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O “Mapa da Saúde do município de Caxias do Sul”, por meio de 
recursos de análise descritiva e da cartografia, transforma 
diversas informações isoladas em uma representação sistêmica 
da saúde em Caxias do Sul-RS, colaborando para ampliar a 
visibilidade sobre a rede de serviços e as demandas de saúde do 
município a serem enfrentadas e possibilitando a análise de 
tendências de indicadores em cada região territorial. Estes 
recursos atuam interligados, permitindo acessar informações 
selecionadas que facilitam a análise da situação de saúde.

Fruto da colaboração em parceria da Secretaria Municipal de 
Saúde e Universidade de Caxias do Sul, este Mapa da Saúde é 
resultado do empenho coletivo de vários profissionais, 
estudantes, docentes e pesquisadores, os quais vêm 
trabalhando ao longo dos três últimos anos na organização do 
produto agora apresentado. 

Este mapa é dividido em três capítulos: Caracterização geral de 
Caxias do Sul, Caracterização Populacional e Rede de Saúde. Na 
“Caracterização geral de Caxias do Sul” foram abordadas a 
localização geográfica do município e suas regiões 
administrativas, a hidrografia, redes de abastecimento de água, 
de coleta e tratamento do esgoto, bem como, do serviço de 
coleta e destinação dos resíduos sólidos. 

Em relação à “Caracterização Populacional”, foram descritos e 
analisados dados relacionados a nascimentos, morbidade e 
mortalidade.

No capítulo “Rede de Saúde” foi caracterizado a estrutura dos 
serviços de saúde e cobertura assistencial ofertados pelo 
Sistema Único de Saúde e Saúde Suplementar. Descreve 
recursos humanos, leitos disponíveis, dados sobre a produção 
dos serviços ambulatoriais e hospitalares por parte dos 
estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde, 
extraídos do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e 
Hospitalar (SIH/SUS). Particularmente, em relação à cobertura 
assistencial, apresenta resumo dos registros da base do sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do 
Ministério da Saúde, em relação ao quantitativo de 
profissionais de saúde e leitos hospitalares cadastrados em 
dezembro de 2015. Apresentam-se ainda a série histórica dos 
investimentos no SUS nas diferentes esferas de Governo, em 
especial, o porcentual aplicado em relação ao orçamento 
municipal. 

O período selecionado para análise foram os anos de 2000 a 
2015, sendo estes divididos em quinquênios e, em alguns casos, 
recorreu-se ao estudo de séries históricas anuais. 

A seleção desse período objetivou contemplar os anos 
censitários (2000 e 2010), sendo que para os anos de 2005 e 
2015, recorreu-se às estimativas populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística para o município de Caxias 
do Sul. Os dados analisados foram obtidos de bases municipais, 
estaduais e federais.

Cabe ressaltar que este “Mapa da Saúde do Município de Caxias 
do Sul”, além da forma impressa, está disponibilizado também 
em formato e-book, para que o banco de dados possa ser 
constantemente alimentado, obtendo-se, conforme a 
necessidade, uma série histórica das condições de saúde do 
município. 

Constitui-se, portanto, em potente ferramenta de gestão, cuja 
consulta às  informações possibilitam aos gestores, 
profissionais de saúde e interessados, o entendimento de 
questões estratégicas para subsidiar o planejamento das ações 
e dos serviços de saúde, facilitando a tomada de decisão neste 
campo.
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Os Sistemas de Informações Geográficas são
instrumentos úteis no processamento dos dados de
situações/ocorrência geograficamente localizadas.
Sua capacidade de integrar diversas operações,
como captura, armazenamento, manipulação,
seleção e busca de informação, análise e
apresentação de dados, auxilia o processo de
entendimento da ocorrência de eventos, predição,
tendência, simulação de situações, planejamento e
definição de estratégias no campo da Vigilância em
Saúde.

Essas bases de informações podem ser
georreferenciadas e integradas a dados ambientais
para que sejam utilizadas como meio de análise,
bem como submetidas a procedimentos de
avaliação de sua distribuição espacial.

Mapa da Saúde do Município de Caxias do Sul

Para a geração dos mapas que compõe o “Mapa da Saúde
do município de Caxias do Sul” foi utilizado o software
ARCGis (versão 10.0), que permite a compilação de dados
geográficos, a análise de informação mapeadas e a gestão
dessas informações por meio de um banco de dados. Trata-
se de um programa que a Secretaria da Saúde adquiriu
através da licença de uso liberada pela Diretoria de
Informações Geoespaciais (DIGEO) – Secretaria Municipal
do Planejamento.

Além do ARCGis, utilizou-se o serviço de acesso gratuito
para geocodificação, ‘Galileo’, disponível através do site da
empresa Imagem, que é representante do ARCGis no Brasil.
Este auxiliou na formatação dos dados provenientes de
diversas fontes e bases utilizadas, permitindo a sua
exportação em formato de planilha eletrônica, desde que
contivessem o endereço (com nome da rua e o número
predial). O aplicativo requer um cadastro para acesso com
login e senha, e permite geocodificar até 3.000
ocorrências/endereços por dia de uso, onde é criado um
novo arquivo de planilha em formato “.csv”, que inclui
colunas com a latitude e longitude em graus decimais, além
de uma coluna que classifica a qualidade da geocodificação:
entre 1 estrela (rua não-localizada, apenas a cidade), até a
maior com 4 estrelas (onde localizou a rua, o nº predial, a
cidade e o estado).

Assim, pode-se geocodificar manualmente os casos não
encontrados.

A partir de planilhas resultantes de vários sistemas
mantidos pela Vigilância Epidemiológica, foi realizada a
geocodificação. As planilhas geocodificadas foram
revisadas, uma vez que, muitas das informações incluídas
nos sistemas de informação não possuem o nome
correto da rua, ou consta o registro incorreto, o que
acaba gerando erros de geocodificação, que só puderam
ser corrigidos de forma individual.

A escala de trabalho utilizada para a cartografia foi de
1:290.000, que representa a totalidade do município, não
comprometendo o posicionamento das informações,
visto que grande parte dos mapas foram representados
por níveis de cores, o que torna fácil e intuitiva a
percepção da informação. Para a confecção dos mapas
coropléticos, primeiramente foram definidas as divisões
das Regiões Administrativas e dos Distritos como os
polígonos-padrão, para todos os mapas, tudo de acordo
com o PDM – Plano Diretor Municipal de Caxias do Sul –
Lei Complementar 290/2007. Posteriormente foi definido
qual o tipo de sequência de cores policromáticas seria
utilizada.
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Fonte: SEPLAN – Secretaria Municipal do Planejamento – DIGEO – Diretoria de Informações Geoespaciais
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O conceito de Região Administrativa é
um critério de planejamento urbano
instituído pela lei no PDM – Plano
Diretor Municipal, LC 290/2007, que
cria o conceito de descentralização
administrativa.

Considera-se que o escalonamento dos
serviços públicos facilita e melhora o
acesso às políticas públicas pelo
cidadão. Nessas regiões estão disponí-
veis variadas ofertas de serviços, como
protocolos administrativos, atendimen-
to à saúde e educação.
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Descrição 2000 2005 2010 2015
Referência 

2010

População residente 360419 404187 435564 474853 Mapa 9

População masculina 176959 198447 213612 232874

Mapa 10
População 

feminina
183460 205740 221952 241979

Mapa 11

População residente 

de 0 a 9 anos
59462 66682 55063 60035 Mapa 12

População residente 

de 10 a 19 anos
65328 73260 66905 70937 Mapa 13

População residente 

de 20 a 59 anos
205451 197249 266665 290745 Mapa 14

População residente 

de 60 a 79 anos
26890 30157 40810 44491 Mapa 15

População residente 

de 80 anos e mais
3288 3687 6121 6645 Mapa 16

Fonte: PNUD , Ipea e FJP
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REGIÃO 

ADMINISTRATIVA
SUBDISTRITO ÁREA (Km2)

POPULAÇÃO

(2010)

DENSIDADE

(hab./Km2)

01 Centro 17,6 121.269 6.890,28

02 Santa Lúcia 7,4 17.229 2.328,24

03 Fátima 8,6 39.137 4.550,81

04 Cruzeiro 7,5 22.570 3.009,33

05 Esplanada 17,7 50.244 2.838,64

06 Rizzo 13,4 29.233 2.181,57

07 Forqueta 18,2 3.994 219,45

08 Ana Rech 37,5 23.560 628,27

09 Galópolis 2,7 2.377 880,37

10 Serrano 21,5 19.649 913,91

11 Planalto 10,8 24.597 2.277,50

12 Presidente Vargas 12,7 18.563 1.461,65

13 São Giácomo 16,8 19.312 1.149,52

14 Nossa Senhora da Saúde 27,3 2.063 75,57

15 Santa Fé 15,9 22.429 1.410,63

- 1º Distrito 198,7 6.759 34,02

- Criúva 460,4 1.803 3,92

- Fazenda Souza 127,7 2.665 20,87

- Santa Lúcia do Piaí 168,5 2.724 16,17

- Vila Cristina 87,0 1.847 21,23

- Vila Oliva 189,2 1.427 7,54

- Vila Seca 167,8 2.113 12,59

TOTAL 1.638,34 435.564 265,86
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Mapa 9 – População residente por região administrativa 
urbana e rural.  Caxias do Sul, RS, 2010
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2000 2005 2010 2015

Homens 176.959 198.447 213.612 232.874

Mulheres 183.460 205.740 221.952 241.979

Total 360.419 404.187 403.564 474.853

Tabela 4 –Total de habitantes por sexo. Caxias do Sul, RS

Fonte: tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/poprs.def

O mapa 10 representa as regiões e distritos com maior
concentração feminina, o que pode ser indicativo de
maiores investimentos das políticas de Saúde da
Mulher, como mamografias e Preventivo de Câncer de
Colo de Útero

Mapa 10 – População residente do sexo feminino. Caxias do Sul, RS, 2010
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Razão de sexos 

Ano Razão de sexos

2000 96,46

2005 96,46

2010 96,24

2015 96,24

TABNET:  http://tabnet.caxias.rs.gov.br/cgi -bin?pop/popcx.def

Tabela 5 – Razão de sexos. Caxias do Sul, RS

Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se
acima de 100, indica que há predominância de homens
e, se inferior, há predominância de mulheres.

Em Caxias do Sul, nos 15 anos avaliados, o número de
mulheres na população foi maior que o número de
homens em 3,5%, em média.
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A taxa de crescimento populacional é o percentual de incremento médio anual da população residente em determinado
espaço geográfico, no período considerado, sendo influenciada pela dinâmica da natalidade, da mortalidade e das
migrações. Seu valor refere-se à média anual obtida para um período de anos compreendido entre dois momentos, em
geral correspondentes aos censos demográficos. Caxias do Sul teve um crescimento populacional mais acentuado entre
os anos 2000 a 2005 (12,14%), diminuindo entre 2005 a 2010 (7,76%) e com incremento entre os anos 2010 a 2015
(9,02%).
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Fonte: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores

Com a finalidade de melhor planejar as ações em
saúde da população de um território municipal, uma
das melhores ferramentas é o mapeamento regional
por faixas etárias.

Neste sentido, os mapas de 12 a 16 demonstram as
regiões administrativas e distritos com representação
do percentual de cada faixa etária em relação à
população total de cada local.

Baseados nos dados oriundos do censo do IBGE 2010,
no Mapa 12 verifica-se facilmente as regiões com
maior concentração de crianças de 0 a 9 anos – cor
mais escura - para com isso, estar atento ao critério
populacional infantil ao oferecer serviços, ações e
insumos específicos para esta faixa etária.

Faixas etárias por região

Mapa 12 – População residente de 0 a 9 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010
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O mapa 13 representa a concentração de população jovem na Região administrativa Santa Fé e São Giácomo, além dos
distritos de Fazenda Souza, Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí. O que pode auxiliar nas políticas públicas de saúde para esta faixa
etária.

Mapa 14 – População residente de 20 a 59 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010

Mapa 13 – População residente de 10 a 19 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010
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Mapa 16 – População residente com 80 anos ou mais. 
Caxias do Sul, RS, 2010

Apesar do fenômeno do envelhecimento da população ser uma realidade em todo o Brasil, há locais em que residem
proporcionalmente mais idosos do que outras regiões. Isto pode ser verificado nos Mapas 15 e 16, que representam regiões
da cidade em que há uma maior concentração desta população, podendo facilitar o planejamento de ações, sendo neste
último mapa a representação dos idosos acima de 80 anos, cuja população demanda maiores e mais complexos cuidados.

Mapa 15 – População residente de 60 a 79 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010
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Tabela 7 - Proporção de idosos (60 anos ou mais) na população por sexo

ANO 2000 ANO 2005
Faixa

etária/sexo Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

60 a 79 
anos

11.561 6,53 15.329 8,36 26.890 7,46 12.966 6,53 17.191 8,36 30.157 7,46

80 anos e 
mais

1.095 0,62 2.193 1,20 3.291 0,91 1.228 0,62 2.459 1,20 3.687 0,91

Total 
idosos

12.656 7,15 17.522 9,55 30.178 8,37 14.194 7,15 19.650 9,55 33.844 8,37

ANO 2010 ANO 2015

Faixa
etária/sexo Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

60 a 79 
anos

17.876 8,37 22.934 10,33 40.810 9,37 19.492 8,37 24.999 10,33 44.491 9,37

80 anos e 
mais

2.007 0,94 4.114 1,85 6.121 1,41 2.170 0,93 4.475 1,85 6.645 1,40

Total 
idosos

19.883 9,31 27.048 12,19 46.931 10,77 21.662 9,30 29.474 12,18 51.136 10,77

Fonte: tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/poprs.def

A transição demográfica (envelhecimento
populacional) é evidente em Caxias do Sul,
sendo que no ano de 2000 a população com
60 anos ou mais era 30.178 pessoas e em
2015, a estimativa era de 51.136 indivíduos,
ou seja, houve um aumento de 69,44% da
população idosa. Tal realidade demográfica
mostra uma necessidade de políticas públicas
voltadas ao envelhecimento populacional, em
particular nas áreas sociais e da saúde. Nesta
última, destaque  para   a  maior  prevalência
de doenças crônicas que acompanham natu-
turalmente o envelhecimento e os seus custos
para o sistema de saúde.

Transição demográfica 

2000 2005 2010 2015

Faixa Etária Nº % N° % N° % N° % 

Menores de 5 anos 29.100 8,07 32.634 8,07 27.154 6,23 29.596 6,23

Tabela 8 – Proporção de menores de 5 anos
A análise do fenômeno de transição
demográfica de Caxias do Sul revela que os
habitantes com menos de cinco anos em
2000 era de 29.100 crianças, em 2015
aumentou para 29.596 crianças, mostrando
crescimento da participação desse grupo na
população do município de 1,70%. Tabela 8.
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O índice de envelhecimento é calculado a partir do número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para
cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico,
no ano considerado. É a razão entre os componentes etários extremos da população, representados por
idosos e jovens. Valores elevados desse índice indicam que a transição demográfica encontra-se em estágio
avançado. É utilizado para acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população,
comparativamente entre áreas geográficas e grupos sociais; contribuir para a avaliação de tendências da
dinâmica demográfica; subsidiar a formulação, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde e
de previdência social. No gráfico 4, percebe-se um aumento neste índice no período estudado.
(Fonte: www.ibge.gov.br)
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Tabela 10 -Razão de dependência. Caxias do Sul, RS

< 15 anos

2000 90.773

2005 101.795

2010 87.527

2015 95.416

Total Idosos (> 60 anos)

2000 30.178

2005 33.844

2010 46.931

2015 51.136

População Ativa (15-59 anos)

2000 239.468

2005 268.548

2010 301.106

2015 328.301

População Economicamente Dependente

2000 120.951

2005 135.639

2010 134.458

2015 146.552

População Potencialmente Produtiva

2000 239.468

2005 268.548

2010 301.106

2015 328.301

Razão de Dependência

2000 50,51

2005 50,51

2010 44,65

2015 44,64

Razão de dependência

Trata-se da razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente
(os menores de 15 anos de idade e os de 60 e mais anos de idade) e o segmento etário
potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. Valores elevados indicam que a população em idade produtiva
deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa consideráveis encargos
assistenciais para a sociedade. Observa-se uma redução na razão de dependência no período.
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2.2 Nascimentos

O número absoluto de nascidos vivos (NV)
aumentou em 8,85% entre os anos de 2000 e
2015, provavelmente pelo aumento populacional
por motivos diversos, como as migrações
ocorrido nesse período no município de Caxias
do Sul de pessoas em franco período reprodutivo
(Tabela 3), visto que a natalidade por si só não
mostrou aumento (Tabela 12).

