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6 - CEARÁ SAUDÁVEL

Resultado Estratégico: População saudável.

Expectativa de Desempenho

2023202220212020ValorAnoPolaridade

Referência

Unidade de Medida

Indicadores Estratégicos

Título

Carga de Doença (DALY) 2017Quanto menor, melhorano 22.425,3323.118,9023.833,9224.571,0526.922,07

Razão da mortalidade materna 2018Quanto menor, melhoróbito por 100 mil 

nascidos vivos

50,0050,9051,7052,5061,10

Taxa de mortalidade infantil 2018Quanto menor, melhoróbito por mil nascidos 

vivos

9,7010,1010,5010,9011,90

Taxa de mortalidade por causas externas 2017Quanto menor, melhoróbitos por 100 mil 

habitantes

79,1083,2687,6492,25107,60

Taxa de mortalidade prematura (30 - 69 anos) por Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT)

2017Quanto menor, melhoróbitos por 100 mil 

habitantes

256,70261,90267,30272,70283,90

6.3 - SAÚDE

Resultado Temático: População com saúde integral de qualidade.

Expectativa de DesempenhoReferênciaIndicadores Temáticos

2023202220212020ValorAnoPolaridadeUnidade de MedidaTítulo

Gravidez na adolescência (10 a 19 anos) percentual Quanto menor, melhor 2018 16,40 16,00 15,80 15,60 15,40

Taxa de detecção de HIV em menores de 5 (cinco) anos casos novos por 100 

mil habitantes

Quanto menor, melhor 2018 1,70 1,30 0,90 0,50 0,10

Taxa de incidência de casos de arboviroses número de casos por 

100 mil habitantes

Quanto menor, melhor 2018 59 630 504 403 323

Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade casos novos por mil 

nascidos vivos

Quanto menor, melhor 2018 12,30 11,40 9,70 8,00 6,30

Taxa de internação por condições sensíveis a atenção básica percentual Quanto menor, melhor 2016 18,61 18,10 17,80 17,20 16,70

Taxa de mortalidade específica por causas externas (suicídio) óbitos por 100 mil 

habitantes

Quanto menor, melhor 2018 7,20 6,80 6,60 6,30 6,00

Taxa de mortalidade neonatal óbitos de menores de 

28 dias por mil 

nascidos vivos

Quanto menor, melhor 2016 8,80 7,50 7,20 6,90 6,60

Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC) óbitos por 100 mil 

habitantes

Quanto menor, melhor 2018 45,90 44,00 43,00 42,00 41,00

Taxa de mortalidade por câncer óbitos por 100 mil 

habitantes

Quanto menor, melhor 2018 105,00 99,75 94,50 89,25 84,00
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Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) óbitos por 100 mil 

habitantes

Quanto menor, melhor 2016 42,20 34,00 33,00 32,00 31,00

Nota para o indicador "Taxa de incidência de casos de arboviroses" : 2016 e 2017 foram anos epidêmicos para chkungunya.

Nota para o indicador "Taxa de internação por condições sensíveis a atenção básica" : Ano de referência 2016, último ano fechado. De 2017 a 2019, dados sujeitos à

alteração.

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Objetivo: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

Indicadores Programáticos Metas de DesempenhoReferência

Título 2023202220212020Ano ValorPolaridadeUnidade de Medida

2018Quanto maior, melhorpercentualCura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes

82,80 90,0090,0090,0090,00

2019Quanto maior, melhorpercentualPopulação com acesso a medicamentos dos programas prioritários 

(HAS/ DM)

100,00100,00100,00100,00

2018Quanto maior, melhoradimensionalRazão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 

50 a 69 anos

0,18 0,320,300,280,26

2018Quanto menor, melhorpercentualTaxa de internação por diabetes na população de 20 ou mais anos 3,59 3,003,103,303,40

2018Quanto menor, melhorpercentualTaxa de prematuridade 11,67 9,009,5010,0010,50

2019Quanto menor, melhorpercentualTaxa de redução do tempo médio de espera por internação para 

cirurgia eletiva

5,005,005,005,00

2017Quanto menor, melhordiaTempo médio de permanência na internação por transtorno mental 5,70 5,505,505,505,60

2019Quanto menor, melhordiaTempo médio entre a realização do exame e a disponibilização do 

laudo ambulatorial

7,008,009,0010,00

2019Quanto maior, melhorpercentualUnidades de saúde informatizadas com prontuário eletrônico 68,00 100,0091,9483,8775,80

Nota para o indicador "População com acesso a medicamentos dos programas prioritários (HAS/ DM)":  Este indicador será calculado pela primeira vez neste PPA.

