PORTARIA SAS/MS Nº 650 DE 5 DE OUTUBRO DE 2011

ANEXO IV
INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA A REDE CEGONHA
OBJETIVO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE CEGONHA
UNIDADE
FONTE DOS
PERIODICIDADE DE
DE
META
DADOS
ACOMPANHAMENTO
ANÁLISE
2011 ‐
Distribuição percentual de
Nº de gestantes cadastradas no sisprénatal no
2012 ‐ Trimestral
Proporção de gestantes
gestantes que foram cadastradas no Reflete o acesso e a captação das gestantes pelos
Municipal Sispré‐Natal
município e ano/Número esperado de
cadastradas no pré‐natal
SISPRENATAL para
serviços de saúde para acompanhamento pré‐natal
2013 ‐
gestantes no município e ano x 100
acompanhamento pré‐natal
2014 ‐
Nº de gestantes com início do pré‐natal até a
Distribuição percentual de mulheres Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar
2011 ‐
Proporção de gestantes com
12ª semana de gestação em um dado período e
que iniciaram o pré‐natal no
2012 ‐
precocemente as gestantes residentes na sua área de
Municipal Sispré‐Natal
Trimestral
captação precoce no pré‐natal
primeiro trimestre de gravidez (até abrangência para realização do acompanhamento pré‐ local/Total de gestantes cadastradas no período
2013 ‐
natal
e local x 100
12ª semana de gestação)
2014 ‐
Proporção de gestantes acompanhadas no pré‐
Distribuição percentual de
Proporção de gestantes
2011 ‐
natal que realizou exames de Hemograma,
gestantes acompanhadas no pré‐
Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar as
acompanhadas no pré‐natal que
2012 ‐
Glicemia, EAS, VDRL e HIV até a 20ª semana de
natal que receberam um pedido e
gestantes para o acompanhamento pré‐natal e solicitar
realizou exames de Hb,Hct,
Municipal Sispré‐Natal
Trimestral
2013 ‐
gestação em um dado período e local/Total de
realizaram exames de Hb, Hct,
exames conforme protocolo.
Glicemia, EAS, VDRL e HIV até a
gestantes acompanhadas no mesmo período e
2014 ‐
Glicemia, Urocultura, VDRL e HIV
20ª semana de gestação
local x 100
até a 20ª semana de gestação
Distribuição percentual de
Proporção de gestantes
Nº de gestantes, acompanhadas no pré‐natal,
gestantes acompanhadas no pré‐
acompanhadas no pré‐natal que
Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar as que realizou exames de Hemograma, Glicemia,
natal que receberam um pedido,
realizou exames de Hb, Hct,
gestantes para o acompanhamento pré‐natal, solicitar EAS, VDRL e HIV e recebeu os resultados até a
realizaram exames de Hb, Hct,
Glicemia, Urocultura, VDRL e HIV e
exames conforme protocolo e devolver o resultado em 20ª semana de gestação em um dado período e
Glicemia, Urocultura, VDRL e HIV e
local/Total de gestantes acompanhadas no
recebeu os resultados até a 20ª
tempo oportuno.
receberam os resultados até a 20ª
mesmo período e local x 100
semana de gestação
semana de gestação
Distribuição proporcional de
Nº de gestantes, acompanhadas no pré‐natal,
Proporção de gestantes
2011 ‐
gestantes acompanhadas no pré‐
Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar as que realizou exames de Glicemia, Urocultura,
acompanhadas no pré‐natal que
2012 ‐
gestantes para o acompanhamento pré‐natal, solicitar VDRL e HIV entre a 28ª e 36ª semana de
natal que realizou exames de
Municipal Sispré‐Natal
Trimestral
realizou exames de Glicemia,
2013 ‐
exames conforme protocolo e devolver o resultado em gestação em um dado período e local/Total de
Glicemia, Urocultura, VDRL e HIV
Urocultura, VDRL e HIV entre a 28ª
2014 ‐
gestantes acompanhadas no mesmo período e
tempo oportuno.
entre a 28ª e 36ª semana de
e 36ª semana de gestação.
local x 100
gestação.
Proporção de gestantes
Nº de gestantes, acompanhadas no pré‐natal,
Distribuição proporcional de
2011 ‐
Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar as
acompanhadas no pré‐natal que gestantes acompanhadas no pré‐
que realizou exames de Glicemia, Urocultura,
gestantes para o acompanhamento pré‐natal, solicitar
2012 ‐
Municipal Sispré‐Natal
realizou exames de Glicemia,
Trimestral
VDRL e HIV entre a 28ª e 36ª semana de
natal que realizou exames de
exames conforme protocolo e devolver o resultado em
2013 ‐
Urocultura, VDRL e HIV entre a 28ª Glicemia, Urocultura, VDRL e HIV
gestação e recebeu os resultados até a 38ª
tempo oportuno.
2014 ‐
semana de gestação em um dado período e
e 36ª semana de gestação e
entre a 28ª e 36ª semana de
NOME DO INDICADOR