ANO Nascidos vivos

2000 5.909

2001 5.649

2002 5.669

2003 5.628

2004 5.822

2005 5.863

2006 5.802

2007 5.755

2008 5.891

2009 5.923

2010 6.043

2011 6.293

2012 6.181

2013 6.392

2014 6.421

2015 6.432

Fonte: SMS/VS/VE/SINASC, MS, 2016
Base local municipal: nascimentos residentes ocorridos em 

Caxias do Sul em 2015.  

Tabela 11 – Nascidos vivos segundo o ano.
Caxias do Sul, RS
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Tabela 12 – Taxa de Natalidade. Caxias do Sul, RS

A taxa de natalidade de uma região é o número de
nascimentos por 1000 habitantes (nesta região) em um
ano. Dado que a fertilidade feminina ou masculina não
é o único fator que determina o aumento/diminuição
desta taxa, deve-se ter em conta uma série de outros
fatores que não apenas os biológicos.

Segundo o IBGE, a taxa de natalidade está relacionada
ao processo de urbanização, que gera transformações
de ordens socioeconômica e cultural na população.

O acesso mais fácil aos métodos de contracepção e
planejamento familiar, melhores condições de saúde e
um aumento do nível de educação influenciam as taxas
de natalidade no Brasil, que em 2015 chega em torno
de 14% e mostra clara tendência de declínio. Caxias do
Sul segue essa tendência, com um declínio de 17,32%
entre os anos de 2000 e 2015, quando chegou a
13,55%.

Ano                          Taxa de natalidade

2000 16,39%

2005 14,51%

2010 13,87%

2015 13,55%

(Fonte: SMS/VS/VE/SINASC, MS, 2016) 

Mapa 17 – Evolução percentual de casos de 
gestantes com menos de 7 consultas pré-natal
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Fecundidade

Tabela 13 -Taxa específica de fecundidade 
etária maternafaixa e ano por 

É o principal indicador da dinâmica demográfica e

;

expressa a condição reprodutiva de uma mulher, onde
taxa <2,1 indica fecundidade insuficiente para
assegurar a reposição populacional.

O decréscimo da taxa pode estar associado a vários
fatores: urbanização crescente, redução da

mortalidade infantil, melhoria do nível educacional,
ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior
participação da mulher na força de trabalho e
instabilidade de emprego.

No município de Caxias do Sul, percebe-se que entre
os anos de 2000 e 2015, houve uma queda da
fecundidade entre as mulheres até 34 anos, o que
denota o impacto das políticas locais de planejamento
familiar.

Em particular, destacou-se a queda da fecundidade
entre mulheres adolescentes (menos de 20 anos). A
Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul,
reforçou o combate a gravidez precoce desde 2010
(Programa Bebê tem hora Certa), envolvendo, dentre
outras atividades, a oferta de implantes
contraceptivos hormonais subdérmicos, o Programa
Primeira Infância Melhor (PIM) e uma parceria com a
rede municipal de escolas

Fonte: IBGE, MS/SGEP/DATASUS, SINASC, MS/SVS/DASIS
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Entre mulheres com menos de 15 anos a queda da
fecundidade entre 2000 e 2015 foi de 3,46% e entre 15 e 19
anos foi de 28,47%. Como já lembrado nesse Mapa, a
gravidez precoce eleva o risco de abandono escolar,
contribuindo para a precarização econômica e
potencializando a sua vulnerabilidade social das mulheres
adolescentes. Além disso, não raramente, quanto mais
precoce a gravidez, maior a possibilidade de reincidência de
nova gestação antes dos 20 anos, cujos índices podem
chegar a 61% em cinco anos, conforme mostra a literatura.

Em contrapartida, houve um aumento da fecundidade entre
mulheres a partir dos 35 a 39 anos (24,37%) e mesmo após
os 40 anos (8,8%), a despeito de todas as iniciativas de
planejamento familiar. Fenômeno este descrito em outras
regiões do Brasil, visto a tendência das mulheres de
postergar a gravidez quando passa a acessar maiores níveis
de educação e maior inserção no mercado de trabalho
formal. É preciso monitorar essa tendência, pois o conceber
mais tardiamente traz maiores riscos maternos e perinatais,
visto que após os 35 anos e principalmente após os 40 anos
o risco materno de complicações obstétricas (gestações de
alto risco) e perinatais, com destaque para as malformações
e cromossomopatias fetais.

O mapa 18 demonstra a localização da residência das mães
com idade entre 10 e 19 anos através do uso de categorias
de mapas de calor onde a concentração de eventos altera
para cores mais fortes a visualização do mapa como nas
regiões Santa Fé, São Giácomo e Planalto.

Fecundidade

Mapa 18 – Nascidos vivos segundo idade 
materna (10 a 19 anos). Caxias do Sul, RS, 2010

Fonte: IBGE, MS/SGEP/DATASUS, SINASC, MS/SVS/DASIS
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Mapa 19 – Nascidos vivos segundo idade 
materna (10 a 19 anos). Caxias do Sul, RS, 2010

Mapa 20 – Nascidos vivos segundo idade 
materna (10 a 19 anos). Caxias do Sul, RS, 2015

A idade materna influencia o risco gestacional, principalmente se inferior a 20 anos ou superior a 35 anos. A
precocidade ou postergação da maternidade favorecem: abortamento induzido, parto prematuro (<37 semanas), baixo
peso ao nascer (<2500 gramas) e maiores taxas de mortalidade perinatal . A idade materna acima de 35 anos implica, em
particular, em maior risco de anomalias cromossômicas e malformações congênitas e riscos maternos. A gestação na
adolescência tende a predominar nas áreas de maior vulnerabilidade social, o que também ocorre em Caxias do Sul,tendo
maiores implicações sociais, dentre estas o abandono escolar.

Idade materna

Fonte: IBGE, MS/SGEP/DATASUS, SINASC, MS/SVS/DASIS
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Tipo de parto

Tipo de 
nascimento

2000 2005 2010 2015 Total Variação

N° % N° % N° % N° % N° %

Parto 2.482 42,01 2.210 37,69 2.021 33,44 2.058 31,99 8.595 35,46 - 15, 59

Cesárea 3.427 57,99 3.653 62,30 4.022 66,55 4.374 68,00 15.641 64,53 + 11,27

Total 5.909 5.863 6.043 6.432 24.236

Fonte: SINASC, MS, 2016 

Tabela 14 – Frequência de nascidos vivos por via de nascimento 
 segundo ano do nascimento – Caxias do Sul, 2000-2015

Peso ao nascer

Ano de Nascimento

Peso ao 
nascer (g)

2000 2005 2010 2015 Variação

N° % N° % N° % N° % %

< 2500 613 10,37 642 12,29 711 13,33 731 12,82 + 23,62

> 2500 5.296 89,63 5.221 87,71 5.332 86,67 5.701 87,18 73,33

Total de 
nascidos 

vivos
5.909 5.863 6.043 6.432 24.247

O peso ao nascer é o mais importante fator de risco
isolado a influenciar a sobrevivência infantil, devido a
evidência da associação entre o baixo peso ao nascer
e a morbimortalidade infantil. O baixo peso ao nascer
(BPN) é definido pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como todo nascido vivo com peso ao nascer
inferior a 2.500g, compreendendo os recém-nascidos
prematuros (< 37 semanas de gravidez) e/ou retardo
do crescimento intrauterino (RCIU), reconhecendo-se
como muito preocupante quando atinge taxas de 15%
ou mais dos nascidos vivos.

A taxa de baixo peso ao nascer em Caxias do Sul
sofreu um aumento de 23,62%, variando de 10,37%
dos nascidos vivos, em 2000, para 12,82% em 2015,
no entanto, ficou abaixo do patamar de maior alerta
de 15%.

Tabela 15 – Proporção de nascidos vivos segundo 
o peso ao nascer. Caxias do Sul, RS, 2000-2015.

Fonte: SMS/VS/VE/SINASC,NS,2016 Para 2015 dados da base municipal

O aumento das taxas de cesarianas é um dado preocupante no
Brasil. Esse tipo de parto representou aproximadamente 56%
dos partos, porém houve uma variação entre serviços públicos
(40%) e serviços privados (85%). Essas taxas divergem com os
15% preconizados pela Organização Mundial da Saúde para
preservação do binômio mãe – filho. No Brasil, corroborando
com esses dados, maiores taxas de mortalidade maternas
foram associadas com maiores porcentagens de cesárias.

Há uma tendência mundial no aumento da prática de
cesarianas devido à sua facilidade de execução decorrentes do
avanço das técnicas anestésicas/cirúrgicas e da antibiótico-
terapia. Em Caxias do Sul, no ano de 2000 os partos cesáreos,
representaram 57,77% e entre 2001 e 2015 essa porcentagem
superou os 60% dos nascimentos. A variação percentual do
período avaliado indicou um aumento de 11,27% nesse tipo
de parto. Esses dados sugerem um questionamento sobre a
real indicação clínica da execução de cesarianas.
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Estudos epidemiológicos mostram que a determinação
da prematuridade, do RCIU (Retardo de Crescimento
Intrauterino) e do Baixo Peso ao Nascer (Peso de
nascimento menor que 2.500g) envolve um conjunto
comum de fatores, entre os quais se destacam
condições socioeconômicas precárias, baixo peso da
mãe no início da gestação, tabagismo e estresse durante
a gestação, falta ou deficiência da assistência pré-natal,
antecedentes reprodutivos desfavoráveis e a ocorrência
de gravidez múltipla.

A literatura também aborda a importância de outros
fatores como consumo de café, ingestão de bebidas
alcoólicas, peso da mãe durante a gestação, etnia,
estatura da mãe, sexo do recém-nascido e morbidade
materna durante a gravidez, principalmente por
infecções perinatais, hipertensão arterial e disfunções
uterinas.

Nos países desenvolvidos as taxas de BPN são
decorrentes, principalmente de partos prematuros,
observados em dois terços dos nascimentos de crianças
com BPN. Nos países em desenvolvimento, predominam
os casos relacionados ao RCIU.

Peso ao nascer

Mapa 21 – Nascidos vivos com menos de 2,5kg.  Caxias do Sul, RS, 2010
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Conforme mapas 21 e 22 verifica-se uma
concentração de casos de nascidos vivos com menos
de 2,5kg nas regiões administrativas Centro, Santa Fé
e Esplanada.

Com isso pode-se planejar ações de acompanhamento
pré-natal e de crianças com esse fator de risco, mais
focadas nas regiões de maior ocorrência.

Assim como verifica-se de 2010 a 2015 um
incremento de casos principalmente nos distritos de
Criúva, Vila Seca e Vila Oliva, onde antes não foi
registrado, o que remete a importância do
acompanhamento contínuo mesmo em locais onde
tais eventos não ocorriam.

Peso ao nascer

Mapa 22 – Nascidos vivos com menos de 2,5kg.
 Caxias do Sul, RS, 2015
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Tabela 16 – Casos confirmados de doenças infectocontagiosas. 
Caxias do Sul, RS.

Doenças Infectocontagiosas

Ano Coqueluche Difteria Hansení
ase

Hantavirose Leptospirose Malária Meningites

2010 2 – 5 – 8 2 161

2011 6 – 9 1 13 – 105

2012 17 1 8 3 5 1 99

2013 7 – 2 2 11 – 89

2014 5 – 4 3 4 – 80

2015 – – – 1 6 1 53

Total 37 1 28 9 47 4 587

A doença infectocontagiosa mais prevalente foi
a meningite nos anos avaliados, mas destaca-se
que houve redução desta doença no período
estudado (-67,08%). A meningite é um
processo inflamatório das meninges,
membranas que envolvem o cérebro e a
medula espinhal. Pode ser causada por
bactérias, vírus, parasitas e fungos ou também
por processos não infecciosos. As meningites
bacterianas e virais são as mais importantes do
ponto de vista da saúde pública, devido à sua
magnitude, capacidade de ocasionar surtos.

No Brasil, a meningite é considerada uma
doença endêmica, deste modo, casos da
doença são esperados ao longo de todo o ano,
com a ocorrência de surtos e epidemias
ocasionais. Na sua prevenção estão o
diagnóstico e quimioprofilaxia (meningite por
Haemophilus influenzae tipo b) dos contatos
próximos e a vacinação (incluída no calendário
vacinal no Brasil).

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica (por não se dispor de dados de
morbidade referentes aos anos 2000 e 2005, optou-se por analisar uma série
histórica de 2000 a 2015)
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SEXO ANO

2001 2005 2010 2015

Masculino 68 65 90 132

Feminino 40 34 25 49

Total 108 99 115 181

Taxa 
(casosX100.000hab)

29,29 24,49 26,40 38,12

Este indicador visa estimar o risco de um indivíduo
vir a desenvolver tuberculose, em qualquer de suas
formas clínicas, numa determinada população em
intervalo de tempo determinado, e a população
exposta ao risco de adquirir a doença. Indica a
persistência de fatores favoráveis à propagação do
bacilo Mycobacterium tuberculosis, que se transmite
de um indivíduo a outro, principalmente a partir das
formas pulmonares da doença.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/Net

Tabela 17 – Casos confirmados de tuberculose. 
Caxias do Sul, RS.

Mapa 23 – Casos confirmados de tuberculose.
Caxias do Sul, RS,  2015
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A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível
que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa
acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a doença é
um sério problema da saúde pública, com profundas
raízes sociais. A cada ano, são notificados
aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca
de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Taxas
elevadas de incidência de tuberculose estão geralmente
associadas a baixos níveis de desenvolvimento
socioeconômico e a insatisfatórias condições de
assistência, diagnóstico e tratamento de sintomáticos
respiratórios. Outro fator a ser considerado é qualidade
da cobertura de vacinação pelo BCG.

Globalmente, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem
por tuberculose, levando mais de um milhão de pessoas
a óbito, anualmente. O surgimento da aids, o aumento
da população moradora de rua, de usuários de drogas e
da população privada de liberdade associado ao
aparecimento de focos de tuberculose resistente aos
medicamentos agravam ainda mais esse cenário.

Em Caxias do Sul, o número absoluto de casos
confirmados de tuberculose (incluindo todas as formas)
reduziu-se de modo tímido entre 2001 e 2005, porém, de
forma preocupante aumentou no período de 2010 a
2015, predominando sempre no sexo masculino. Em
termos de taxas por 100.000 habitantes, a tuberculose
em Caxias do Sul aumentou 30,14% entre 2000 e 2015.

Tuberculose
Mapa 24 – Casos confirmados de tuberculose.
Caxias do Sul, RS, 2015
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Tabela 18 – Casos confirmados de AIDS por sexo, segundo o
ano da notificação. Caxias do Sul, RS, 2010-2015

Ano da 
notificação

Frequência 
em crianças

Frequência 
em adultos

Transmissão 
vertical

Feminino Masculino

2010 - 30 48

2011 1 61 81

2012 3 67 102

2013 1 103 153

2014 3 124 203

2015 1 110 164

Total 9 495 751

AIDS adulto e infantil

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Esse indicador avalia o número de casos de
síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS),
permitindo dimensionar a magnitude da doença
como problema de saúde pública.

Retrata ainda a incidência da doença na
população, associada a fatores de risco
principalmente comportamentais, como uso de
drogas injetáveis e práticas sexuais de risco. Estima
o risco de ocorrência de AIDS, numa determinada
população em intervalo de tempo determinado, e
a população exposta ao risco de adquirir a doença.

Indica a existência de condições favoráveis à
transmissão da doença, por via sexual, sanguínea
ou por transmissão vertical.
Não reflete, contudo, a situação atual de infecção
pelo HIV no período de referência e sim a da AIDS,
cujos sinais e sintomas surgem, em geral, após
longo período de infecção assintomática (em
média 8 anos), no qual o indivíduo permanece
infectante.

A análise da série histórica revelou um maior
número de novos casos em homens em todo o
período. Houve um aumento no número de casos
entre 2010 e 2014. Em 2015, houve uma também
redução do número de casos novos. Em relação às
crianças, observam-se poucos casos no período,
variando de um a três casos.

