
DELIBERAÇÃO CES Nº 233 DE 11 DE MAIO DE 2021 

PACTUAÇÃO ESTADUAL DAS METAS DOS INDICADODRES. 

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, criado na forma do artigo 286 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Lei Complementar Estadual n°. 152, de 18 de novembro de 2013, cumprindo as 

disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, em 

reunião Ordinária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, e em observância às Leis Federais 

nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e tendo em vista 

o que consta no processo nº SEI- 080001/ 011448/ 2021, 

CONSIDERANDO: 

- a Lei Complementar n° 152, de 18 de novembro de 2013, publicada em Diário Oficial no dia 

19 de dezembro de 2013;  

- o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, aprovado em 18 de agosto de 2015; 

- a Resolução CIT nº 08 de 24/11/2016, que dispõe sobre o processo de pactuação inter-

federativa de indicadores para o período 2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde. 

DELIBERA: 

Art. 1º - Pactua as metas dos indicadores para o ano de 2021 conforme anexo desta 

Deliberação; 

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 

Rio de Janeiro, 11 maio de 2021 

ALEXANDRE OTAVIO CHIEPPE 

Presidente do Conselho Estadual de Saúde 

ANEXO I 

 

 Indicadores Tripartite Metas 2021 

1 Mortalidade Prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT, 

doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 

crônicas (Taxa de Mortalidade ou Número de Óbitos se população com 100 

mil ou mais ou população com  menos de 100 mil) 

339,3 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados 85% 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 96% 



4 Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para 

crianças menores de dois anos de idade - Pen- tavalente (3ª dose), 

Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª 

dose) - com cobertura vacinal preconizada 

100% 

5 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) 

encerrados em até 60 dias após notificação 

80% 

6 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos 

das coortes 

90% 

8 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 3728 

9 Número de casos novos de aids em menores de 5 anos 15 

10 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano 

quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro re- sidual livre e turbidez 

100% 

11 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 

0,60 

12 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 

50 a 69 anos na população residente de deter- minado local e população da 

mesma faixa etária 

0,18 

13 Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar 47,5% 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos 13% 

15 Taxa de mortalidade infantil 12,7/1000 

nascidos vivos 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 150 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 58,94% 

18 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa 

Bolsa Família (PBF) 

72% 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica 37,30% 

21 Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica 70% 

23 Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de 

agravos relacionados ao trabalho 

95% 

 

ANEXO II 



 

 Indicadores Bipartite Metas 2021 

24 Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com 

o campo raça/cor preenchido com informação válida 

95% 

25 Proporção de municípios com ouvidoria implantada 100% 

26 Proporção de óbitos maternos investigados 95% 

27 Proporção de óbitos infantis e fetais investigados 75% 

28 Percentual de casos notificados com Anti-HCV reagente que realizaram 

exame de HCV-RNA 

90% 

29 Proporção de exame anti-HIV realizado entre os casos novos de 

tuberculose 

85% 

30 Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera 85% 

31 Proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-

natal. 

75% 

32 Percentual de indivíduos com 13 anos ou mais com primeiro CD4+ acima 

de 350 céls/ml 

68% 

33 Proporção de animais vacinados na campanha de vacinação antirrábica 

canina 

87% 

34 Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial 0,98/100.000 

 