DEFINIÇÃO

INTERPRETAÇÃO

MÉTODO DE CÁLCULO

recebeu os resultados até a 38ª
semana de gestação.

gestação e recebeu os resultados
até a 38ª semana de gestação.
Distribuição percentual de
Proporção de gestantes com
gestantes que, durante o
vinculação a um serviço de parto
Reflete a organização das redes de atenção a saúde
acompanhamento pré‐natal, foram
durante o acompanhamento pré‐
(RAS), com fluxos estabelecidos
vinculadas ao serviço onde será
natal
realizado o parto

local/Total de gestantes acompanhadas no
mesmo período e local x 100
Nº de gestantes vinculadas ao serviço onde
2011 ‐
será realizado o parto, durante o
2012 ‐
Municipal Sispré‐Natal
acompanhamento pré‐natal em um dado
Trimestral
2013 ‐
período e local/Nº total de gestantes
2014 ‐
acompanhadas no mesmo período e local X 100
Nº de gestantes com parto realizado no serviço
Distribuição percentual de
em que foi vinculada durante o
2011 ‐
Proporção de gestantes com parto gestantes com parto realizado no
Reflete a organização das redes de atenção saúde (RAS), acompanhamento pré‐natal em um dado
2012 ‐
realizado no serviço em que foi
serviço em que foi vinculada
Municipal Sispré‐Natal
Semestral
período e local/Nº total de gestantes vinculadas
com fluxos estabelecidos
2013 ‐
vinculada
durante o acompanhamento
durante o acompanhamento pré‐natal no
2014 ‐
prénatal
mesmo período e local x 100
O objetivo do indicador é analisar variações geográficas
e temporais na cobertura do atendimento pré‐natal,
2011 ‐
identificando situações de desigualdades e tendências Nº de gestantes com 6 ou mais consultas de
Distribuição percentual de
Proporção de gestantes com 6 ou
2012 ‐
que demandam ações e estudos específicos. Objetiva
pré‐natal em determinado local e período/Nº
gestantes que realizaram 6 ou mais
Municipal Sispré‐Natal
Semestral
mais consultas de pré‐natal.
também contribuir na análise das condições de acesso e total de gestantes acompanhadas, no mesmo
2013 ‐
consultas de pré‐natal.
qualidade da assistência pré‐natal em associação com local e período X 100.
2014 ‐
outros indicadores, tais como a mortalidade materna e
infantil e número de casos de sífilis congênita.
O objetivo do indicador é analisar variações geográficas
e temporais na cobertura do atendimento pré‐natal e do
puerpério, identificando situações de desigualdades e Nº de gestantes com 6 ou mais consultas de
Distribuição percentual de
Proporção de gestantes com 6 ou
2011 ‐
gestantes que realizaram 6 ou mais tendências que demandam ações e estudos específicos. pré‐natal e uma consulta de puerpério até 42
mais consultas de pré‐natal e uma
2012 ‐
Semestral
Municipal Sispré‐Natal
Objetiva também contribuir na análise das condições de dias pós‐parto, em determinado local e
consultas de pré‐natal e uma
consulta de puerpério até 42 dias
2013 ‐
período/Nº total de gestantes acompanhadas,
consulta de puerpério até 42 dias acesso e qualidade da assistência pré‐natal em
pós‐parto
2014 ‐
no mesmo local e período X 100.
associação com outros indicadores, tais como a
pós‐parto
mortalidade materna e infantil e número de casos de
sífilis congênita.
Nº de gestantes com acompanhante durante
2011 ‐
Distribuição percentual de
Proporção de gestantes com
internação para realização do parto em um
2012 ‐
gestantes com acompanhante
Permite analisar o cumprimento de boas práticas pelos
acompanhante durante internação
Municipal SIH/SUS
trimestral
dado local e período/Nº total de gestantes
2013 ‐
durante a internação para
serviços que realizam o parto
internadas para realização do parto no mesmo
para realização do parto
2014 ‐
realização do parto
local e período x 100
Este indicador reflete a proporção
de partos cesáreos realizados
2011 ‐
Mede a ocorrência de partos cesáreos no total de partos Número de partos cesáreos em determinado
dentre ototal de partos ocorridos,
2012 ‐
Taxa de Cesárea
local e ano/Nº total de partos no mesmo local e Municipal SIH/SUS
Anual
hospitalares, a partir das informações disponíveis na
em determinada instituição ou
2013 ‐
base de dados do sistema de informação hospitalar ‐ SIH ano X 100
determinado local,durante
2014 ‐
determinado período.
2011 ‐
Nº de recém‐nascidos com apgar < 7 no
Distribuição percentual de recém‐ Mede a ocorrência de asfixia no recém‐nascido no
Proporção de RN com apgar de 1º
primeiro minuto de vida em um determinado
2012 ‐
nascidos com nota de apgar no
Municipal SINASC
primeiro minuto de vida. Contribui na análise das
Anual
minuto < 7
local e ano/Nº total de recém‐nascidos no
2013 ‐
primeiro minuto de vida < 7
condições do parto e nascimento
mesmo local e ano x 100
2014 ‐