A transmissão vertical do vírus HIV se mostrou estável e
baixa em Caxias do Sul. Em adultos, são 1.246 casos de AIDS
notificados entre 2010 e 2015, predominando no sexo
masculino (60,27% dos casos).
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Tabela 19 – Casos confirmados de hepatites virais segundo ano da 
notificação.  Caxias do Sul, RS, 2010-2015

Ano Vírus A Vírus B Vírus C
Vírus 
B+C

2010 5 192 116 12

2011 8 272 128 26

2012 8 204 107 21

2013 2 245 135 36

2014 1 174 81 19

2015 0 146 121 23

Total 24 1233 688 137

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Hepatites virais

Indica a frequência anual de casos confirmados
das hepatites virais, ou seja, a intensidade com
que a doença acomete a população. Reflete a
qualidade da cobertura vacinal em segmentos
populacionais mais expostos ao risco de
contaminação. Também pode indicar a não
observância de normas de biossegurança e
possíveis falhas no controle de qualidade do
sangue transfundido, assim como a não
implantação em maior escala dos projetos de
redução de danos entre usuários de drogas
injetáveis ou deficiência nas ações dirigidas à
diminuição da incidência nesse grupo. A
hepatite viral de maior incidência no período
estudado foi a hepatite B (1.233 novos casos)
seguida da hepatite C (688 novos casos).
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Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Sífilis congênita

Ano da 
notificação

Casos
Coeficiente por 

1000NV

2010 23 3,80

2011 25 3,97

2012 42 6,79

2013 64 10,01

2014 53 8,25

2015 90 13,99

Variação + 268,15

Tabela 20 – Frequência por diagnóstico final de sífilis
congênita segundo ano da notificação. Caxias do Sul, RS, 

A taxa de sífilis congênita em Caxias do Sul aumentou
significativamente entre 2010 e 2015, variando de 23
para 90 casos, respectivamente. O aumento foi de
268,15%, nesse período, denotando uma epidemia em
expansão. Vale lembrar que o aumento da notificação
pode ter trazido muitos casos que antes passavam
ocultos.

2010-2015

A sífilis é uma afecção bacteriana de caráter epidêmico
causada pelo Treponema pallidum, cuja transmissão é
sexual, mas pode também sofrer transmissão
transplacentária (de mãe para feto), sendo denominada
sífilis congênita. O aumento da prevalência da sífilis na
população feminina resultou no aumento dos casos de
transmissão vertical.

A sífilis possui uma taxa de transmissão vertical entre 70 a
100% nas fases primárias e secundárias, reduzindo-se a 30%
nas fases latente tardia e terciárias da doença. Na gestação
tem como desfechos possíveis o abortamento espontâneo,
nascimento prematuro e óbito perinatal em até 40% dos
casos. Os neonatos sobreviventes apresentam-se
assintomáticos em mais de 50%, podendo mais tarde
manifestar surdez, problemas visuais e até retardo mental.

No Brasil, a prevalência estimada de sífilis entre as
parturientes brasileiras chega a 1,6% (50 mil gestantes
infectadas), o que tornou a sua eliminação uma prioridade
para o Ministério da Saúde, que estabeleceu uma meta de
0,5 casos para cada 1000 nascidos vivos. Por ser uma
patologia totalmente evitável através do diagnóstico e
tratamento pré-natal das gestantes infectadas, a taxa de
sífilis congênita é um importante indicador de qualidade da
assistência pré-natal, denotando a efetividade das políticas
de saúde voltadas à mulher e à criança. Infelizmente, na
última década, houve um progressivo aumento na taxa de
incidência de sífilis congênita no país: em 2004 a taxa era de
1,7 casos para cada 1.000 NV e em 2013 elevou-se para 4,7.
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Tabela 21 - Internações hospitalares por grupos de causas no 
Sistema Único de Saúde. Caxias do Sul, RS, 2010-2015.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Internações hospitalares

Causas de hospitalização (CID 10) 2000 2005 2010 2015 Total 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 407 1.662 550 804 3423

Neoplasias 813 1.980 2.774 3.610 9177

Transtornos mentais e comportamentais 1.167 1.303 2.080 1.622 6.172

Doenças do aparelho circulatório 1.311 1.978 2.509 3.253 9.051

Doenças do aparelho respiratório 1.605 1.682 1.978 2.148 7.413

Doenças do aparelho digestivo 1.466 1.649 2.226 2.059 7.400

Doenças do sistema osteomuscular e tecido 
conjuntivo

470 799 1.038 1.152 3.459

Doenças do aparelho geniturinário 938 997 1.483 1.400 4.818

Gravidez parto e puerpério 3.182 3.069 3.746 3.871 13.868

Algumas afecções originadas no período 
perinatal

432 276 651 553 1.912

Causas externas 1.310 1.554 2.301 1.965 7.130

OBS: Foram descritas as 11 causas mais frequentes de 
hospitalização no período analisado

Em Caxias do Sul, entre 2000 e 2015, as
causas mais frequentes de internação
hospitalar foram as relacionadas à gravidez,
parto e puerpério. Em seguida, identificam-
se as neoplasias e as doenças do aparelho
circulatório, que são as principais causas de
mortalidade neste Município e no restante
do Brasil.

De modo subsequente, tem-se as doenças
do aparelho digestivo, as doenças
respiratórias e as doenças mentais. O clima
frio nessa região do país justifica a elevada
taxa de internações por doenças
respiratórias, que sazonalmente se
concentram nos meses de inverno e
sobrecarregam os hospitais e unidades de
atendimento de urgência e emergência
municipais.

Em relação às hospitalizações por causas
externas, chama a atenção essa elevada taxa.
Salienta-se a necessidade de implementação
de ações preventivas, visto a sua
evitabilidade.

Tabela 22 – Casos notificados de violência
doméstica e sexual. Caxias do Sul, RS, 2010-2015

Ano da Notificação N

2010 1713

2011 1614

2012 1696

2013 1382

2014 1293

2015 1277

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Violência doméstica, 

sexual e/ou outras

Estima a ocorrência de agressões e
dimensiona a magnitude desses eventos
como problema de saúde pública. Denota
também as condições de diagnóstico e da
assistência médica dispensada, bem como, a
qualidade do registro das ocorrências.

Observou-se que, no período estudado,
houve uma redução na frequência de
violência doméstica, sexual e/ou outras,
porém esse indicador sofre a fragilidade da
falta de notificação sistemática pelas
mulheres.
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Tabela 23 – Índice de dentes cariados e perdidos obturados
aos 12 anos de idade (CPO-D). Caxias do Sul, RS.

Ano CPO-D

2000 -

2005 3,41

2010 2,97

2015 1,89

Variação (%) - 44,57

Saúde bucal: índices de CPO-D e CEO-D

Ano CEO-D=0

2000 -

2005 4,27

2010 3,42

2015 2,72

Variação (%) - 36,29

Tabela 24 – Proporção de crianças de 5-6 anos com dentes
decíduos cariados com extração indicada, perdidos devido a
cáries ou obturados igual a zero (CEO-D=0). Caxias do Sul, RS.

Índice CPO-D: Número médio de dentes
permanentes cariados, perdidos e obturados aos
12 anos de idade. Tem como valores de
severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a
2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito
alto (6,6 e mais). Se elevado, indica más condições
de saúde bucal, seja por más condições
socioeconômicas, pouco acesso a serviços de
saúde bucal, alto consumo de açúcares e limitado
acesso ao flúor. Contribui para a avaliação as ações
de prevenção da cárie dental e subsidiar a política
de saúde bucal no seu planejamento. Porém, não
retrata a doença periodontal, cáries radiculares e
causas ortodônticas.

Índice CEO-D: É o equivalente ao índice CPO-D,
mas em relação à dentição decídua. Avalia o
número de dentes decíduos cariados, com
extração indicada, perdidos devido à cárie ou
obturados entre crianças de 5 a 6 anos.

Em Caxias do Sul, os índices CPO-D e CEO-D
sofreram uma melhora entre 2005 e 2015, com
uma queda de 44,57% e 36,29%, respectivamente.
O primeiro, em 2015, chegou a um valor
considerado baixo (1,89), já o CEO-D a uma valor
moderado (2,72).

Fonte: SMS/Núcleo de Saúde Bucal, 2016

Fonte: SMS/Núcleo de Saúde Bucal, 2016

2.4 Mortalidade

A taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é um
índice demográfico que reflete o número de mortes
registradas, em média por mil habitantes, em uma
determinada região em um período de tempo. A taxa é
expressa comumente em unidades de morte por 1000 ou
100.000 pessoas ao ano.

Expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre
uma determinada população, sendo influenciada pela
estrutura da população quanto à idade e ao sexo.

Taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições
socioeconômicas ou a qualidade de políticas de saúde ou
organização do sistema de saúde voltado à prevenção de
determinado agravo.

As taxas brutas de mortalidade padronizadas permitem
também a comparação temporal e entre regiões.
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Tabela 25 – Mortalidade Infantil. Caxias do Sul, RS, 2000-2015 

Mortalidade Infantil 2000 2005 2010 2015 Variação

Total de óbitos infantis (< 1 ano) 75 89 78 62 - 17,33             

Coeficiente de mortalidade infantil (CMI) 
(por mil nascidos-vivos)

12,69 15,18 12,91 9,64 - 24,03          

Coeficiente de mortalidade neonatal (CMN – 0 a 

27 dias de vida)
8,79 12,11 10,26 7,15 - 18,65

Coeficiente de mortalidade neonatal precoce 

(CMNP – 0 a 06 dias de vida)
6,26 9,21 7,28 5,60 - 10,54

Coeficiente de mortalidade neonatal tardio 

(CMNT- 07 a 27 dias de vida)
2,53 2,90 2,98 1,55 - 38,73

Coeficiente de mortalidade pós neonatal (de 28 a 

365 dias de vida)
3,90 3,07 2,65 2,49 - 36,15

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade infantil

Mortalidade infantil refere-se ao número de
óbitos de menores de um ano, por mil
nascidos vivos em uma população, em
determinado espaço geográfico e ano. Pode
ser expressa por componentes e períodos:
períodos neonatal (precoce e tardio) e pós-
neonatal. Esta taxa é utilizada para analisar
variações geográficas e temporais da
distribuição dos óbitos infantis por faixa
etária, contribuir na avaliação dos níveis de
saúde da população, identificar a necessidade
de estudos sobre as causas da distribuição da
mortalidade por subgrupos da faixa etária de
menores de um ano e subsidiar processos de
planejamento, gestão e avaliação de políticas
de saúde voltadas para o componente
materno-infantil da população.
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Em Caxias do Sul, nos anos que compõe os períodos
avaliados neste estudo, houve uma redução do CMI em
24,03%, diminuindo de 12, 69 para 9,64 por mil nascidos
vivos, atingindo a meta para o estado do Rio Grande do Sul
de menos 10 casos por mil nascidos vivos.

No período neonatal precoce, onde as taxas de
mortalidade refletem diretamente a qualidade da
assistência pré-natal e ao parto e vulnerabilidade clínica e
social das gestantes, houve uma queda de 10,54% dos
óbitos, apontando para uma eficácia dos cuidados
obstétricos e ao recém-nascidos no município, mostrando
também a eficácia da própria Atenção Básica.

A queda da mortalidade neonatal tardia em 38,73% mostra
uma boa resolutividade dos cuidados intra-hospitalares,
visto que em geral se tratam de neonatos com condições
mais críticas que demandam cuidados pediátricos mais
avançados e leitos de terapia intensiva neonatal.

Mapa 25 -Mortalidade Infantil 
no município de Caxias do Sul, 2010

Mortalidade infantil
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Mapa 26 - Mortalidade Infantil no município de Caxias do Sul, 2015

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade infantil

A mortalidade pós-neonatal (óbitos que ocorrem de
28 dias até 365 dias pós-parto) declinou 36,15%, o
que reflete boa resolutividade do sistema de saúde
das condições de vida da população de Caxias do Sul,
pois envolvem fatores como saneamento básico,
qualidade da água, acesso a alimentos, atendimento
de doenças intercorrentes, combate às causas
externas de óbito infantil, cobertura vacinal,
atendimento em puericultura e estímulo ao
aleitamento materno.

Os mapas 25 e 26 representam a residência das
famílias com casos de mortalidade infantil para os
anos de 2010 e 2015 em Caxias do Sul.
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Mortalidade infantil

Tabela 26 – Óbitos  de crianças de  0-9 anos  residentes  no 
município de Caxias do Sul nos anos de 2000, 2005, 2010 e 
2015 segundo causa básica

Causas  de óbito  infantil  (CID 10)

menores de 1 ano 1-4 anos 5-9 anos

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4 4 – 2 1 2 – – – 1 – –

Neoplasias (tumores) – – – – – 1 2 3 1 1 – 2

Doenças sangue órgãos hematológicos e 
transtornos  imunitários

– – – – – – – – – – – 1

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas

2 – – – 2 – – – – – – –

Transtornos mentais e comportamentais – – – – – – – – – – – 1

Doenças do sistema nervoso – – – – 2 1 2 1 – – – –

Doenças do aparelho circulatório 1 – – – – – – – – – – 1

Doenças do aparelho respiratório 2 4 6 3 2 2 3 2 1 – – 1

Doenças do aparelho digestivo 1 – 1 2 – – – – – – 1 –

Doenças do aparelho geniturinário – – – – – 1 – – – – – –

Algumas afecções originadas no período 
perinatal

39 52 49 38 – 2 – – – 1 – –

Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas

21 22 17 15 3 2 3 1 1 1 1 1

Sintomas, sinais e achados anormais em 
exames clínicos e  laboratoriais

3 2 – 2 – 1 – – – – – –

Causas externas de morbidade e mortalidade 2 5 5 2 3 1 4 3 4 4 4

Total 75 89 78 62 13 13 14 10 7 8 6 7

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Na avaliação das causas básicas de
óbito infantil, constatou-se que as
causas perinatais (decorrentes de
complicações da gestação e
intercorrências no parto) lideraram o
obituários infantis no primeiro ano de
vida, sendo seguidas das malformações
congênitas, deformidades e
cromossomopatias.

Entre um ano de vida completo e nove
anos, as causas externas lideraram a
mortalidade de crianças, o que
preocupa visto ser totalmente evitável
(23 óbitos no período de 2000 a 2015).
Após seguem-se os óbitos por doenças
respiratórias (11 casos), afecção esta
relacionada com a severidade do
inverno na serra gaúcha. Na terceira
posição, com 10 casos de mortes de
crianças maiores estão as neoplasias.
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Tabela 27 – Coeficiente de natimortalidade.  
Caxias do  Sul, RS, 2000-2015

ANO 2000 2005 2010 2015

Nascidos vivos 5909 5863 6043 6432

Número de natimortos 53 44 41 32

Coeficiente de natimortalidade
(por mil nascidos vivos)

9.0 7.5 6.8 4.97

Esse indicador é uma medida dos óbitos de fetos com
idade equivalente a 22 semanas de gestação ou peso igual
ou superior a 500 gramas, ocorrido antes da separação
completa do organismo materno e que não se tenha
manifestado qualquer sinal de vida (natimorto).

A taxa ou coeficiente de natimortalidade reflete
diretamente a qualidade da assistência pré-natal e ao
parto, sendo expressa por mil nascidos vivos. É um
indicador que se soma aos achados da mortalidade
neonatal precoce em sua interpretação dos cuidados
prestados às gestantes.

No município de Caxias do Sul, houve uma queda
importante da ocorrência de natimortalidade. O seu
coeficiente declinou de 49,0 para 4,97 por mil nascidos
vivos entre os anos 2000 e 2015 (-44,8%). Em número
absolutos de 53 para 32 casos, apontando bom resultado
das políticas de assistência à gestante tanto em nível de
pré-natal, como por ocasião do parto.

Mortalidade materna

ANO
Nascidos 

Vivos

No de 

Óbitos 

maternos

RMM 

Total

Causas 

diretas

Causas 

indiretas

2000 5.909 2 33,8 1 1 

2005 5.863 2 34,1 2 0

2010 6.043 3 49,6 2 1 

2015 6.432 1 15,5 0 1

Tabela 28 – Razão de mortalidade materna,considerando
o tipo de causa. Caxias do Sul, RS, 2000-2015

A razão total de mortalidade materna (RMM) nos anos
estudados mostrou-se em patamares intermediários nos
anos de 2000, 2005 e 2010 (acima de 20 casos por
100.000 NV), declinando para patamares considerados
baixos (menos de 20 casos por 10.000 NV) pela OMS em
2015 (queda de 54,14%), considerando os extremos dos
períodos de análise). De 2000 a 2015, em números
absolutos, foram nove óbitos maternos, cinco por causas
diretas e (mais evitáveis) e três por causas indiretas
(menos evitáveis).

Ainda que esse comportamento da mortalidade materna
pareça refletir um bom desempenho das políticas de
saúde voltadas à mulher em termos de assistência pré-
natal, parto e puerpério, o baixo número absoluto de
casos demanda maior tempo de seguimento para uma
avaliação mais conclusiva.

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade fetal
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Mortalidade Materna

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

A mortalidade materna reflete a qualidade da assistência
prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. A
OMS define “morte materna” como a ocorrida durante a
gestação ou até 42 dias do seu término, independentemente
da sua duração ou localização, excluindo-se causas acidentais
ou incidentais. A mensuração se dá pela razão de
mortalidade materna (RMM), sendo expressada por 100.000
nascidos vivos (NV). A OMS considera ainda as seguintes
faixas de mortalidade materna quanto a sua ocorrência (por
100.000 NV): Baixas (<20 casos), Médias (20 a 49 casos),
elevadas (50 a 150 casos) e muito altas (>150 casos).