Nota para o indicador "Taxa de redução do tempo médio de espera por internação para cirurgia eletiva":  Este indicador será calculado pela primeira vez neste PPA.

Nota para o indicador "Tempo médio entre a realização do exame e a disponibilização do laudo ambulatorial":  Este indicador será calculado pela primeira vez neste PPA.

Nota para o indicador "Unidades de saúde informatizadas com prontuário eletrônico":  Dado referente ao período de janeiro a agosto de 2019
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632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

Objetivo: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

Indicadores Programáticos Metas de DesempenhoReferência

Título 2023202220212020Ano ValorPolaridadeUnidade de Medida

2019Quanto maior, melhorpercentualAmostras analisadas para o residual agente desinfetante em água 

para consumo humano

43,20 95,0090,0085,0080,00

2018Quanto maior, melhorpercentualCasos suspeitos de doença exantemática notificados em até 24 

horas após a data do início do exantema

33,10 60,0051,7044,5038,40

2018Quanto maior, melhorpercentualContatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase 

examinados

77,20 90,0090,0090,0090,00

2018Quanto maior, melhorpercentualSurtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) 

investigados com coleta de amostras

46,40 65,0060,0055,0050,00

2017Quanto menor, melhornúmero de casos por 

100 mil habitantes

Taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxico 2 2222

2018Quanto maior, melhornúmero de casos por 

100 mil habitantes

Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por 

vacinas

3 4443

633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

Objetivo: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

Indicadores Programáticos Metas de DesempenhoReferência

Título 2023202220212020Ano ValorPolaridadeUnidade de Medida

2018Quanto maior, melhorpercentualConselhos de saúde em pleno funcionamento 20,00 100,0075,0050,0025,00

2018Quanto maior, melhorpercentualTaxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares 88,50 85,0085,0085,0085,00

2018Quanto menor, melhordiaTempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais 

da rede própria da Sesa

17,80 14,4915,2616,0616,91
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634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: Ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

Indicadores Programáticos Metas de DesempenhoReferência

Título 2023202220212020Ano ValorPolaridadeUnidade de Medida

Quanto maior, melhorpercentualMunicípios que realizam teleconsultorias 10,86

2018Quanto maior, melhorpercentualPesquisas desenvolvidas por linhas de cuidado definidas pela atual 

política de saúde

0,00 18,0015,0012,0010,00

2018Quanto maior, melhorpercentualProfissionais de Saúde que concluíram o programa de residencia 

médica

77,97 86,0084,3082,7080,30

2018Quanto maior, melhorpercentualProfissionais de saúde que concluíram programa de residência 

multiprofissional

75,53 100,00100,00100,00100,00

2018Quanto maior, melhorpercentualTrabalhadores de saúde formados e capacitados nos serviços de 

saúde

19,93 24,2223,0721,9720,92

Nota para o indicador "Municípios que realizam teleconsultorias":  A Telessaúde, tem como finalidade a expansão e melhoria da rede de serviços de saúde, e sua interação com os demais níveis de atenção 

fortalecendo as Redes de Atenção à Saúde (RAS) do SUS por meio de teleconsultorias.

A Teleconsultoria é uma consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação bidirecional, com o objetivo de esclarecer dúvidas 

sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho, com respostas baseadas em evidências científicas e adequadas às características loco-regionais.

A aplicação da teleconsultoria na saúde apoia abordagens assertivas rompendo com as barreiras geográficas diminuindo o encaminhamento a especialistas.
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