Nº de recém‐nascidos com apgar < 7 no quinto
minuto de vida em um determinado local e
Municipal
ano/Nº total de recém‐nascidos no mesmo
local e ano x 100
Estima o risco de ocorrência de sífilis congênita por
Nº de casos novos confirmados de sífilis
Número de casos de sífilis congênita
transmissão vertical do Treponema pallidum. Indica a
congênita em menores de 1 ano de idade, em
Taxa de incidência de sífilis
diagnosticados em menores de 1
existência de condições favoráveis á transmissão da
Municipal
determinado local de residência e ano de
congênita em menores de 1 ano ano de idade em um determinado
doença e deficiência na atenção á saúde da mulher,
diagnóstico / Por 1000 nascidos vivos nesse
ano e local de residência.
especialmente no período pré‐natal.
mesmo período e local de residência.
Estima o risco de ocorrência de casos novos confirmados Nº de casos de aids diagnosticados em menores
Número de casos de aids em
de 5 anos de idade, em determinado local de
de aids na população de menores de 5 anos de idade,
Taxa de incidência de aids em
crianças menores de 5 anos de
Municipal
segundo ano e local de residência. É utilizado com proxy residência e ano de diagnóstico/População
menores de 5 anos de idade
idade em um determinado ano e
da taxa de incidência de casos de aids por transmissão residente de menores de 5 anos de idade nesse
local de residência
mesmo ano e local x 100.000
vertical
Nº de óbitos maternos (ocorridos até 42 dias
após o término da gravidez referente a causas
Razão de mortalidade materna
Nº de óbitos maternos em
Estima o risco de uma mulher morrer em consequência ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) em um
Estadual e
para Estados e número de óbitos determinado período e local de
da gravidez. Reflete a qualidade da assistência ao pré
determinado ano e local de residência / Nº de
Municipal
maternos para Municípios
residência.
natal, parto e puerpério.
nascidos vivos nesse mesmo período e local de
residência x 100.000 E número de óbitos
maternos para municípios
Número de óbitos de mulheres de 10 a 49 anos
Distribuição percentual de óbitos de
Percentual de óbitos de mulheres
Reflete a capacidade dos serviços de saúde de identificar e maternos notificados no módulo de
mulheres em idade fértil ‐ 10 a 49
em idade fértil (MIF) e maternos
investigação de óbitos do SIM/Total de óbitos Municipal
e investigar os óbitos de mulheres em idade fértil e
anos de idade ‐ e maternos que
óbitos maternos
investigados
de mulheres de 10 a 49 anos e maternos
foram investigados
residentes x 100
Estima o risco de uma criança morrer durante o seu
Nº de óbitos em menores de 1 ano de idade em
Nº de óbitos em menores de 1 ano primeiro ano de vida. Expressa o desenvolvimento
Taxa de mortalidade em menores
um determinado ano e local de residência / Nº
de idade em determinado ano e
Municipal
socioeconômico e a infraestrutura ambiental. Esta
de 1 ano (mortalidade infantil)
de nascidos vivos residentes nesse mesmo local
local de residência.
relacionada ao acesso e qualidade dos recursos
e ano x 1.000.
disponíveis para atenção á saúde materno infantil.
Estima o risco de um nascido vivo morrer durante os 6
Taxa de mortalidade em recém‐ Nº de óbitos de recém‐nascidos de
Nº de óbitos de recém‐nascidos de 0 (zero) a 6
primeiros dias de vida. Expres‐sa o desenvolvimento
nascidos de 0 (zero) a 6 dias de
dias de vida em determinado ano e local de
0 (zero) a 6 dias de vida num
Municipal
socioeconômico e a infraestrutura ambiental. Reflete a
vida (mortalidade neonatal
residência / Nº de nascidos vivos nesse mesmo
determinado ano e local de
qualidade da assistência ao pré‐natal, parto e ao recém
local e ano x 1.000.
precoce)
residência.
nascido.
Distribuição percentual de recém‐
Proporção de RN com apgar de 5º
nascidos com nota de apgar no
minuto < 7
quinto minuto de vida < 7