Mortes maternas por causas não obstétricas – referem-se às
decorrentes de causas incidentais ou acidentais (não entram
no cálculo do coeficiente de mortalidade materna).

Mortes maternas por causas obstétricas – são as
relacionadas à gravidez, podendo dever-se a causas diretas
ou indiretas:

• Causas diretas – Decorrente de patologias relacio-
nadas à gravidez, parto e puerpério, intervenções,
omissões, tratamento incorreto ou de uma
sequencia de eventos resultantes de qualquer uma
dessas situações que culminaram com a morte da
gestante ou puérpera. Ex.: hemorragias, infecção
puerperal, hipertensão gestacional e tromboem-
bolismo. Mais evitáveis (90%) pelos cuidados pré-
natais e assistência ao parto e puerpério;

• Causas indiretas – doenças preexistentes ou intercor-
rentes agravadas pela gestação como as cardiopatias
e o diabete melito, dentre outras. São menos
evitáveis.
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Principais causas de mortalidade geral 
segundo causa e sexo

Tabela 29 – Óbitos segundo causa, sexo e ano de ocorrência. Caxias do Sul, 
RS, 2000-2015

Feminino Masculino Total

Causa (Cap CID10) 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015

Doenças do aparelho circulatório 285 279 339 344 287 275 292 309 2.410

Neoplasias (tumores) 168 205 229 305 209 283 335 364 2.098

Doenças do aparelho respiratório 66 81 130 171 123 92 122 137 922

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas

65 67 91 87 32 55 52 83 532

Doenças do aparelho digestivo 48 34 51 60 74 80 94 74 515

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias

15 32 44 42 36 40 48 48 305

Doenças do sistema nervoso 8 23 36 85 24 16 39 46 277

Doenças do aparelho geniturinário 23 15 31 26 17 17 11 22 162

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Entre 200 e 2015, as doenças do
aparelho circulatório (N = 2.410),
independente do sexo e as neoplasias
(N = 2.098) foram as principais causas
de morte em Caxias do Sul. Seguidas
pelas doenças do aparelho
respiratório (N = 922) e as doenças
endócrino-nutricional e metabólicas
(N = 532) como o diabetes melitus.
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Mapas 27 e 28 – Óbitos por doenças do 

aparelho circulatório. Caxias do Sul, RS

Ano 2015

Ano 2010

Total de 616 casos

19 casos não localizados

6 casos não localizados

Os mapas 27 e 28
representam a localização
de residência dos óbitos
por doenças do aparelho
circulatório demonstrando
as regiões do município
com maior prevalência, em
especial a Região Central e
do Esplanada em 2010.
Essas regiões são as de
maior densidade demo-
gráfica.

Verifica-se que houve uma
certa regularidade de
ocorrências de óbitos por
doenças do aparelho
circulatório no período
considerado.
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Mortalidade por neoplasias malignas entre o sexo feminino

Tipo de Neoplasia (CID10 3C) 2000 2005 2010 2015 Total

Neoplasia maligna da mama 22 30 34 58 144

Neoplasia maligna dos brônquios e dos 

pulmões

20 29 38 51
138

Neoplasia maligna do pâncreas 9 11 16 22 58

Neoplasia maligna do cólon 10 11 19 15 55

Neoplasia maligna do estômago 18 12 13 7 50

Tabela 30 - Óbitos por neoplasia no sexo feminino –
principais causas. Caxias do Sul, RS

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Como no restante do Brasil, o câncer de mama lidera
as causas de óbito feminino por neoplasias, sendo
seguido pelas neoplasias de brônquios e pulmões. O
câncer de mama é o mais comum entre as mulheres
no mundo e no Brasil, após o câncer de pele não
melanoma, respondendo por 28% dos casos novos a
cada ano entre o sexo feminino.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta
idade sua incidência cresce progressivamente,
especialmente, após os 50 anos. Estatísticas indicam
aumento da sua incidência tanto nos países
desenvolvidos, quanto nos em desenvolvimento. O
rastreio populacional entre 50 e 69 anos mediante
mamografia é a estratégia adotada pelo Ministério da
Saúde para a sua detecção precoce e redução da
mortalidade feminina.
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Mortalidade por neoplasias malignas 
entre o sexo masculino

Tipo de Neoplasias (CID10 3C) 2000 2005 2010 2015 Total

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões 40 51 61 64 216

Neoplasia maligna da próstata 19 32 34 40 125

Neoplasia maligna do estômago 23 26 24 32 105

Neoplasia maligna do esôfago 22 21 24 23 90

Neoplasia maligna do fígado vias biliares 
intra-hepaticas

9 11 16 21 57

Tabela 31 – Óbitos por neoplasia no sexo masculino –
Cinco principais causas. Caxias do Sul, RS

Evidências mostram que pessoas que têm câncer de
pulmão apresentam risco aumentado para o
aparecimento de outros cânceres de pulmões e que
parentes em primeiro grau que tiveram esse tipo de
câncer apresentam risco levemente maior para o seu
desenvolvimento. Porém, é difícil estabelecer o quanto
desse maior risco decorre de fatores hereditários e o
quanto se deve ao hábito de fumar.

A segunda neoplasia maligna mais relacionada com
mortalidade masculina em Caxias do Sul foi o câncer de
próstata, estando mais comum após os 65 anos. O
aumento observado nas taxas de incidência no Brasil
pode ser parcialmente justificado pela evolução dos
métodos diagnósticos, pela melhoria na qualidade dos
sistemas de informação do país e pelo aumento na
expectativa de vida. Há casos onde esses tumores podem
crescer de forma rápida, espalhando-se para outros
órgãos e podendo levar à morte. Porém, a grande maioria
cresce de forma lenta (leva cerca de 15 anos para atingir
1 cm³) e não chega a dar sintomas e nem a ameaçar a
saúde de muitos dos portadores, em especial, os que a
desenvolvem tardiamente na vida.

As neoplasias malignas de brônquios e pulmões foram as
principais responsáveis pela mortalidade entre homens por
câncer, apresentando um aumento de 2% por ano na sua
incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, o
câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados
de tabaco, cuja adição pelas mulheres contribuiu para uma
maior incidência no sexo feminino. Letal, a sobrevida
média cumulativa total em cinco anos varia entre 13 e 21%
em países desenvolvidos e entre 7 e 10% nos países em
desenvolvimento, ainda que seja percebido como uma
morte evitável.
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Mapas 29 e 30 – Óbitos por doenças relacionadas a 
neoplasias. Caxias do Sul, RS.

Ano 2015

Total de 664 casos

18 casos não localizados
9 casos não localizados

Ano 2010

Total de 543 casos

Os mapas 29 e 30 representam a localização de residência
dos óbitos por doenças relacionadas a neoplasias,
demonstrando as regiões do município com maior
prevalência, em especial a Região Central em 2010 e em
2015 abrangendo também a Região do Esplanada. Essas
regiões são as de maior densidade demográfica.

Verifica-se que houve um aumento significativo de
ocorrências do ano de 2010 para 2015 de 543 casos para 664
casos. O gráfico ao lado mostra um aumento crescente no
período de 1996 a 2014. Fonte: Vigilância Epidemiológica (SMS)/DATASUS/MS
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Mapas 31 e 32 – Óbitos por doenças do aparelho respiratório. Caxias do Sul, RS

Os mapas 31 e 32 representam a localização de
residência dos óbitos por doenças do aparelho
respiratório demonstrando as regiões do município
com maior prevalência, em especial a Região Central.
Essa região é a de maior densidade demográfica.

Ano 2010

Total de  149 casos

Ano 2015

Total de 165 casos

5 casos não localizados

5 casos não localizados
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Mapas 33 e 34 – Óbitos por doenças relacionadas ao diabetes. Caxias do Sul, RS
O risco de morte por diabetes
mellitus, em qualquer de suas
formas clínicas, dimensiona a
magnitude da doença como
um problema de saúde
pública. Reflete o envelheci-
mento na população. No
Brasil, mais de 85% dos óbitos
por essa doença ocorrem a
partir dos 40 anos de idade,
em ambos os sexos.

Os óbitos relacionados ao
diabetes expressam também
as condições de diagnóstico e
da assistência médica dispen-
sada, pois as complicações
agudas da doença são causas
evitáveis de óbito. Em geral,
as mortes por diabetes abaixo
dos 40 anos de idade são
consideradas evitáveis.

O diabetes mellitus está
associada também à mortali-
dade por doenças do aparelho
circulatório, em especial o
acidente vascular cerebral, a
doença hipertensiva e a doen-
ça isquêmica do coração.

Ano 2010
Total de 115 casos

Ano 2015
Total de 132 casos

Todos casos localizados
2 casos não localizados
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Tabela 32 – Óbitos por causas externas. Caxias do Sul, RS

Causas (CID10) 2000 2005 2010 2015 Total

Acidentes 108 135 158 117 518

Acidentes de transporte 65 83 81 65 294

Outras causas externas de traumatismos 
acidentais

43 52 77 52 224

Lesões autoprovocadas intencionalmente 31 50 35 40 156

Agressões 56 92 119 104 371

Eventos (fatos) cuja intenção é 
indeterminada

2 1 3 7 13

Intervenções legais e operações de guerra 3 - 8 11 22

Complicações de assistência médica e 
cirúrgica

- - - 1 1

Sequelas causas externas de morbidade e 
mortalidade

- 4 1 - 5

Total 308 417 482 397 1.604

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade por causas externas

As mortes por causas externas
sofreram um aumento, em números
absolutos, de 28,9% entre 2000 e 2015
em Caxias do Sul. Vale salientar que o
suicídio foi a quarta causa de morte por
causas externas no município, como
uma média de 10,4 casos ao ano nesse
período.
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A Secretaria Municipal da Saúde foi instituída
através da Lei Municipal nº 3.269 de 28 de
setembro de 1988, sendo a mesma revogada
por duas outas leis complementares até que a
Lei nº321 de 22 de dezembro de 2008
organiza a atual estrutura de todas as
Secretarias do município.
O Conselho Municipal de Saúde de Caxias do
Sul é um órgão deliberativo e fiscalizador,
criado pela Lei Municipal nº 3.871 de 22 de
setembro de 1992.
O Fundo Municipal de Saúde foi cadastrado
em 11 de dezembro de 1997 junto ao
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº
de inscrição 10.546.325/0001-28 atendendo
prerrogativas do Ministério da Saúde.

Em Caxias do Sul, o acesso aos serviços de saúde no âmbito do SUS ocorre a
partir das Unidades Básicas de Saúde e dos Serviços de Urgência e
Emergência perpassando pelo Complexo Regulador com as suas três
centrais: Central de Regulação de Leitos (CRL), Central de Regulação
Ambulatorial (CRA) e Central de Regulação de Urgência (SAMU). Conta com
4 hospitais contratados, uma clínica psiquiátrica, totalizando 291 leitos
clínicos/cirúrgicos, 33 pediátricos, 41 obstétricos, 10 Unidades de cuidados
intermediários neonatal, 31 leitos de UTI adulto, 18 leitos de UTI neonatal,
9 leitos de UTI pediátrica, e 187 leitos psiquiátricos (2015).

Caxias do Sul é referência em atendimento para 49 municípios da Macro
Região da Serra, (1.079.601 habitantes, CENSO 2010). São ofertados para
região atendimentos nas seguintes áreas:
• Cardiologia adulto, infantil e hemodinâmica
• Cirurgia vascular e endovascular
• Nefrologia, tratamento renal substitutivo
• Traumatologia e Ortopedia
• Neurocirurgia
• Oncologia, quimioterapia e radioterapia
• Transplantes – renal e córneas
• Infectologia: doenças sexualmente transmissível como o HIV e hepatites 

virais
• Serviços de reabilitação física, auditiva e deformidades lábio palatal
• Pré-natal e parto de alto risco
• Internação psiquiátrica infanto-juvenil e adulto
• Saúde do Trabalhador – CEREST regional
• Hemoderivados e hemocomponentes - Hemocentro regional.
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Mapa 35  – Estabelecimentos Públicos de Saúde 
(Unidades Básicas de Saúde, Pronto atendimento, 
Serviços de Saúde Mental e Hospital). Caxias do Sul, 
RS - 2015
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Mapa 36  – Estabelecimentos Privados de Saúde 
Caxias do Sul, RS  – 2015
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Gráfico 5 – Cobertura populacional da Estrategia da Saúde da Família, 
Caxias do Sul, RS
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Mapa 37  – Hospitais, Pronto-socorros e Serviços de Urgência e Emergência 
do Município de Caxias do Sul, RS – 2015
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Constituem a Rede de Urgência e Emergência (RUE):
• Setor de Vigilância à Saúde
• Atenção Básica em Saúde
• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências
• Sala de Estabilização
• Força Nacional de Saúde
• Unidades de Pronto Atendimento (PA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas
• Portas de entrada hospitalares de urgência e as enfermarias de retaguarda aos atendimentos de urgência
• Atenção Domiciliar

O Acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo
assistencial da RUE em seus componentes:
• Atendimento pré-hospitalar fixo:
- Atenção primária à Saúde (Unidades Básicas de Saúde)
- Unidades de Pronto Atendimento- PA 24 Horas
- Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

• Atendimento pré-hospitalar móvel - vinculado a uma Central de Regulação, com equipe e frota de veículos
compatíveis com as necessidades de saúde da população a que se destina.

• Atendimento hospitalar: vinculado a uma Central de regulação, para avaliar a distribuição de leitos, conforme a
prioridade e necessidade de atendimento.

• Transferências e transporte inter-hospitalar.
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Tabela 36
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Tabela 38 – Total  de  profissionais  de  saúde  cadastrados  no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/Caxias do Sul, RS, 2015

Profissionais Número absoluto
Profissionais por 1000 

habitantes

Cirurgiões-dentistas 302 0,64

Enfermeiros 601 1,26

Médicos 1824 3,84

A Organização Mundial da Saúde preconiza como parâmetro ideal de
atenção à saúde, a relação de um médico para cada 1000 habitantes,
taxa esta que em Caxias do Sul foi ultrapassada em três vezes.
Segundo o Conselho Federal de Medicina, também em 2015, o Brasil
contava com 2,11 médicos por grupo de 1000 habitantes.

Em relação à Enfermagem, a OMS recomenda 1 enfermeiro para
cada 500 habitantes, Caxias do Sul conta com 1,26 desses
profissionais para cada 1.000 habitantes. A concentração de
cirurgiões-dentistas na população segundo a OMS é de 1 profissional
para cada 1.500 habitantes. Segundo o Conselho Federal de
Odontologia, a proporção ideal é de 1 cirurgião-dentista para cada
2.000 habitantes. Caxias do Sul possui 0,64 cirurgiões-dentistas para
cada 1000 habitantes.

A Tabela 38 refere-se aos profissionais cadastrados no CNES em
dezembro de 2015.

Mapa 38 – Estabelecimentos de Saúde 
privados por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. 
Caxias do Sul, RS, 2015
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Tabela 39 
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Tabela 40

Considerando a população de Caxias do Sul e os percentuais de usuários com
saúde suplementar (54,9%) e dependentes exclusivamente do SUS (45,1%),
pode-se estimar que a cobertura de leitos por 1000 habitantes seria de 1,3 leito
por habitante na saúde suplementar e de 1,5 leitos por habitante no âmbito do
SUS.
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Tabela 41

Entre 2010 e 2015, percebe-se que o maior aporte financeiro no Sistema Único de Saúde de Caxias do
Sul foi do próprio município, seguido do recursos federais e, em muito menor valor, da esfera
estadual.
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Gráfico 7 – Percentual do orçamento municipal aplicado no Sistema Único de Saúde. Caxias do Sul, RS (2011-2015)
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O “Mapa da Saúde do município de Caxias do Sul”, por meio de 
recursos de análise descritiva e da cartografia, transforma 
diversas informações isoladas em uma representação sistêmica 
da saúde em Caxias do Sul-RS, colaborando para ampliar a 
visibilidade sobre a rede de serviços e as demandas de saúde do 
município a serem enfrentadas e possibilitando a análise de 
tendências de indicadores em cada região territorial. Estes 
recursos atuam interligados, permitindo acessar informações 
selecionadas que facilitam a análise da situação de saúde.

Fruto da colaboração em parceria da Secretaria Municipal de 
Saúde e Universidade de Caxias do Sul, este Mapa da Saúde é 
resultado do empenho coletivo de vários profissionais, 
estudantes, docentes e pesquisadores, os quais vêm 
trabalhando ao longo dos três últimos anos na organização do 
produto agora apresentado. 

