
Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2017
Estado: PIAUÍ Ano 2017

Nº Tipo Indicador Meta Unidade

01

Mortalidade prematura: a)Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos 
prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis 
(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b)Para município e 
região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 
a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho 
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). Resultado Estado 2016 = 284,3

278,6 %

02
PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS (>) Resultado 
2016 = 59,0% 90 %

03 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 2016 de residentes. Resultado 2016 = 95,7% 95 %

04
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois 
anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e 
Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. Resultado 2016 = 81,68%

90 %

05
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (dnci) encerradas em até 60 dias 
após notificação 2016. Resultado 2016 = 47,5% 60 %

06
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes. Resultado 2016
= 79,6% 90 %

07 Nº de casos autóctones de malária. Resultado 2016 = 0 00 N°
absoluto

08 Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. Resultado 2016 = 440 129 N°
absoluto

09 Nº  de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. Resultado 2016 = 3 02 N°
absoluto

10
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros 
coliformes totais, cloro residual livre e turbidez. Resultado 2016 = 34,80% 37 %

11
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em  mulheres de 25 a 64 anos e a população da 
mesma faixa etária.  Resultado 2016 = 0,50  0,52 RAZÃO

12
Razão de exames d e mamografia d e rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população
da mesma faixa etária.  Resultado 2016= 0,32  0,32 RAZÃO

13 Proporção de parto normal.  Resultado 2016 = 46,1% 48 %

14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos
Resultado de 2016 = 21,6% 21,3 %

15 Taxa de Mortalidade Infantil. Resultado 2016 = 16%o 15,5 %o

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.  Resultado 2016 = 38  36 N.Absoluto

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Resultado 2016 = 98,86% 99 %

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).  
Resultado 2016 = 77,05 78 %

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica. Resultado 2016 =91% 95 %

20
Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária 
consideradas necessárias a todos os municípios no ano 2016. Resultado 2016 = 36 munic(16%) 70 %

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica                          
FONTE:Código do procedimento: 03.01.08.030-5 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica registrado 
no BPAC do Sistema de Informação Ambulatorial - S.I.A-SUS. Resultado 2016 = 26,6%

35 %

22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial 
da dengue em 2016. Resultado 2016 = 66,07% 80 %

23
Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. 
Resultado 2016 = 65 (29%) 95 %

SÍNTESE DOS RESULTADOS:
6 Indicadores com atingimento de meta (26%)
17 indicadores com metas não atingidas (73,9%)