Taxa de mortalidade em recém‐
nascidos de 7 a 27 dias de vida
(mortalidade neonatal tardia)

Mede a ocorrência de asfixia no recém‐nascido no
quinto minuto de vida. Contribui na análise das
condições do parto e nascimento

Estima o risco de um nascido vivo morrer durante o
Nº de óbitos de recém‐nascidos de
período dos 7 aos 27 dias de vida. Expressa o
7 a 27 dias de vida num
desenvolvimento socioeconômico e a infraestrutura
determinado ano e local de
ambiental. Reflete a qualidade da assistência ao pré‐
residência.
natal, parto e ao recém nascido.

SINASC

2011 ‐
2012 ‐
Anual
2013 ‐
2014 ‐

SINAN/
SINASC

2011 ‐
2012 ‐
Anual
2013 ‐
2014 ‐

2011 ‐
2012 ‐
SINAN/ IBGE
Anual
2013 ‐
2014 ‐

2011 ‐
2012 ‐
Anual
SIM/SINASC
2013 ‐
2014 ‐

SIM

2011 ‐
2012 ‐
Anual
2013 ‐
2014 ‐

SIM/SINASC

2011 ‐
2012 ‐
Anual
2013 ‐
2014 ‐

2011 ‐
2012 ‐
SIM/SINASC
Anual
2013 ‐
2014 ‐

2011 ‐
Nº de óbitos de recém‐nascidos de 7 a 27 dias
2012 ‐
de vida em determinado ano e local de
Municipal SIM/SINASC
Anual
2013 ‐
residência / Nº de nascidos vivos nesse mesmo
local e ano x 1.000.
2014 ‐

Nº de óbitos de recém‐nascidos de
Taxa de mortalidade em recém‐
28 dias de vida a um ano
nascidos de 28 dias de vida a um
incompleto de vida num
ano incompleto (mortalidade pós‐
determinado ano e local de
neonatal)
residência.

Estima o risco de um nascido vivo morrer durante o
período de 28 dias de vida a um ano incompleto.
Expressa o desenvolvimento socioeconômico e a
infraestrutura ambiental. Reflete a qualidade da
assistência ao pré‐natal, parto e ao recém nascido.

Proporção de óbitos infantis e
fetais investigados;

Distribuição percentual de óbitos
infantis e fetais investigados

Reflete a capacidade dos serviços de saúde de identificar Número de óbitos de menores de um ano e
e investigar os óbitos de crianças menores de um ano e fetais investigados/Nº total de óbitos infantis e Municipal SIM
fetais notificados x 100
óbitos fetais

Cobertura vacinal com a vacina
tetravalente

Nº de crianças menores de um ano vacinadas
2011 ‐
Nº de crianças menores de um ano Reflete a capacidade dos serviços de saúde de captarem
com a 3ª dose da vacina tetravalente (DTP‐Hib)
SI‐
2012 ‐
que receberam a vacina
e vacinarem as crianças menores de um ano com a
Municipal
Anual
num determinado ano e local/Nº de nascidos
API/SINASC 2013 ‐
tetravalente
vacina tetravalente
vivos neste mesmo ano e local x 100
2014 ‐

2011 ‐
Nº de óbitos de recém‐nascidos dede 28 dias
2012 ‐
de vida a um ano incompleto em determinado
Municipal SIM/SINASC
Anual
2013 ‐
ano e local de residência / Nº de nascidos vivos
nesse mesmo local e ano x 1.000.
2014 ‐

