nossa Senhora da Glória. 

 

Gráfico 3. Razão de exames de Mamografia de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e 
população da mesma faixa etária, regiões de saúde e estado de Sergipe, 
2018,2019 e 2020.  

 
Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sus (SIA/SUS). 
Data da Consolidação: 08/02/2021. Dados até DEZ/2020. 

 

 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 

O Gráfico 4, demonstra que em relação a razão de exames de Mamografia de 

rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, os municípios de Cumbe, 

Maruim, Carmópolis e Rosário do Catete apresentaram os resultados mais altos 

em 2018. Em 2019 observa-se que Maruim, Carmópolis e Japaratuba obtiveram 

os maiores resultados. Em 2020 os resultados foram muito baixos em relação 

aos anos anteriores analisados, sendo que o município de Carmópolis foi o que 

obteve o mais alto resultado. Nos três anos analisados os mais baixos resultados 

foram apresentados por Nossa Senhora das Dores. Sendo que, em 2020, 

Cumbe e Santo Amaro apresentaram o primeiro e segundo resultado mais baixo 

na região. 
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Gráfico 4. Razão de exames de Mamografia de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos na pop. residente de determinado local e pop. da 
mesma faixa etária, municípios da região de Nossa Senhora do Socorro e estado 
de Sergipe, 2018,2019 e 2020.  

 
   Fonte:  Ministério da Saúde – Sistema de Informações Ambulatoriais do Sus (SIA/SUS). 
   Data da Consolidação: 08/02/2021. Dados até DEZ/2020. 

 

2.3 PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM SETE OU MAIS DE 

CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 

 

O indicador Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais 

consultas refletem o acesso da gestante à assistência ao pré-natal nos serviços 

de saúde. O objetivo principal é ampliar e garantir o acesso da gestante a sete 

ou mais consultas, com acolhimento e resolutividade, almejando-se o aumento 

deste resultado. 

 

 

ESTADO E REGIÕES 
 

No Gráfico 5, observa-se que as regiões de Lagarto, Propriá, Nsa Sra da Glória 

e Itabaiana apresentaram os maiores resultados nos três anos analisados, na 

Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal. 

A região de Nsa Sra do Socorro foi a que apresentou os mais baixos resultados 

nos três anos observados.  
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Gráfico 5.  Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas 
de pré-natal, por local de residência da mãe, regiões e estado de Sergipe, 
2018,2019 e 2020. 

 
Fonte: DVS/SES-SE/SIM/ SINASC/ Atualização do banco em 13/01/2021, 
respectivamente. Dados até DEZ 2020. 

 

 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 

De acordo com o Gráfico 6, em relação a Proporção de nascidos vivos de mães 

com sete ou mais consultas de pré-natal, o município de Cumbe apresentou os 

resultados mais altos nos três anos analisados. Em 2018 e 2019 os municípios 

de General Maynard e Nossa Senhora das Dores foram o segundo e terceiros 

com maior resultado, respectivamente. Em 2020, Nossa Senhora das Dores 

apresentou e segundo maior resultado e Capela o terceiro. Quanto aos 

resultados mais baixos foram observados em Nsa. Sra. do Socorro no ano 2018; 

em Santo Amaro no ano de 2019 e 2020. 
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Gráfico 6.  Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas 
de pré-natal, por local de residência da mãe, municípios da região de Nossa 
Senhora do Socorro e estado de Sergipe, 2018, 2019 e 2020. 

 
Fonte: DVS/SES-SE/SIM/ SINASC/ Atualização do banco em 13/01/2021, 
respectivamente. Dados até DEZ 2020. 

 
 

2.4 PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS 

ETÁRIAS DE 10 A 19 ANOS 

 

A proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 

tem como objetivo “monitorar a tendência da gravidez de adolescentes de 10 a 

19 anos com o objetivo de nortear as ações de saúde nas unidades básicas, 

escolas (programa saúde na escola) e maternidades no território e subsidiar 

processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas 

para a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes” 

(BRASIL, 2017). Devendo o resultado esperado ser inferior ou igual aos anos 

anteriores. 

 

ESTADO E REGIÕES 

 

Conforme o Gráfico 7 observa-se que os resultados mais altos foram das 

regiões de Propriá, Nsa Sra da Glória e Estância na Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, nos anos 2018 a 2020. A 

região de Aracaju apresentou os resultados mais baixos nos anos analisados. 
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Gráfico 7. Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 
10 a 19 anos, regiões e estado de Sergipe, 2018, 2019 e 2020. 

 
Fonte: DVS/SES-SE/SIM/ SINASC/ Atualização do banco em 13/01/2021, 
respectivamente. Data da consolidação:15/01/2021. Dados até DEZ 2020. 
 