Este mapa é dividido em três capítulos: Caracterização geral de 
Caxias do Sul, Caracterização Populacional e Rede de Saúde. Na 
“Caracterização geral de Caxias do Sul” foram abordadas a 
localização geográfica do município e suas regiões 
administrativas, a hidrografia, redes de abastecimento de água, 
de coleta e tratamento do esgoto, bem como, do serviço de 
coleta e destinação dos resíduos sólidos. 

Em relação à “Caracterização Populacional”, foram descritos e 
analisados dados relacionados a nascimentos, morbidade e 
mortalidade.

No capítulo “Rede de Saúde” foi caracterizado a estrutura dos 
serviços de saúde e cobertura assistencial ofertados pelo 
Sistema Único de Saúde e Saúde Suplementar. Descreve 
recursos humanos, leitos disponíveis, dados sobre a produção 
dos serviços ambulatoriais e hospitalares por parte dos 
estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde, 
extraídos do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) e 
Hospitalar (SIH/SUS). Particularmente, em relação à cobertura 
assistencial, apresenta resumo dos registros da base do sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do 
Ministério da Saúde, em relação ao quantitativo de 
profissionais de saúde e leitos hospitalares cadastrados em 
dezembro de 2015. Apresentam-se ainda a série histórica dos 
investimentos no SUS nas diferentes esferas de Governo, em 
especial, o porcentual aplicado em relação ao orçamento 
municipal. 

O período selecionado para análise foram os anos de 2000 a 
2015, sendo estes divididos em quinquênios e, em alguns casos, 
recorreu-se ao estudo de séries históricas anuais. 



A seleção desse período objetivou contemplar os anos 
censitários (2000 e 2010), sendo que para os anos de 2005 e 
2015, recorreu-se às estimativas populacionais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística para o município de Caxias 
do Sul. Os dados analisados foram obtidos de bases municipais, 
estaduais e federais.

Cabe ressaltar que este “Mapa da Saúde do Município de Caxias 
do Sul”, além da forma impressa, está disponibilizado também 
em formato e-book, para que o banco de dados possa ser 
constantemente alimentado, obtendo-se, conforme a 
necessidade, uma série histórica das condições de saúde do 
município. 

Constitui-se, portanto, em potente ferramenta de gestão, cuja 
consulta às  informações possibilitam aos gestores, 
profissionais de saúde e interessados, o entendimento de 
questões estratégicas para subsidiar o planejamento das ações 
e dos serviços de saúde, facilitando a tomada de decisão neste 
campo.



SUMÁRIO Ferramenta para planejar

1. Caracterização geral de Caxias do Sul 

3. Rede de Saúde 

3.1 Estrutura e organização

3.2 Atenção Básica

3.3 Estratégia de Saúde da Família

3.4 Atendimento à Urgência e Emergência

3.5 Assistência hospitalar

3.6 Número de profissionais de Saúde

3.7 Saúde Suplementar

3.8 Leitos hospitalares segundo o tipo de assistência

3.9 Investimentos no Sistema Único de Saúde

2. Caracterização Populacional 

2.1 Dinâmica Populacional 

2.2 Nascimentos 

2.3 Morbidade 

2.4 Mortalidade

Referências 

Metodologia da geração de mapas 

09

11

13

23

25

38

46

56

71

73

77

79

80

82

84

85

86

87

89





Os Sistemas de Informações Geográficas são
instrumentos úteis no processamento dos dados de
situações/ocorrência geograficamente localizadas.
Sua capacidade de integrar diversas operações,
como captura, armazenamento, manipulação,
seleção e busca de informação, análise e
apresentação de dados, auxilia o processo de
entendimento da ocorrência de eventos, predição,
tendência, simulação de situações, planejamento e
definição de estratégias no campo da Vigilância em
Saúde.

Essas bases de informações podem ser
georreferenciadas e integradas a dados ambientais
para que sejam utilizadas como meio de análise,
bem como submetidas a procedimentos de
avaliação de sua distribuição espacial.
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Para a geração dos mapas que compõe o “Mapa da Saúde
do município de Caxias do Sul” foi utilizado o software
ARCGis (versão 10.0), que permite a compilação de dados
geográficos, a análise de informação mapeadas e a gestão
dessas informações por meio de um banco de dados. Trata-
se de um programa que a Secretaria da Saúde adquiriu
através da licença de uso liberada pela Diretoria de
Informações Geoespaciais (DIGEO) – Secretaria Municipal
do Planejamento.

Além do ARCGis, utilizou-se o serviço de acesso gratuito
para geocodificação, ‘Galileo’, disponível através do site da
empresa Imagem, que é representante do ARCGis no Brasil.
Este auxiliou na formatação dos dados provenientes de
diversas fontes e bases utilizadas, permitindo a sua
exportação em formato de planilha eletrônica, desde que
contivessem o endereço (com nome da rua e o número
predial). O aplicativo requer um cadastro para acesso com
login e senha, e permite geocodificar até 3.000
ocorrências/endereços por dia de uso, onde é criado um
novo arquivo de planilha em formato “.csv”, que inclui
colunas com a latitude e longitude em graus decimais, além
de uma coluna que classifica a qualidade da geocodificação:
entre 1 estrela (rua não-localizada, apenas a cidade), até a
maior com 4 estrelas (onde localizou a rua, o nº predial, a
cidade e o estado).

Assim, pode-se geocodificar manualmente os casos não
encontrados.

A partir de planilhas resultantes de vários sistemas
mantidos pela Vigilância Epidemiológica, foi realizada a
geocodificação. As planilhas geocodificadas foram
revisadas, uma vez que, muitas das informações incluídas
nos sistemas de informação não possuem o nome
correto da rua, ou consta o registro incorreto, o que
acaba gerando erros de geocodificação, que só puderam
ser corrigidos de forma individual.

A escala de trabalho utilizada para a cartografia foi de
1:290.000, que representa a totalidade do município, não
comprometendo o posicionamento das informações,
visto que grande parte dos mapas foram representados
por níveis de cores, o que torna fácil e intuitiva a
percepção da informação. Para a confecção dos mapas
coropléticos, primeiramente foram definidas as divisões
das Regiões Administrativas e dos Distritos como os
polígonos-padrão, para todos os mapas, tudo de acordo
com o PDM – Plano Diretor Municipal de Caxias do Sul –
Lei Complementar 290/2007. Posteriormente foi definido
qual o tipo de sequência de cores policromáticas seria
utilizada.
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Fonte: SEPLAN – Secretaria Municipal do Planejamento – DIGEO – Diretoria de Informações Geoespaciais
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O conceito de Região Administrativa é
um critério de planejamento urbano
instituído pela lei no PDM – Plano
Diretor Municipal, LC 290/2007, que
cria o conceito de descentralização
administrativa.

Considera-se que o escalonamento dos
serviços públicos facilita e melhora o
acesso às políticas públicas pelo
cidadão. Nessas regiões estão disponí-
veis variadas ofertas de serviços, como
protocolos administrativos, atendimen-
to à saúde e educação.
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Descrição 2000 2005 2010 2015
Referência 

2010

População residente 360419 404187 435564 474853 Mapa 9

População masculina 176959 198447 213612 232874

Mapa 10
População 

feminina
183460 205740 221952 241979

Mapa 11

População residente 

de 0 a 9 anos
59462 66682 55063 60035 Mapa 12

População residente 

de 10 a 19 anos
65328 73260 66905 70937 Mapa 13

População residente 

de 20 a 59 anos
205451 197249 266665 290745 Mapa 14

População residente 

de 60 a 79 anos
26890 30157 40810 44491 Mapa 15

População residente 

de 80 anos e mais
3288 3687 6121 6645 Mapa 16

Fonte: PNUD , Ipea e FJP
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REGIÃO 

ADMINISTRATIVA
SUBDISTRITO ÁREA (Km2)

POPULAÇÃO

(2010)

DENSIDADE

(hab./Km2)

01 Centro 17,6 121.269 6.890,28

02 Santa Lúcia 7,4 17.229 2.328,24

03 Fátima 8,6 39.137 4.550,81

04 Cruzeiro 7,5 22.570 3.009,33

05 Esplanada 17,7 50.244 2.838,64

06 Rizzo 13,4 29.233 2.181,57

07 Forqueta 18,2 3.994 219,45

08 Ana Rech 37,5 23.560 628,27

09 Galópolis 2,7 2.377 880,37

10 Serrano 21,5 19.649 913,91

11 Planalto 10,8 24.597 2.277,50

12 Presidente Vargas 12,7 18.563 1.461,65

13 São Giácomo 16,8 19.312 1.149,52

14 Nossa Senhora da Saúde 27,3 2.063 75,57

15 Santa Fé 15,9 22.429 1.410,63

- 1º Distrito 198,7 6.759 34,02

- Criúva 460,4 1.803 3,92

- Fazenda Souza 127,7 2.665 20,87

- Santa Lúcia do Piaí 168,5 2.724 16,17

- Vila Cristina 87,0 1.847 21,23

- Vila Oliva 189,2 1.427 7,54

- Vila Seca 167,8 2.113 12,59

TOTAL 1.638,34 435.564 265,86
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Mapa 9 – População residente por região administrativa 
urbana e rural.  Caxias do Sul, RS, 2010
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2000 2005 2010 2015

Homens 176.959 198.447 213.612 232.874

Mulheres 183.460 205.740 221.952 241.979

Total 360.419 404.187 403.564 474.853

Tabela 4 –Total de habitantes por sexo. Caxias do Sul, RS

Fonte: tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/poprs.def

O mapa 10 representa as regiões e distritos com maior
concentração feminina, o que pode ser indicativo de
maiores investimentos das políticas de Saúde da
Mulher, como mamografias e Preventivo de Câncer de
Colo de Útero

Mapa 10 – População residente do sexo feminino. Caxias do Sul, RS, 2010
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Razão de sexos 

Ano Razão de sexos

2000 96,46

2005 96,46

2010 96,24

2015 96,24

TABNET:  http://tabnet.caxias.rs.gov.br/cgi -bin?pop/popcx.def

Tabela 5 – Razão de sexos. Caxias do Sul, RS

Expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se
acima de 100, indica que há predominância de homens
e, se inferior, há predominância de mulheres.

Em Caxias do Sul, nos 15 anos avaliados, o número de
mulheres na população foi maior que o número de
homens em 3,5%, em média.
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A taxa de crescimento populacional é o percentual de incremento médio anual da população residente em determinado
espaço geográfico, no período considerado, sendo influenciada pela dinâmica da natalidade, da mortalidade e das
migrações. Seu valor refere-se à média anual obtida para um período de anos compreendido entre dois momentos, em
geral correspondentes aos censos demográficos. Caxias do Sul teve um crescimento populacional mais acentuado entre
os anos 2000 a 2005 (12,14%), diminuindo entre 2005 a 2010 (7,76%) e com incremento entre os anos 2010 a 2015
(9,02%).
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Fonte: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores

Com a finalidade de melhor planejar as ações em
saúde da população de um território municipal, uma
das melhores ferramentas é o mapeamento regional
por faixas etárias.

Neste sentido, os mapas de 12 a 16 demonstram as
regiões administrativas e distritos com representação
do percentual de cada faixa etária em relação à
população total de cada local.

Baseados nos dados oriundos do censo do IBGE 2010,
no Mapa 12 verifica-se facilmente as regiões com
maior concentração de crianças de 0 a 9 anos – cor
mais escura - para com isso, estar atento ao critério
populacional infantil ao oferecer serviços, ações e
insumos específicos para esta faixa etária.

Faixas etárias por região

Mapa 12 – População residente de 0 a 9 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010
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O mapa 13 representa a concentração de população jovem na Região administrativa Santa Fé e São Giácomo, além dos
distritos de Fazenda Souza, Vila Oliva e Santa Lúcia do Piaí. O que pode auxiliar nas políticas públicas de saúde para esta faixa
etária.

Mapa 14 – População residente de 20 a 59 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010

Mapa 13 – População residente de 10 a 19 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010
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Mapa 16 – População residente com 80 anos ou mais. 
Caxias do Sul, RS, 2010

Apesar do fenômeno do envelhecimento da população ser uma realidade em todo o Brasil, há locais em que residem
proporcionalmente mais idosos do que outras regiões. Isto pode ser verificado nos Mapas 15 e 16, que representam regiões
da cidade em que há uma maior concentração desta população, podendo facilitar o planejamento de ações, sendo neste
último mapa a representação dos idosos acima de 80 anos, cuja população demanda maiores e mais complexos cuidados.

Mapa 15 – População residente de 60 a 79 anos. 
Caxias do Sul, RS, 2010
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Tabela 7 - Proporção de idosos (60 anos ou mais) na população por sexo

ANO 2000 ANO 2005
Faixa

etária/sexo Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

60 a 79 
anos

11.561 6,53 15.329 8,36 26.890 7,46 12.966 6,53 17.191 8,36 30.157 7,46

80 anos e 
mais

1.095 0,62 2.193 1,20 3.291 0,91 1.228 0,62 2.459 1,20 3.687 0,91

Total 
idosos

12.656 7,15 17.522 9,55 30.178 8,37 14.194 7,15 19.650 9,55 33.844 8,37

ANO 2010 ANO 2015

Faixa
etária/sexo Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total

N° % N° % N° % N° % N° % N° %

60 a 79 
anos

17.876 8,37 22.934 10,33 40.810 9,37 19.492 8,37 24.999 10,33 44.491 9,37

80 anos e 
mais

2.007 0,94 4.114 1,85 6.121 1,41 2.170 0,93 4.475 1,85 6.645 1,40

Total 
idosos

19.883 9,31 27.048 12,19 46.931 10,77 21.662 9,30 29.474 12,18 51.136 10,77

Fonte: tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/poprs.def

A transição demográfica (envelhecimento
populacional) é evidente em Caxias do Sul,
sendo que no ano de 2000 a população com
60 anos ou mais era 30.178 pessoas e em
2015, a estimativa era de 51.136 indivíduos,
ou seja, houve um aumento de 69,44% da
população idosa. Tal realidade demográfica
mostra uma necessidade de políticas públicas
voltadas ao envelhecimento populacional, em
particular nas áreas sociais e da saúde. Nesta
última, destaque  para   a  maior  prevalência
de doenças crônicas que acompanham natu-
turalmente o envelhecimento e os seus custos
para o sistema de saúde.

Transição demográfica 

2000 2005 2010 2015

Faixa Etária Nº % N° % N° % N° % 

Menores de 5 anos 29.100 8,07 32.634 8,07 27.154 6,23 29.596 6,23

Tabela 8 – Proporção de menores de 5 anos
A análise do fenômeno de transição
demográfica de Caxias do Sul revela que os
habitantes com menos de cinco anos em
2000 era de 29.100 crianças, em 2015
aumentou para 29.596 crianças, mostrando
crescimento da participação desse grupo na
população do município de 1,70%. Tabela 8.
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O índice de envelhecimento é calculado a partir do número de pessoas de 60 e mais anos de idade, para
cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, na população residente em determinado espaço geográfico,
no ano considerado. É a razão entre os componentes etários extremos da população, representados por
idosos e jovens. Valores elevados desse índice indicam que a transição demográfica encontra-se em estágio
avançado. É utilizado para acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população,
comparativamente entre áreas geográficas e grupos sociais; contribuir para a avaliação de tendências da
dinâmica demográfica; subsidiar a formulação, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde e
de previdência social. No gráfico 4, percebe-se um aumento neste índice no período estudado.
(Fonte: www.ibge.gov.br)



Mapa da Saúde do Município de Caxias do Sul

Tabela 10 -Razão de dependência. Caxias do Sul, RS

< 15 anos

2000 90.773

2005 101.795

2010 87.527

2015 95.416

Total Idosos (> 60 anos)

2000 30.178

2005 33.844

2010 46.931

2015 51.136

População Ativa (15-59 anos)

2000 239.468

2005 268.548

2010 301.106

2015 328.301

População Economicamente Dependente

2000 120.951

2005 135.639

2010 134.458

2015 146.552

População Potencialmente Produtiva

2000 239.468

2005 268.548

2010 301.106

2015 328.301

Razão de Dependência

2000 50,51

2005 50,51

2010 44,65

2015 44,64

Razão de dependência

Trata-se da razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente
(os menores de 15 anos de idade e os de 60 e mais anos de idade) e o segmento etário
potencialmente produtivo (entre 15 e 59 anos de idade), na população residente em determinado
espaço geográfico, no ano considerado. Valores elevados indicam que a população em idade produtiva
deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa consideráveis encargos
assistenciais para a sociedade. Observa-se uma redução na razão de dependência no período.
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2.2 Nascimentos

O número absoluto de nascidos vivos (NV)
aumentou em 8,85% entre os anos de 2000 e
2015, provavelmente pelo aumento populacional
por motivos diversos, como as migrações
ocorrido nesse período no município de Caxias
do Sul de pessoas em franco período reprodutivo
(Tabela 3), visto que a natalidade por si só não
mostrou aumento (Tabela 12).