2011 ‐
2012 ‐
Anual
2013 ‐
2014 ‐

Nº de crianças até dois anos de idade
acompanhadas pela puericultura num
Distribuição percentual de crianças Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar as
Proporção de crianças em
determinado período e local de residência/Nº
Municipal SIAB
até 2 anos de idade que estão em crianças até dois anos de idade para o acompanhamento
acompanhamento de puericultura
total de crianças até dois anos de idade
acompanhamento de puericultura de puericultura.
acompanhadas neste mesmo período e local x
1.000

2011 ‐
2012 ‐
Trimestral
2013 ‐
2014 ‐

Nº de crianças até 4 meses de idade
Distribuição percentual de crianças
Proporção de crianças em
acompanhadas e em aleitamento materno
até 4 meses de idade
Reflete a capacidade do serviço de saúde de estimular o
aleitamento materno exclusivo até
exclusivo em um dado local e período/Nº total Municipal SIAB
acompanhadas e em aleitamento aleitamento materno exclusivo
4 meses de idade
de crianças até 4 meses acompanhadas no
materno exclusivo
mesmo local e período

2011 ‐
2012 ‐
Trimestral
2013 ‐
2014 ‐

Nº de recém‐nascidos com peso ao nascer nas
Distribuição percentual de recém‐
Proporção de recém‐nascidos com
Reflete a capacidade dos serviços de saúde de identificar faixas de < 750g, 750 a 1499g e 1500 a 2499g
nascidos com baixo peso ao nascer
em um determinado período e local de
baixo peso ao nascer ‐ faixas <
Municipal SINASC
e intervir em fatores de risco para o baixo peso ao
desagregado por faixa ‐ < 750g, 750
nascer durante o acompanhamento pré‐natal e no parto residência/Nº total de recém‐nascidos no
750g, 750 a 1499g e 1500 a 2499g
a 1499g e 1500 a 2499g
mesmo período e local x 100

2011 ‐
2012 ‐
Trimestral
2013 ‐
2014 ‐

Proporção de recém‐nascidos
prematuros

Reflete a capacidade dos serviços de saúde de identificar Nº de recém‐nascidos com idade gestacional ao
Distribuição percentual de recém‐
nascer < 37 semanas em um dado período e
e intervir em fatores de risco para o parto prematuro
nascidos com idade gestacional ao
Municipal SINASC
durante o acompanhamento pré‐natal e no trabalho de local de residência/Nº total de recém‐nascidos
nascer menor que 37 semanas
no mesmo período e local x 100
parto

2011 ‐
2012 ‐
Trimestral
2013 ‐
2014 ‐

Proporção de recém‐nascidos
filhos de mães adolescentes

Distribuição percentual de recém‐ Reflete a capacidade do serviço de saúde de garantir o
nascidos filhos de mães com idade < acesso às ações do planejamento reprodutivo para os
16 anos
adolescentes

Nº de recém‐nascidos filhos de mães com idade
< 16 anos em um dado período e local de
Municipal SINASC
residência/Nº total de recém‐nascidos no
mesmo período e local x 100

2011 ‐
2012 ‐
Trimestral
2013 ‐
2014 ‐

Nº de internações por diarréia aguda em
Taxa de internação por doença
Taxa de internação por doença
Reflete a capacidade do serviço de saúde de garantir o crianças até 24 meses de idade em um
diarréica aguda em crianças até 24 diarréica aguda em crianças até 24 acesso e acompanhamento das crianças, do nascimento determinado período e local de
Municipal SIA‐SUS
residência/População até 24 meses de idade no
meses de idade
meses de idade
até os 24 meses de idade
mesmo período e local x 10.000

2011 ‐
2012 ‐
Semestral
2013 ‐
2014 ‐

Distribuição percentual de crianças
Nº de crianças menores de um ano com o teste
2011 ‐
Proporção de crianças menores de
Reflete a capacidade do serviço de saúde de realizar o
menores de um ano de idade que
do pezinho realizado em um determinado
SIA‐
2012 ‐
um ano com teste do pezinho
teste do pezinho ‐ coleta e exame ‐ em crianças menores
Municipal
Semestral
tiveram o teste do pezinho
período e local/Nº total de nascidos vivos no
SUS/SINASC 2013 ‐
realizado
de um ano de idade
realizado
mesmo ano e local x 100
2014 ‐