 
 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 
 

O Gráfico 8, demonstra que, em relação a Proporção de gravidez na 

adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, o município de Maruim, 

Pirambu e Rosário do Catete, alcançaram as maiores taxas nesse indicador, no 

ano 2018. Em 2019, as maiores taxas foram de Pirambu, General Maynard e 

Maruim. No ano de 2020, os municípios de General Maynard, Pirambu e 

Carmópolis se apresentam com as maiores taxas. Em relação aos municípios 

com as taxas mais baixas, o que é positivo para este indicador, estão: General 

Maynard em 2018 e Cumbe em 2019 e 2020. 
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Gráfico 8. Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 
19 anos, região de Nossa Senhora do Socorro e estado de Sergipe, 2018,2019 e 
2020. 

 
Fonte: DVS/SES-SE/SIM/ SINASC/ Atualização do banco em 13/01/2021, 
respectivamente. Data da consolidação:15/01/2021. Dados até DEZ 2020. 

 

2.5   COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE 

SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) 

O objetivo do indicador de cobertura de acompanhamento das condicionalidades 

de saúde do Programa Bolsa Família (PBF) é “monitorar as famílias beneficiárias 

do PBF com o objetivo de ofertar ações básicas, potencializando a melhoria da 

qualidade de vida e contribuindo para a sua inclusão social. ” (Ficha de 

Qualificação de Indicadores, MS 2017-2021), devendo o resultado alcançando 

ser superior aos anos anteriores. 

 

ESTADO E REGIÕES 

 
 

Em relação a cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde 

do Programa Bolsa Família (PBF) observa-se que as regiões de Propriá e 

Itabaiana apresentaram os maiores resultados nos anos analisados, como 

demonstrado no Gráfico 9. Em 2018 a região que apresentou o menor resultado 

foi a de Aracaju; em 2019 foi a região de Nsa Sra do Socorro e em 2020 foi a 

região de Lagarto. 
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Gráfico 9. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do 
Programa Bolsa Família (PBF) das regiões de saúde e estado de Sergipe, 
2018,2019 e 2020. 

 
Fonte: https://bfa.saude.gov.br/relatorio. Bolsa família. MS/SAS/ Departamento de 
Atenção básica- DAB. Relatório gerado em: 21/02/2021 às 22:52:50. Vigência 2ª/2020. 
Dados atualizados em: 11/02/2021. 

 

 

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 

O Gráfico 10, demonstra que, em relação a cobertura de acompanhamento das 

condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), no ano 2018 os 

municípios de Siriri, General Maynard e Cumbe, apresentaram as maiores taxas 

de cobertura; já em 2019 foram os municípios de Siriri, Pirambu e General 

Maynard que alcançaram os maiores resultados; em 2020 General Maynard, 

Pirambu e Cumbe obtiverem os maiores resultados. Em relação aos resultados 

mais baixos nos anos analisados observa-se: Maruim, em 2018 e 2019 e Nsa. 

Sra. do Socorro em 2020. 
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Gráfico 10. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do 
Programa Bolsa Família (PBF) da região de Nossa Senhora do Socorro e estado 
de Sergipe, 2018, 2019 e 2020. 

 
Fonte: https://bfa.saude.gov.br/relatorio. Bolsa família. MS/SAS/ Departamento de 
Atenção básica- DAB. Relatório gerado em: 21/02/2021 às 22:52:50. Vigência 2ª/2020. 
Dados atualizados em: 11/02/2021. 
 
 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao analisar os indicadores deste Tomo, que permitem acompanhar a assistência 

prestada pela Atenção Primária à saúde materno-infantil dos municípios entre os 

anos de 2018, 2019 e 2020, observou-se que é necessário melhorar a captação 

de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos para rastreamento do câncer de colo 

uterino por meio do exame citopatológico, pois os resultados em todo estado 

apresentam-se muito aquém do parâmetro preconizado para cobertura de 

exame citopatológico na população alvo, que deve ser o mínimo de 80% de 

cobertura ou razão 1.  

Faz-se necessária ainda, a melhoria na captação de mulheres na faixa etária de 

50 a 69 anos para rastreamento do câncer de mama por meio do exame de 

mamografia, considerando resultados analisados de cobertura e razão de exame 

de mamografia bastante insatisfatória em todo estado, uma vez que de acordo 

com parâmetros preconizados pelo INCA, a cobertura mínima deve ser 70% e 

razão 1. 

Em relação as metas e resultados de proporção de nascidos vivos de mães com 

7 ou mais consultas de pré-natal, observa-se que ações como captação precoce 

de gestante e seguimento de pré-natal devem ser incrementadas em todo 

estado, visto que parâmetros satisfatórios de atenção materno infantil 

consideram cobertura acima de 80% como parâmetro ideal. Os resultados de 

proporção de gravidez na adolescência são considerados ainda elevadas. 

https://bfa.saude.gov.br/relatorio
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