ANO Nascidos vivos

2000 5.909

2001 5.649

2002 5.669

2003 5.628

2004 5.822

2005 5.863

2006 5.802

2007 5.755

2008 5.891

2009 5.923

2010 6.043

2011 6.293

2012 6.181

2013 6.392

2014 6.421

2015 6.432

Fonte: SMS/VS/VE/SINASC, MS, 2016
Base local municipal: nascimentos residentes ocorridos em 

Caxias do Sul em 2015.  

Tabela 11 – Nascidos vivos segundo o ano.
Caxias do Sul, RS
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Tabela 12 – Taxa de Natalidade. Caxias do Sul, RS

A taxa de natalidade de uma região é o número de
nascimentos por 1000 habitantes (nesta região) em um
ano. Dado que a fertilidade feminina ou masculina não
é o único fator que determina o aumento/diminuição
desta taxa, deve-se ter em conta uma série de outros
fatores que não apenas os biológicos.

Segundo o IBGE, a taxa de natalidade está relacionada
ao processo de urbanização, que gera transformações
de ordens socioeconômica e cultural na população.

O acesso mais fácil aos métodos de contracepção e
planejamento familiar, melhores condições de saúde e
um aumento do nível de educação influenciam as taxas
de natalidade no Brasil, que em 2015 chega em torno
de 14% e mostra clara tendência de declínio. Caxias do
Sul segue essa tendência, com um declínio de 17,32%
entre os anos de 2000 e 2015, quando chegou a
13,55%.

Ano                          Taxa de natalidade

2000 16,39%

2005 14,51%

2010 13,87%

2015 13,55%

(Fonte: SMS/VS/VE/SINASC, MS, 2016) 

Mapa 17 – Evolução percentual de casos de 
gestantes com menos de 7 consultas pré-natal
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Fecundidade

Tabela 13 -Taxa específica de fecundidade 
etária maternafaixa e ano por 

É o principal indicador da dinâmica demográfica e

;

expressa a condição reprodutiva de uma mulher, onde
taxa <2,1 indica fecundidade insuficiente para
assegurar a reposição populacional.

O decréscimo da taxa pode estar associado a vários
fatores: urbanização crescente, redução da

mortalidade infantil, melhoria do nível educacional,
ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior
participação da mulher na força de trabalho e
instabilidade de emprego.

No município de Caxias do Sul, percebe-se que entre
os anos de 2000 e 2015, houve uma queda da
fecundidade entre as mulheres até 34 anos, o que
denota o impacto das políticas locais de planejamento
familiar.

Em particular, destacou-se a queda da fecundidade
entre mulheres adolescentes (menos de 20 anos). A
Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul,
reforçou o combate a gravidez precoce desde 2010
(Programa Bebê tem hora Certa), envolvendo, dentre
outras atividades, a oferta de implantes
contraceptivos hormonais subdérmicos, o Programa
Primeira Infância Melhor (PIM) e uma parceria com a
rede municipal de escolas

Fonte: IBGE, MS/SGEP/DATASUS, SINASC, MS/SVS/DASIS
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Entre mulheres com menos de 15 anos a queda da
fecundidade entre 2000 e 2015 foi de 3,46% e entre 15 e 19
anos foi de 28,47%. Como já lembrado nesse Mapa, a
gravidez precoce eleva o risco de abandono escolar,
contribuindo para a precarização econômica e
potencializando a sua vulnerabilidade social das mulheres
adolescentes. Além disso, não raramente, quanto mais
precoce a gravidez, maior a possibilidade de reincidência de
nova gestação antes dos 20 anos, cujos índices podem
chegar a 61% em cinco anos, conforme mostra a literatura.

Em contrapartida, houve um aumento da fecundidade entre
mulheres a partir dos 35 a 39 anos (24,37%) e mesmo após
os 40 anos (8,8%), a despeito de todas as iniciativas de
planejamento familiar. Fenômeno este descrito em outras
regiões do Brasil, visto a tendência das mulheres de
postergar a gravidez quando passa a acessar maiores níveis
de educação e maior inserção no mercado de trabalho
formal. É preciso monitorar essa tendência, pois o conceber
mais tardiamente traz maiores riscos maternos e perinatais,
visto que após os 35 anos e principalmente após os 40 anos
o risco materno de complicações obstétricas (gestações de
alto risco) e perinatais, com destaque para as malformações
e cromossomopatias fetais.

O mapa 18 demonstra a localização da residência das mães
com idade entre 10 e 19 anos através do uso de categorias
de mapas de calor onde a concentração de eventos altera
para cores mais fortes a visualização do mapa como nas
regiões Santa Fé, São Giácomo e Planalto.

Fecundidade

Mapa 18 – Nascidos vivos segundo idade 
materna (10 a 19 anos). Caxias do Sul, RS, 2010

Fonte: IBGE, MS/SGEP/DATASUS, SINASC, MS/SVS/DASIS
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Mapa 19 – Nascidos vivos segundo idade 
materna (10 a 19 anos). Caxias do Sul, RS, 2010

Mapa 20 – Nascidos vivos segundo idade 
materna (10 a 19 anos). Caxias do Sul, RS, 2015

A idade materna influencia o risco gestacional, principalmente se inferior a 20 anos ou superior a 35 anos. A
precocidade ou postergação da maternidade favorecem: abortamento induzido, parto prematuro (<37 semanas), baixo
peso ao nascer (<2500 gramas) e maiores taxas de mortalidade perinatal . A idade materna acima de 35 anos implica, em
particular, em maior risco de anomalias cromossômicas e malformações congênitas e riscos maternos. A gestação na
adolescência tende a predominar nas áreas de maior vulnerabilidade social, o que também ocorre em Caxias do Sul,tendo
maiores implicações sociais, dentre estas o abandono escolar.

Idade materna

Fonte: IBGE, MS/SGEP/DATASUS, SINASC, MS/SVS/DASIS
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Tipo de parto

Tipo de 
nascimento

2000 2005 2010 2015 Total Variação

N° % N° % N° % N° % N° %

Parto 2.482 42,01 2.210 37,69 2.021 33,44 2.058 31,99 8.595 35,46 - 15, 59

Cesárea 3.427 57,99 3.653 62,30 4.022 66,55 4.374 68,00 15.641 64,53 + 11,27

Total 5.909 5.863 6.043 6.432 24.236

Fonte: SINASC, MS, 2016 

Tabela 14 – Frequência de nascidos vivos por via de nascimento 
 segundo ano do nascimento – Caxias do Sul, 2000-2015

Peso ao nascer

Ano de Nascimento

Peso ao 
nascer (g)

2000 2005 2010 2015 Variação

N° % N° % N° % N° % %

< 2500 613 10,37 642 12,29 711 13,33 731 12,82 + 23,62

> 2500 5.296 89,63 5.221 87,71 5.332 86,67 5.701 87,18 73,33

Total de 
nascidos 

vivos
5.909 5.863 6.043 6.432 24.247

O peso ao nascer é o mais importante fator de risco
isolado a influenciar a sobrevivência infantil, devido a
evidência da associação entre o baixo peso ao nascer
e a morbimortalidade infantil. O baixo peso ao nascer
(BPN) é definido pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como todo nascido vivo com peso ao nascer
inferior a 2.500g, compreendendo os recém-nascidos
prematuros (< 37 semanas de gravidez) e/ou retardo
do crescimento intrauterino (RCIU), reconhecendo-se
como muito preocupante quando atinge taxas de 15%
ou mais dos nascidos vivos.

A taxa de baixo peso ao nascer em Caxias do Sul
sofreu um aumento de 23,62%, variando de 10,37%
dos nascidos vivos, em 2000, para 12,82% em 2015,
no entanto, ficou abaixo do patamar de maior alerta
de 15%.

Tabela 15 – Proporção de nascidos vivos segundo 
o peso ao nascer. Caxias do Sul, RS, 2000-2015.

Fonte: SMS/VS/VE/SINASC,NS,2016 Para 2015 dados da base municipal

O aumento das taxas de cesarianas é um dado preocupante no
Brasil. Esse tipo de parto representou aproximadamente 56%
dos partos, porém houve uma variação entre serviços públicos
(40%) e serviços privados (85%). Essas taxas divergem com os
15% preconizados pela Organização Mundial da Saúde para
preservação do binômio mãe – filho. No Brasil, corroborando
com esses dados, maiores taxas de mortalidade maternas
foram associadas com maiores porcentagens de cesárias.

Há uma tendência mundial no aumento da prática de
cesarianas devido à sua facilidade de execução decorrentes do
avanço das técnicas anestésicas/cirúrgicas e da antibiótico-
terapia. Em Caxias do Sul, no ano de 2000 os partos cesáreos,
representaram 57,77% e entre 2001 e 2015 essa porcentagem
superou os 60% dos nascimentos. A variação percentual do
período avaliado indicou um aumento de 11,27% nesse tipo
de parto. Esses dados sugerem um questionamento sobre a
real indicação clínica da execução de cesarianas.



Mapa da Saúde do Município de Caxias do Sul

Estudos epidemiológicos mostram que a determinação
da prematuridade, do RCIU (Retardo de Crescimento
Intrauterino) e do Baixo Peso ao Nascer (Peso de
nascimento menor que 2.500g) envolve um conjunto
comum de fatores, entre os quais se destacam
condições socioeconômicas precárias, baixo peso da
mãe no início da gestação, tabagismo e estresse durante
a gestação, falta ou deficiência da assistência pré-natal,
antecedentes reprodutivos desfavoráveis e a ocorrência
de gravidez múltipla.

A literatura também aborda a importância de outros
fatores como consumo de café, ingestão de bebidas
alcoólicas, peso da mãe durante a gestação, etnia,
estatura da mãe, sexo do recém-nascido e morbidade
materna durante a gravidez, principalmente por
infecções perinatais, hipertensão arterial e disfunções
uterinas.

Nos países desenvolvidos as taxas de BPN são
decorrentes, principalmente de partos prematuros,
observados em dois terços dos nascimentos de crianças
com BPN. Nos países em desenvolvimento, predominam
os casos relacionados ao RCIU.

Peso ao nascer

Mapa 21 – Nascidos vivos com menos de 2,5kg.  Caxias do Sul, RS, 2010
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Conforme mapas 21 e 22 verifica-se uma
concentração de casos de nascidos vivos com menos
de 2,5kg nas regiões administrativas Centro, Santa Fé
e Esplanada.

Com isso pode-se planejar ações de acompanhamento
pré-natal e de crianças com esse fator de risco, mais
focadas nas regiões de maior ocorrência.

Assim como verifica-se de 2010 a 2015 um
incremento de casos principalmente nos distritos de
Criúva, Vila Seca e Vila Oliva, onde antes não foi
registrado, o que remete a importância do
acompanhamento contínuo mesmo em locais onde
tais eventos não ocorriam.

Peso ao nascer

Mapa 22 – Nascidos vivos com menos de 2,5kg.
 Caxias do Sul, RS, 2015
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Tabela 16 – Casos confirmados de doenças infectocontagiosas. 
Caxias do Sul, RS.

Doenças Infectocontagiosas

Ano Coqueluche Difteria Hansení
ase

Hantavirose Leptospirose Malária Meningites

2010 2 – 5 – 8 2 161

2011 6 – 9 1 13 – 105

2012 17 1 8 3 5 1 99

2013 7 – 2 2 11 – 89

2014 5 – 4 3 4 – 80

2015 – – – 1 6 1 53

Total 37 1 28 9 47 4 587

A doença infectocontagiosa mais prevalente foi
a meningite nos anos avaliados, mas destaca-se
que houve redução desta doença no período
estudado (-67,08%). A meningite é um
processo inflamatório das meninges,
membranas que envolvem o cérebro e a
medula espinhal. Pode ser causada por
bactérias, vírus, parasitas e fungos ou também
por processos não infecciosos. As meningites
bacterianas e virais são as mais importantes do
ponto de vista da saúde pública, devido à sua
magnitude, capacidade de ocasionar surtos.

No Brasil, a meningite é considerada uma
doença endêmica, deste modo, casos da
doença são esperados ao longo de todo o ano,
com a ocorrência de surtos e epidemias
ocasionais. Na sua prevenção estão o
diagnóstico e quimioprofilaxia (meningite por
Haemophilus influenzae tipo b) dos contatos
próximos e a vacinação (incluída no calendário
vacinal no Brasil).

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica (por não se dispor de dados de
morbidade referentes aos anos 2000 e 2005, optou-se por analisar uma série
histórica de 2000 a 2015)
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SEXO ANO

2001 2005 2010 2015

Masculino 68 65 90 132

Feminino 40 34 25 49

Total 108 99 115 181

Taxa 
(casosX100.000hab)

29,29 24,49 26,40 38,12

Este indicador visa estimar o risco de um indivíduo
vir a desenvolver tuberculose, em qualquer de suas
formas clínicas, numa determinada população em
intervalo de tempo determinado, e a população
exposta ao risco de adquirir a doença. Indica a
persistência de fatores favoráveis à propagação do
bacilo Mycobacterium tuberculosis, que se transmite
de um indivíduo a outro, principalmente a partir das
formas pulmonares da doença.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/Net

Tabela 17 – Casos confirmados de tuberculose. 
Caxias do Sul, RS.

Mapa 23 – Casos confirmados de tuberculose.
Caxias do Sul, RS,  2015
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A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível
que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa
acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a doença é
um sério problema da saúde pública, com profundas
raízes sociais. A cada ano, são notificados
aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca
de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Taxas
elevadas de incidência de tuberculose estão geralmente
associadas a baixos níveis de desenvolvimento
socioeconômico e a insatisfatórias condições de
assistência, diagnóstico e tratamento de sintomáticos
respiratórios. Outro fator a ser considerado é qualidade
da cobertura de vacinação pelo BCG.

Globalmente, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem
por tuberculose, levando mais de um milhão de pessoas
a óbito, anualmente. O surgimento da aids, o aumento
da população moradora de rua, de usuários de drogas e
da população privada de liberdade associado ao
aparecimento de focos de tuberculose resistente aos
medicamentos agravam ainda mais esse cenário.

Em Caxias do Sul, o número absoluto de casos
confirmados de tuberculose (incluindo todas as formas)
reduziu-se de modo tímido entre 2001 e 2005, porém, de
forma preocupante aumentou no período de 2010 a
2015, predominando sempre no sexo masculino. Em
termos de taxas por 100.000 habitantes, a tuberculose
em Caxias do Sul aumentou 30,14% entre 2000 e 2015.

Tuberculose
Mapa 24 – Casos confirmados de tuberculose.
Caxias do Sul, RS, 2015
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Tabela 18 – Casos confirmados de AIDS por sexo, segundo o
ano da notificação. Caxias do Sul, RS, 2010-2015

Ano da 
notificação

Frequência 
em crianças

Frequência 
em adultos

Transmissão 
vertical

Feminino Masculino

2010 - 30 48

2011 1 61 81

2012 3 67 102

2013 1 103 153

2014 3 124 203

2015 1 110 164

Total 9 495 751

AIDS adulto e infantil

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Esse indicador avalia o número de casos de
síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS),
permitindo dimensionar a magnitude da doença
como problema de saúde pública.

Retrata ainda a incidência da doença na
população, associada a fatores de risco
principalmente comportamentais, como uso de
drogas injetáveis e práticas sexuais de risco. Estima
o risco de ocorrência de AIDS, numa determinada
população em intervalo de tempo determinado, e
a população exposta ao risco de adquirir a doença.

Indica a existência de condições favoráveis à
transmissão da doença, por via sexual, sanguínea
ou por transmissão vertical.
Não reflete, contudo, a situação atual de infecção
pelo HIV no período de referência e sim a da AIDS,
cujos sinais e sintomas surgem, em geral, após
longo período de infecção assintomática (em
média 8 anos), no qual o indivíduo permanece
infectante.

A análise da série histórica revelou um maior
número de novos casos em homens em todo o
período. Houve um aumento no número de casos
entre 2010 e 2014. Em 2015, houve uma também
redução do número de casos novos. Em relação às
crianças, observam-se poucos casos no período,
variando de um a três casos.

