Razao de exames de mamografia de
rastreamento realizados em mulheres de
50 a 69 anos
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Origem dos dados
Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), sistema
este gerido pelo Ministério da Sa, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde,
obtidas através da página de Assistência Ambulatorial, no sítio da Secretaria Estadual de Saúde.
Estas informações são atualizadas mensalmente, podendo haver atualizações retroativas.
As estimativas da população feminina utilizadas são as seguintes:




2000 a 2013 – estimativas preliminares efetuadas por estudo patrocinado pela Rede Interagencial de
Informações para a Saúde - RIPSA;
2014 e 2015 – estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE.
2016 a 2019 – estimativas preliminares elaboradas pela SES/RJ, aplicando-se a distribuição percentual
segundo sexo e faixa etária das estimativas segundo a Ripsa para o ano de 2015 sobre o total
municipal apresentado pelas estimativas segundo o IBGE/TCU para os anos de 2016 a 2018. Esta
metodologia apresenta imprecisão por não considerar a variação da distribuição por faixa etária e sexo
ao longo dos anos.

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação
Atenção: Estas informações estão disponíveis a partir de 2010.
Razão de mamografias 50 a 69 anos
Razão entre o número de exames de mamografia bilateral de rastreamento (código 02.04.03.018-8)
realizados em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos no período e ½ da estimativa da
população feminina no mesmo ano, mesma faixa etária e mesmo área geográfica.

Mamografias 50 a 69 anos
Quantidade aprovada de exames de mamografia bilateral de rastreamento (código 02.04.03.018-8)
realizados em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos durante o período em análise (ano ou
quadrimestre).
População alvo feminina de 50 a 69 anos
Estimativa da população feminina residente na faixa etária de 50 a 69 anos. Corresponde a ½ da estimativa
da população anual feminina nesta faixa etária.

Seleções Disponíveis
Ano, Quadrimestre
Ano ou quadrimestre de atendimento. Estão disponíveis as informações a partir de 2010.
Município, Região de Saúde
Área geográfica de residência do paciente.

