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INDICADORES para a pactuação interfederativa nos anos de 2018 – ÁREAS TÉCNICAS DA SES(contatos) 

N

º 

TI

P

O 

INDICADOR 
ÁREA TÉCNICA/RESPONSAVEL CONTATOS 

1 
U 

 

a)Para município e região com menos de 100 mil 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 

Maria da Conceição Santana  

Rede de Atenção a Pessoas com Doenças 

Crônicas Coordenação Estadual de Redes 

de Atenção à Saúde (CERAS) 

mariaconceicao.santana@saud
e.se.gov.br / 99981-4716 

 
 

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)  

2 E Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados 

Márcia Santana e Daya (Vigilância do 
Óbito) 

marcia.santana@saude.se.gov.
br / 99931-1331 

daya.oliveira@saude.se.gov.br  

/98854-1288 

 

3 U Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 

4 U 

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 U dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura 
vacinal preconizada   

Mércia Feitosa de Souza (Vigilância 

Epidemiológica) 

mercia.feitosa@saude.se.gov.br
feitosams@hotmail.com /99879
8492 

  

 5 U 
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 
encerrados em até 60 dias após notificação 
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6 U 
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes  

Raquel Cavalcante (Programa 

Hanseníase) 
raquelcca2008@hotmail.com 

99127-0002 

7 E Número de casos autóctones de malária   

8 U Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 

Mércia e Fernanda Costa (Vigilância 

Epidemiológica) 

mercia.feitosa@saude.se.gov.br
feitosams@hotmail.com /99879
8492 

fernanda.costa@saude.se.gov.b
r / 99977-3264 

 

  

 

9 U Número de casos novos de aids em menores de 5 anos 

1

0 
U 

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 
quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez 

Alexsandro Bueno (Vigilância Ambiental, 

Qualidade da Água) 
alexsandro.bueno@saude.se.go
v.br /98837-5464 

 

1

1 
U 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na 
população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária 

Katia Valença  
Helga Muller  
Rede Materno-Infantil Coordenação 

Estadual de Redes de Atenção à Saúde 

(CERAS) 

katia.valenca@saude.se.gov.br 
/99972-6303 

mengelsales@hotmail.com 
/99997-6959 

 

1

2 
U 

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 
69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa 
etária   

1

3 
U Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar  

1

4 
U Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 

1

5 
U Taxa de mortalidade infantil   

1

6 
U Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência  

mailto:raquelcca2008@hotmail.com
mailto:mercia.feitosa@saude.se.gov.br
mailto:mercia.feitosa@saude.se.gov.br
mailto:fernanda.costa@saude.se.gov.br
mailto:fernanda.costa@saude.se.gov.br
mailto:alexsandro.bueno@saude.se.gov.br
mailto:alexsandro.bueno@saude.se.gov.br
mailto:katia.valenca@saude.se.gov.br
mailto:mengelsales@hotmail.com


1

7 
U Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  

Coordenação Estadual da Atenção Básica 

(CEAB) 

Apoiadoras das regiões: 

Reg N S Socorro – Analidia(99901-

8413) 

Reg Itabaiana – Fernanda(99143-

9880) 

Reg. Estancia – Maria de 

Lourdes(99903-3276) 

Reg. N S Gloria e Lagarto – Gildete 

(99142-0996) 

Reg Aracaju – Elisa (99643-7353) 

1

8 
U 

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa 
Família (PBF)  

Ronaldo Cruz  
Programa Bolsa Família Coordenação 
Estadual de Redes de Atenção à Saúde 
(CERAS) 

ronaldo.nutt@hotmail.com  

99850-2307 

1

9 
U Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica   

Coordenação Estadual de Saúde Bucal 

(CEAB 

Ana Paula – 

anapaula.vieira@saude.se.g

ov.br  

99978-4284 

2

0 
U 

Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância 
Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano  

Leila Melo Franco/ Maria Livramento 

Anjos (DIVISA) 
lmelof20@gmail.com / 99187-
3231 

mariaanjos.visa@gmail.com 
/99117-6439 

 

2

1 
E Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   

Coordenação Estadual de Atenção 

Psicosocial (CEAP) 
anusca.barros@saude.se.gov.br 

98844-5418 

2

2 
U 

Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados 
para controle vetorial da dengue  

Sidney Sá (Núcleo de Endemias) sidney.sa@saude.se.gov.br   

99118-9180 
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2

3 
U Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos 

Laercio Passos e Rosimery da Silva (Saúde 

do Trabalhador) 
laerciopassos@yahoo.com.br / 
99982-7320 

rosimerysilvaot@gmail.com  

99981-5092 
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