A transmissão vertical do vírus HIV se mostrou estável e
baixa em Caxias do Sul. Em adultos, são 1.246 casos de AIDS
notificados entre 2010 e 2015, predominando no sexo
masculino (60,27% dos casos).
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Tabela 19 – Casos confirmados de hepatites virais segundo ano da 
notificação.  Caxias do Sul, RS, 2010-2015

Ano Vírus A Vírus B Vírus C
Vírus 
B+C

2010 5 192 116 12

2011 8 272 128 26

2012 8 204 107 21

2013 2 245 135 36

2014 1 174 81 19

2015 0 146 121 23

Total 24 1233 688 137

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Hepatites virais

Indica a frequência anual de casos confirmados
das hepatites virais, ou seja, a intensidade com
que a doença acomete a população. Reflete a
qualidade da cobertura vacinal em segmentos
populacionais mais expostos ao risco de
contaminação. Também pode indicar a não
observância de normas de biossegurança e
possíveis falhas no controle de qualidade do
sangue transfundido, assim como a não
implantação em maior escala dos projetos de
redução de danos entre usuários de drogas
injetáveis ou deficiência nas ações dirigidas à
diminuição da incidência nesse grupo. A
hepatite viral de maior incidência no período
estudado foi a hepatite B (1.233 novos casos)
seguida da hepatite C (688 novos casos).
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Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Sífilis congênita

Ano da 
notificação

Casos
Coeficiente por 

1000NV

2010 23 3,80

2011 25 3,97

2012 42 6,79

2013 64 10,01

2014 53 8,25

2015 90 13,99

Variação + 268,15

Tabela 20 – Frequência por diagnóstico final de sífilis
congênita segundo ano da notificação. Caxias do Sul, RS, 

A taxa de sífilis congênita em Caxias do Sul aumentou
significativamente entre 2010 e 2015, variando de 23
para 90 casos, respectivamente. O aumento foi de
268,15%, nesse período, denotando uma epidemia em
expansão. Vale lembrar que o aumento da notificação
pode ter trazido muitos casos que antes passavam
ocultos.

2010-2015

A sífilis é uma afecção bacteriana de caráter epidêmico
causada pelo Treponema pallidum, cuja transmissão é
sexual, mas pode também sofrer transmissão
transplacentária (de mãe para feto), sendo denominada
sífilis congênita. O aumento da prevalência da sífilis na
população feminina resultou no aumento dos casos de
transmissão vertical.

A sífilis possui uma taxa de transmissão vertical entre 70 a
100% nas fases primárias e secundárias, reduzindo-se a 30%
nas fases latente tardia e terciárias da doença. Na gestação
tem como desfechos possíveis o abortamento espontâneo,
nascimento prematuro e óbito perinatal em até 40% dos
casos. Os neonatos sobreviventes apresentam-se
assintomáticos em mais de 50%, podendo mais tarde
manifestar surdez, problemas visuais e até retardo mental.

No Brasil, a prevalência estimada de sífilis entre as
parturientes brasileiras chega a 1,6% (50 mil gestantes
infectadas), o que tornou a sua eliminação uma prioridade
para o Ministério da Saúde, que estabeleceu uma meta de
0,5 casos para cada 1000 nascidos vivos. Por ser uma
patologia totalmente evitável através do diagnóstico e
tratamento pré-natal das gestantes infectadas, a taxa de
sífilis congênita é um importante indicador de qualidade da
assistência pré-natal, denotando a efetividade das políticas
de saúde voltadas à mulher e à criança. Infelizmente, na
última década, houve um progressivo aumento na taxa de
incidência de sífilis congênita no país: em 2004 a taxa era de
1,7 casos para cada 1.000 NV e em 2013 elevou-se para 4,7.
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Tabela 21 - Internações hospitalares por grupos de causas no 
Sistema Único de Saúde. Caxias do Sul, RS, 2010-2015.

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Internações hospitalares

Causas de hospitalização (CID 10) 2000 2005 2010 2015 Total 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 407 1.662 550 804 3423

Neoplasias 813 1.980 2.774 3.610 9177

Transtornos mentais e comportamentais 1.167 1.303 2.080 1.622 6.172

Doenças do aparelho circulatório 1.311 1.978 2.509 3.253 9.051

Doenças do aparelho respiratório 1.605 1.682 1.978 2.148 7.413

Doenças do aparelho digestivo 1.466 1.649 2.226 2.059 7.400

Doenças do sistema osteomuscular e tecido 
conjuntivo

470 799 1.038 1.152 3.459

Doenças do aparelho geniturinário 938 997 1.483 1.400 4.818

Gravidez parto e puerpério 3.182 3.069 3.746 3.871 13.868

Algumas afecções originadas no período 
perinatal

432 276 651 553 1.912

Causas externas 1.310 1.554 2.301 1.965 7.130

OBS: Foram descritas as 11 causas mais frequentes de 
hospitalização no período analisado

Em Caxias do Sul, entre 2000 e 2015, as
causas mais frequentes de internação
hospitalar foram as relacionadas à gravidez,
parto e puerpério. Em seguida, identificam-
se as neoplasias e as doenças do aparelho
circulatório, que são as principais causas de
mortalidade neste Município e no restante
do Brasil.

De modo subsequente, tem-se as doenças
do aparelho digestivo, as doenças
respiratórias e as doenças mentais. O clima
frio nessa região do país justifica a elevada
taxa de internações por doenças
respiratórias, que sazonalmente se
concentram nos meses de inverno e
sobrecarregam os hospitais e unidades de
atendimento de urgência e emergência
municipais.

Em relação às hospitalizações por causas
externas, chama a atenção essa elevada taxa.
Salienta-se a necessidade de implementação
de ações preventivas, visto a sua
evitabilidade.



Tabela 22 – Casos notificados de violência
doméstica e sexual. Caxias do Sul, RS, 2010-2015

Ano da Notificação N

2010 1713

2011 1614

2012 1696

2013 1382

2014 1293

2015 1277

Fonte: SINAN/NET – Vigilância Epidemiológica

Violência doméstica, 

sexual e/ou outras

Estima a ocorrência de agressões e
dimensiona a magnitude desses eventos
como problema de saúde pública. Denota
também as condições de diagnóstico e da
assistência médica dispensada, bem como, a
qualidade do registro das ocorrências.

Observou-se que, no período estudado,
houve uma redução na frequência de
violência doméstica, sexual e/ou outras,
porém esse indicador sofre a fragilidade da
falta de notificação sistemática pelas
mulheres.

Mapa da Saúde do Município de Caxias do Sul
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Tabela 23 – Índice de dentes cariados e perdidos obturados
aos 12 anos de idade (CPO-D). Caxias do Sul, RS.

Ano CPO-D

2000 -

2005 3,41

2010 2,97

2015 1,89

Variação (%) - 44,57

Saúde bucal: índices de CPO-D e CEO-D

Ano CEO-D=0

2000 -

2005 4,27

2010 3,42

2015 2,72

Variação (%) - 36,29

Tabela 24 – Proporção de crianças de 5-6 anos com dentes
decíduos cariados com extração indicada, perdidos devido a
cáries ou obturados igual a zero (CEO-D=0). Caxias do Sul, RS.

Índice CPO-D: Número médio de dentes
permanentes cariados, perdidos e obturados aos
12 anos de idade. Tem como valores de
severidade: muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a
2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 a 6,5) e muito
alto (6,6 e mais). Se elevado, indica más condições
de saúde bucal, seja por más condições
socioeconômicas, pouco acesso a serviços de
saúde bucal, alto consumo de açúcares e limitado
acesso ao flúor. Contribui para a avaliação as ações
de prevenção da cárie dental e subsidiar a política
de saúde bucal no seu planejamento. Porém, não
retrata a doença periodontal, cáries radiculares e
causas ortodônticas.

Índice CEO-D: É o equivalente ao índice CPO-D,
mas em relação à dentição decídua. Avalia o
número de dentes decíduos cariados, com
extração indicada, perdidos devido à cárie ou
obturados entre crianças de 5 a 6 anos.

Em Caxias do Sul, os índices CPO-D e CEO-D
sofreram uma melhora entre 2005 e 2015, com
uma queda de 44,57% e 36,29%, respectivamente.
O primeiro, em 2015, chegou a um valor
considerado baixo (1,89), já o CEO-D a uma valor
moderado (2,72).

Fonte: SMS/Núcleo de Saúde Bucal, 2016

Fonte: SMS/Núcleo de Saúde Bucal, 2016



2.4 Mortalidade

A taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é um
índice demográfico que reflete o número de mortes
registradas, em média por mil habitantes, em uma
determinada região em um período de tempo. A taxa é
expressa comumente em unidades de morte por 1000 ou
100.000 pessoas ao ano.

Expressa a intensidade com a qual a mortalidade atua sobre
uma determinada população, sendo influenciada pela
estrutura da população quanto à idade e ao sexo.

Taxas elevadas podem estar associadas a baixas condições
socioeconômicas ou a qualidade de políticas de saúde ou
organização do sistema de saúde voltado à prevenção de
determinado agravo.

As taxas brutas de mortalidade padronizadas permitem
também a comparação temporal e entre regiões.

Mapa da Saúde do Município de Caxias do Sul
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Tabela 25 – Mortalidade Infantil. Caxias do Sul, RS, 2000-2015 

Mortalidade Infantil 2000 2005 2010 2015 Variação

Total de óbitos infantis (< 1 ano) 75 89 78 62 - 17,33             

Coeficiente de mortalidade infantil (CMI) 
(por mil nascidos-vivos)

12,69 15,18 12,91 9,64 - 24,03          

Coeficiente de mortalidade neonatal (CMN – 0 a 

27 dias de vida)
8,79 12,11 10,26 7,15 - 18,65

Coeficiente de mortalidade neonatal precoce 

(CMNP – 0 a 06 dias de vida)
6,26 9,21 7,28 5,60 - 10,54

Coeficiente de mortalidade neonatal tardio 

(CMNT- 07 a 27 dias de vida)
2,53 2,90 2,98 1,55 - 38,73

Coeficiente de mortalidade pós neonatal (de 28 a 

365 dias de vida)
3,90 3,07 2,65 2,49 - 36,15

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade infantil

Mortalidade infantil refere-se ao número de
óbitos de menores de um ano, por mil
nascidos vivos em uma população, em
determinado espaço geográfico e ano. Pode
ser expressa por componentes e períodos:
períodos neonatal (precoce e tardio) e pós-
neonatal. Esta taxa é utilizada para analisar
variações geográficas e temporais da
distribuição dos óbitos infantis por faixa
etária, contribuir na avaliação dos níveis de
saúde da população, identificar a necessidade
de estudos sobre as causas da distribuição da
mortalidade por subgrupos da faixa etária de
menores de um ano e subsidiar processos de
planejamento, gestão e avaliação de políticas
de saúde voltadas para o componente
materno-infantil da população.
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Em Caxias do Sul, nos anos que compõe os períodos
avaliados neste estudo, houve uma redução do CMI em
24,03%, diminuindo de 12, 69 para 9,64 por mil nascidos
vivos, atingindo a meta para o estado do Rio Grande do Sul
de menos 10 casos por mil nascidos vivos.

No período neonatal precoce, onde as taxas de
mortalidade refletem diretamente a qualidade da
assistência pré-natal e ao parto e vulnerabilidade clínica e
social das gestantes, houve uma queda de 10,54% dos
óbitos, apontando para uma eficácia dos cuidados
obstétricos e ao recém-nascidos no município, mostrando
também a eficácia da própria Atenção Básica.

A queda da mortalidade neonatal tardia em 38,73% mostra
uma boa resolutividade dos cuidados intra-hospitalares,
visto que em geral se tratam de neonatos com condições
mais críticas que demandam cuidados pediátricos mais
avançados e leitos de terapia intensiva neonatal.

Mapa 25 -Mortalidade Infantil 
no município de Caxias do Sul, 2010

Mortalidade infantil
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Mapa 26 - Mortalidade Infantil no município de Caxias do Sul, 2015

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade infantil

A mortalidade pós-neonatal (óbitos que ocorrem de
28 dias até 365 dias pós-parto) declinou 36,15%, o
que reflete boa resolutividade do sistema de saúde
das condições de vida da população de Caxias do Sul,
pois envolvem fatores como saneamento básico,
qualidade da água, acesso a alimentos, atendimento
de doenças intercorrentes, combate às causas
externas de óbito infantil, cobertura vacinal,
atendimento em puericultura e estímulo ao
aleitamento materno.

Os mapas 25 e 26 representam a residência das
famílias com casos de mortalidade infantil para os
anos de 2010 e 2015 em Caxias do Sul.
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Mortalidade infantil

Tabela 26 – Óbitos  de crianças de  0-9 anos  residentes  no 
município de Caxias do Sul nos anos de 2000, 2005, 2010 e 
2015 segundo causa básica

Causas  de óbito  infantil  (CID 10)

menores de 1 ano 1-4 anos 5-9 anos

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4 4 – 2 1 2 – – – 1 – –

Neoplasias (tumores) – – – – – 1 2 3 1 1 – 2

Doenças sangue órgãos hematológicos e 
transtornos  imunitários

– – – – – – – – – – – 1

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas

2 – – – 2 – – – – – – –

Transtornos mentais e comportamentais – – – – – – – – – – – 1

Doenças do sistema nervoso – – – – 2 1 2 1 – – – –

Doenças do aparelho circulatório 1 – – – – – – – – – – 1

Doenças do aparelho respiratório 2 4 6 3 2 2 3 2 1 – – 1

Doenças do aparelho digestivo 1 – 1 2 – – – – – – 1 –

Doenças do aparelho geniturinário – – – – – 1 – – – – – –

Algumas afecções originadas no período 
perinatal

39 52 49 38 – 2 – – – 1 – –

Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas

21 22 17 15 3 2 3 1 1 1 1 1

Sintomas, sinais e achados anormais em 
exames clínicos e  laboratoriais

3 2 – 2 – 1 – – – – – –

Causas externas de morbidade e mortalidade 2 5 5 2 3 1 4 3 4 4 4

Total 75 89 78 62 13 13 14 10 7 8 6 7

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Na avaliação das causas básicas de
óbito infantil, constatou-se que as
causas perinatais (decorrentes de
complicações da gestação e
intercorrências no parto) lideraram o
obituários infantis no primeiro ano de
vida, sendo seguidas das malformações
congênitas, deformidades e
cromossomopatias.

Entre um ano de vida completo e nove
anos, as causas externas lideraram a
mortalidade de crianças, o que
preocupa visto ser totalmente evitável
(23 óbitos no período de 2000 a 2015).
Após seguem-se os óbitos por doenças
respiratórias (11 casos), afecção esta
relacionada com a severidade do
inverno na serra gaúcha. Na terceira
posição, com 10 casos de mortes de
crianças maiores estão as neoplasias.



Mapa da Saúde do Município de Caxias do Sul

Tabela 27 – Coeficiente de natimortalidade.  
Caxias do  Sul, RS, 2000-2015

ANO 2000 2005 2010 2015

Nascidos vivos 5909 5863 6043 6432

Número de natimortos 53 44 41 32

Coeficiente de natimortalidade
(por mil nascidos vivos)

9.0 7.5 6.8 4.97

Esse indicador é uma medida dos óbitos de fetos com
idade equivalente a 22 semanas de gestação ou peso igual
ou superior a 500 gramas, ocorrido antes da separação
completa do organismo materno e que não se tenha
manifestado qualquer sinal de vida (natimorto).

A taxa ou coeficiente de natimortalidade reflete
diretamente a qualidade da assistência pré-natal e ao
parto, sendo expressa por mil nascidos vivos. É um
indicador que se soma aos achados da mortalidade
neonatal precoce em sua interpretação dos cuidados
prestados às gestantes.

No município de Caxias do Sul, houve uma queda
importante da ocorrência de natimortalidade. O seu
coeficiente declinou de 49,0 para 4,97 por mil nascidos
vivos entre os anos 2000 e 2015 (-44,8%). Em número
absolutos de 53 para 32 casos, apontando bom resultado
das políticas de assistência à gestante tanto em nível de
pré-natal, como por ocasião do parto.

Mortalidade materna

ANO
Nascidos 

Vivos

No de 

Óbitos 

maternos

RMM 

Total

Causas 

diretas

Causas 

indiretas

2000 5.909 2 33,8 1 1 

2005 5.863 2 34,1 2 0

2010 6.043 3 49,6 2 1 

2015 6.432 1 15,5 0 1

Tabela 28 – Razão de mortalidade materna,considerando
o tipo de causa. Caxias do Sul, RS, 2000-2015

A razão total de mortalidade materna (RMM) nos anos
estudados mostrou-se em patamares intermediários nos
anos de 2000, 2005 e 2010 (acima de 20 casos por
100.000 NV), declinando para patamares considerados
baixos (menos de 20 casos por 10.000 NV) pela OMS em
2015 (queda de 54,14%), considerando os extremos dos
períodos de análise). De 2000 a 2015, em números
absolutos, foram nove óbitos maternos, cinco por causas
diretas e (mais evitáveis) e três por causas indiretas
(menos evitáveis).

Ainda que esse comportamento da mortalidade materna
pareça refletir um bom desempenho das políticas de
saúde voltadas à mulher em termos de assistência pré-
natal, parto e puerpério, o baixo número absoluto de
casos demanda maior tempo de seguimento para uma
avaliação mais conclusiva.

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade fetal
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Mortalidade Materna

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

A mortalidade materna reflete a qualidade da assistência
prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. A
OMS define “morte materna” como a ocorrida durante a
gestação ou até 42 dias do seu término, independentemente
da sua duração ou localização, excluindo-se causas acidentais
ou incidentais. A mensuração se dá pela razão de
mortalidade materna (RMM), sendo expressada por 100.000
nascidos vivos (NV). A OMS considera ainda as seguintes
faixas de mortalidade materna quanto a sua ocorrência (por
100.000 NV): Baixas (<20 casos), Médias (20 a 49 casos),
elevadas (50 a 150 casos) e muito altas (>150 casos).

Mortes maternas por causas não obstétricas – referem-se às
decorrentes de causas incidentais ou acidentais (não entram
no cálculo do coeficiente de mortalidade materna).

Mortes maternas por causas obstétricas – são as
relacionadas à gravidez, podendo dever-se a causas diretas
ou indiretas:

• Causas diretas – Decorrente de patologias relacio-
nadas à gravidez, parto e puerpério, intervenções,
omissões, tratamento incorreto ou de uma
sequencia de eventos resultantes de qualquer uma
dessas situações que culminaram com a morte da
gestante ou puérpera. Ex.: hemorragias, infecção
puerperal, hipertensão gestacional e tromboem-
bolismo. Mais evitáveis (90%) pelos cuidados pré-
natais e assistência ao parto e puerpério;

• Causas indiretas – doenças preexistentes ou intercor-
rentes agravadas pela gestação como as cardiopatias
e o diabete melito, dentre outras. São menos
evitáveis.
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Principais causas de mortalidade geral 
segundo causa e sexo

Tabela 29 – Óbitos segundo causa, sexo e ano de ocorrência. Caxias do Sul, 
RS, 2000-2015

Feminino Masculino Total

Causa (Cap CID10) 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015

Doenças do aparelho circulatório 285 279 339 344 287 275 292 309 2.410

Neoplasias (tumores) 168 205 229 305 209 283 335 364 2.098

Doenças do aparelho respiratório 66 81 130 171 123 92 122 137 922

Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas

65 67 91 87 32 55 52 83 532

Doenças do aparelho digestivo 48 34 51 60 74 80 94 74 515

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias

15 32 44 42 36 40 48 48 305

Doenças do sistema nervoso 8 23 36 85 24 16 39 46 277

Doenças do aparelho geniturinário 23 15 31 26 17 17 11 22 162

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Entre 200 e 2015, as doenças do
aparelho circulatório (N = 2.410),
independente do sexo e as neoplasias
(N = 2.098) foram as principais causas
de morte em Caxias do Sul. Seguidas
pelas doenças do aparelho
respiratório (N = 922) e as doenças
endócrino-nutricional e metabólicas
(N = 532) como o diabetes melitus.
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Mapas 27 e 28 – Óbitos por doenças do 

aparelho circulatório. Caxias do Sul, RS

Ano 2015

Ano 2010

Total de 616 casos

19 casos não localizados

6 casos não localizados

Os mapas 27 e 28
representam a localização
de residência dos óbitos
por doenças do aparelho
circulatório demonstrando
as regiões do município
com maior prevalência, em
especial a Região Central e
do Esplanada em 2010.
Essas regiões são as de
maior densidade demo-
gráfica.

Verifica-se que houve uma
certa regularidade de
ocorrências de óbitos por
doenças do aparelho
circulatório no período
considerado.
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Mortalidade por neoplasias malignas entre o sexo feminino

Tipo de Neoplasia (CID10 3C) 2000 2005 2010 2015 Total

Neoplasia maligna da mama 22 30 34 58 144

Neoplasia maligna dos brônquios e dos 

pulmões

20 29 38 51
138

Neoplasia maligna do pâncreas 9 11 16 22 58

Neoplasia maligna do cólon 10 11 19 15 55

Neoplasia maligna do estômago 18 12 13 7 50

Tabela 30 - Óbitos por neoplasia no sexo feminino –
principais causas. Caxias do Sul, RS

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Como no restante do Brasil, o câncer de mama lidera
as causas de óbito feminino por neoplasias, sendo
seguido pelas neoplasias de brônquios e pulmões. O
câncer de mama é o mais comum entre as mulheres
no mundo e no Brasil, após o câncer de pele não
melanoma, respondendo por 28% dos casos novos a
cada ano entre o sexo feminino.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta
idade sua incidência cresce progressivamente,
especialmente, após os 50 anos. Estatísticas indicam
aumento da sua incidência tanto nos países
desenvolvidos, quanto nos em desenvolvimento. O
rastreio populacional entre 50 e 69 anos mediante
mamografia é a estratégia adotada pelo Ministério da
Saúde para a sua detecção precoce e redução da
mortalidade feminina.
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Mortalidade por neoplasias malignas 
entre o sexo masculino

Tipo de Neoplasias (CID10 3C) 2000 2005 2010 2015 Total

Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões 40 51 61 64 216

Neoplasia maligna da próstata 19 32 34 40 125

Neoplasia maligna do estômago 23 26 24 32 105

Neoplasia maligna do esôfago 22 21 24 23 90

Neoplasia maligna do fígado vias biliares 
intra-hepaticas

9 11 16 21 57

Tabela 31 – Óbitos por neoplasia no sexo masculino –
Cinco principais causas. Caxias do Sul, RS

Evidências mostram que pessoas que têm câncer de
pulmão apresentam risco aumentado para o
aparecimento de outros cânceres de pulmões e que
parentes em primeiro grau que tiveram esse tipo de
câncer apresentam risco levemente maior para o seu
desenvolvimento. Porém, é difícil estabelecer o quanto
desse maior risco decorre de fatores hereditários e o
quanto se deve ao hábito de fumar.

A segunda neoplasia maligna mais relacionada com
mortalidade masculina em Caxias do Sul foi o câncer de
próstata, estando mais comum após os 65 anos. O
aumento observado nas taxas de incidência no Brasil
pode ser parcialmente justificado pela evolução dos
métodos diagnósticos, pela melhoria na qualidade dos
sistemas de informação do país e pelo aumento na
expectativa de vida. Há casos onde esses tumores podem
crescer de forma rápida, espalhando-se para outros
órgãos e podendo levar à morte. Porém, a grande maioria
cresce de forma lenta (leva cerca de 15 anos para atingir
1 cm³) e não chega a dar sintomas e nem a ameaçar a
saúde de muitos dos portadores, em especial, os que a
desenvolvem tardiamente na vida.

As neoplasias malignas de brônquios e pulmões foram as
principais responsáveis pela mortalidade entre homens por
câncer, apresentando um aumento de 2% por ano na sua
incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, o
câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados
de tabaco, cuja adição pelas mulheres contribuiu para uma
maior incidência no sexo feminino. Letal, a sobrevida
média cumulativa total em cinco anos varia entre 13 e 21%
em países desenvolvidos e entre 7 e 10% nos países em
desenvolvimento, ainda que seja percebido como uma
morte evitável.
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Mapas 29 e 30 – Óbitos por doenças relacionadas a 
neoplasias. Caxias do Sul, RS.

Ano 2015

Total de 664 casos

18 casos não localizados
9 casos não localizados

Ano 2010

Total de 543 casos

Os mapas 29 e 30 representam a localização de residência
dos óbitos por doenças relacionadas a neoplasias,
demonstrando as regiões do município com maior
prevalência, em especial a Região Central em 2010 e em
2015 abrangendo também a Região do Esplanada. Essas
regiões são as de maior densidade demográfica.

Verifica-se que houve um aumento significativo de
ocorrências do ano de 2010 para 2015 de 543 casos para 664
casos. O gráfico ao lado mostra um aumento crescente no
período de 1996 a 2014. Fonte: Vigilância Epidemiológica (SMS)/DATASUS/MS
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Mapas 31 e 32 – Óbitos por doenças do aparelho respiratório. Caxias do Sul, RS

Os mapas 31 e 32 representam a localização de
residência dos óbitos por doenças do aparelho
respiratório demonstrando as regiões do município
com maior prevalência, em especial a Região Central.
Essa região é a de maior densidade demográfica.

Ano 2010

Total de  149 casos

Ano 2015

Total de 165 casos

5 casos não localizados

5 casos não localizados
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Mapas 33 e 34 – Óbitos por doenças relacionadas ao diabetes. Caxias do Sul, RS
O risco de morte por diabetes
mellitus, em qualquer de suas
formas clínicas, dimensiona a
magnitude da doença como
um problema de saúde
pública. Reflete o envelheci-
mento na população. No
Brasil, mais de 85% dos óbitos
por essa doença ocorrem a
partir dos 40 anos de idade,
em ambos os sexos.

Os óbitos relacionados ao
diabetes expressam também
as condições de diagnóstico e
da assistência médica dispen-
sada, pois as complicações
agudas da doença são causas
evitáveis de óbito. Em geral,
as mortes por diabetes abaixo
dos 40 anos de idade são
consideradas evitáveis.

O diabetes mellitus está
associada também à mortali-
dade por doenças do aparelho
circulatório, em especial o
acidente vascular cerebral, a
doença hipertensiva e a doen-
ça isquêmica do coração.

Ano 2010
Total de 115 casos

Ano 2015
Total de 132 casos

Todos casos localizados
2 casos não localizados
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Tabela 32 – Óbitos por causas externas. Caxias do Sul, RS

Causas (CID10) 2000 2005 2010 2015 Total

Acidentes 108 135 158 117 518

Acidentes de transporte 65 83 81 65 294

Outras causas externas de traumatismos 
acidentais

43 52 77 52 224

Lesões autoprovocadas intencionalmente 31 50 35 40 156

Agressões 56 92 119 104 371

Eventos (fatos) cuja intenção é 
indeterminada

2 1 3 7 13

Intervenções legais e operações de guerra 3 - 8 11 22

Complicações de assistência médica e 
cirúrgica

- - - 1 1

Sequelas causas externas de morbidade e 
mortalidade

- 4 1 - 5

Total 308 417 482 397 1.604

Fonte: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade - SIM

Mortalidade por causas externas

As mortes por causas externas
sofreram um aumento, em números
absolutos, de 28,9% entre 2000 e 2015
em Caxias do Sul. Vale salientar que o
suicídio foi a quarta causa de morte por
causas externas no município, como
uma média de 10,4 casos ao ano nesse
período.
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A Secretaria Municipal da Saúde foi instituída
através da Lei Municipal nº 3.269 de 28 de
setembro de 1988, sendo a mesma revogada
por duas outas leis complementares até que a
Lei nº321 de 22 de dezembro de 2008
organiza a atual estrutura de todas as
Secretarias do município.
O Conselho Municipal de Saúde de Caxias do
Sul é um órgão deliberativo e fiscalizador,
criado pela Lei Municipal nº 3.871 de 22 de
setembro de 1992.
O Fundo Municipal de Saúde foi cadastrado
em 11 de dezembro de 1997 junto ao
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº
de inscrição 10.546.325/0001-28 atendendo
prerrogativas do Ministério da Saúde.

Em Caxias do Sul, o acesso aos serviços de saúde no âmbito do SUS ocorre a
partir das Unidades Básicas de Saúde e dos Serviços de Urgência e
Emergência perpassando pelo Complexo Regulador com as suas três
centrais: Central de Regulação de Leitos (CRL), Central de Regulação
Ambulatorial (CRA) e Central de Regulação de Urgência (SAMU). Conta com
4 hospitais contratados, uma clínica psiquiátrica, totalizando 291 leitos
clínicos/cirúrgicos, 33 pediátricos, 41 obstétricos, 10 Unidades de cuidados
intermediários neonatal, 31 leitos de UTI adulto, 18 leitos de UTI neonatal,
9 leitos de UTI pediátrica, e 187 leitos psiquiátricos (2015).

Caxias do Sul é referência em atendimento para 49 municípios da Macro
Região da Serra, (1.079.601 habitantes, CENSO 2010). São ofertados para
região atendimentos nas seguintes áreas:
• Cardiologia adulto, infantil e hemodinâmica
• Cirurgia vascular e endovascular
• Nefrologia, tratamento renal substitutivo
• Traumatologia e Ortopedia
• Neurocirurgia
• Oncologia, quimioterapia e radioterapia
• Transplantes – renal e córneas
• Infectologia: doenças sexualmente transmissível como o HIV e hepatites 

virais
• Serviços de reabilitação física, auditiva e deformidades lábio palatal
• Pré-natal e parto de alto risco
• Internação psiquiátrica infanto-juvenil e adulto
• Saúde do Trabalhador – CEREST regional
• Hemoderivados e hemocomponentes - Hemocentro regional.
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Mapa 35  – Estabelecimentos Públicos de Saúde 
(Unidades Básicas de Saúde, Pronto atendimento, 
Serviços de Saúde Mental e Hospital). Caxias do Sul, 
RS - 2015
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Mapa 36  – Estabelecimentos Privados de Saúde 
Caxias do Sul, RS  – 2015
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Gráfico 5 – Cobertura populacional da Estrategia da Saúde da Família, 
Caxias do Sul, RS
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Mapa 37  – Hospitais, Pronto-socorros e Serviços de Urgência e Emergência 
do Município de Caxias do Sul, RS – 2015
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Constituem a Rede de Urgência e Emergência (RUE):
• Setor de Vigilância à Saúde
• Atenção Básica em Saúde
• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências
• Sala de Estabilização
• Força Nacional de Saúde
• Unidades de Pronto Atendimento (PA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas
• Portas de entrada hospitalares de urgência e as enfermarias de retaguarda aos atendimentos de urgência
• Atenção Domiciliar

O Acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo
assistencial da RUE em seus componentes:
• Atendimento pré-hospitalar fixo:
- Atenção primária à Saúde (Unidades Básicas de Saúde)
- Unidades de Pronto Atendimento- PA 24 Horas
- Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA)

• Atendimento pré-hospitalar móvel - vinculado a uma Central de Regulação, com equipe e frota de veículos
compatíveis com as necessidades de saúde da população a que se destina.

• Atendimento hospitalar: vinculado a uma Central de regulação, para avaliar a distribuição de leitos, conforme a
prioridade e necessidade de atendimento.

• Transferências e transporte inter-hospitalar.
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Tabela 36
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Tabela 38 – Total  de  profissionais  de  saúde  cadastrados  no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/Caxias do Sul, RS, 2015

Profissionais Número absoluto
Profissionais por 1000 

habitantes

Cirurgiões-dentistas 302 0,64

Enfermeiros 601 1,26

Médicos 1824 3,84

A Organização Mundial da Saúde preconiza como parâmetro ideal de
atenção à saúde, a relação de um médico para cada 1000 habitantes,
taxa esta que em Caxias do Sul foi ultrapassada em três vezes.
Segundo o Conselho Federal de Medicina, também em 2015, o Brasil
contava com 2,11 médicos por grupo de 1000 habitantes.

Em relação à Enfermagem, a OMS recomenda 1 enfermeiro para
cada 500 habitantes, Caxias do Sul conta com 1,26 desses
profissionais para cada 1.000 habitantes. A concentração de
cirurgiões-dentistas na população segundo a OMS é de 1 profissional
para cada 1.500 habitantes. Segundo o Conselho Federal de
Odontologia, a proporção ideal é de 1 cirurgião-dentista para cada
2.000 habitantes. Caxias do Sul possui 0,64 cirurgiões-dentistas para
cada 1000 habitantes.

A Tabela 38 refere-se aos profissionais cadastrados no CNES em
dezembro de 2015.

Mapa 38 – Estabelecimentos de Saúde 
privados por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. 
Caxias do Sul, RS, 2015
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Tabela 39 
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Tabela 40

Considerando a população de Caxias do Sul e os percentuais de usuários com
saúde suplementar (54,9%) e dependentes exclusivamente do SUS (45,1%),
pode-se estimar que a cobertura de leitos por 1000 habitantes seria de 1,3 leito
por habitante na saúde suplementar e de 1,5 leitos por habitante no âmbito do
SUS.
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Tabela 41

Entre 2010 e 2015, percebe-se que o maior aporte financeiro no Sistema Único de Saúde de Caxias do
Sul foi do próprio município, seguido do recursos federais e, em muito menor valor, da esfera
estadual.

1
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Gráfico 7 – Percentual do orçamento municipal aplicado no Sistema Único de Saúde. Caxias do Sul, RS (2011-2015)
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