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1. INTRODUÇÃO 

Este Produto Técnico é parte integrante da dissertação de Dayane Aparecida Alves, 

do curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão de 

Serviços, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. A 

autora tem como linha de pesquisa Política, Planejamento e Avaliação em Saúde e 

foi orientada pela professora doutora Mirela Castro Santos Camargos e coorientada 

pela professora doutora Kenya Valeria Micaela de Souza Noronha. 

A dissertação teve, por objetivo geral, analisar a implementação e expansão da 

Política de Saúde Materno Infantil (Rede Cegonha) em Minas Gerais de 2011 a 

2020. Por objetivos específicos apresentam-se: avaliar a implementação e a 

evolução da Rede Cegonha e analisar indicadores relacionados à qualidade do 

cuidado materno infantil. 

O objetivo deste Produto Técnico é sugerir um mecanismo de monitoramento e 

avaliação dos indicadores estratégicos, dos leitos qualificados e dos recursos 

repassados pela Rede Cegonha em Minas Gerais, e propor uma síntese por 

instituição, por microrregião e por macrorregião de saúde.  

Para facilitar o monitoramento e avaliação, apresentam-se quatro Quadros. O 

primeiro apresenta, de forma resumida, indicadores estratégicos preconizados pela 

Rede Cegonha (Quadro 1), incluindo método de cálculo e fonte. O segundo é a 

proposta de síntese com as principais informações de cada instituição beneficiária 

(Quadro 2), o terceiro é o compilado por microrregião de saúde (Quadro 3) e o 

quarto e último, a síntese por macrorregião de saúde (Quadro 4). Na descrição dos 

Quadros 2, 3 e 4 há informações que deverão ser acrescentadas na confecção de 

cada uma das fichas. 

A base com os indicadores estratégicos auxiliará o processo de monitoramento e 

avaliação das ações e dos equipamentos de saúde; permitirá a confecção de 

relatórios com gráficos e tabelas e mostrará os valores de referência, as metas e os 

resultados alcançados.  
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As metas deverão ser discutidas na primeira reunião ordinária anual do Grupo 

Condutor Estadual da Rede Cegonha; os resultados dos indicadores deverão ser 

apurados por quadrimestre de acordo com a periodicidade de monitoramento da 

SES/MG. Além disso, deverá ser realizado monitoramento anual de todos os 

indicadores visando à continuidade da série histórica e comparação da variação 

percentual entre os anos. Sugere-se que este monitoramento seja realizado pela 

Coordenação Materno Infantil com os membros designados do Grupo Condutor. 

O ideal é que o planejamento desta estratégia adotada passe por uma revisão 

anual, pois, segundo Kurcgant et al. (2006), com o processo contínuo de 

monitoramento e avaliação das ações pactuadas, pode-se realizar a adoção de 

ações corretivas caso os planos se tornem inadequados ou haja mudança na 

situação. Assim, o processo de planejamento estratégico auxilia a tomada de 

decisão e a elaboração de políticas internas e externas eficazes. 

Sugere-se que sejam realizadas reuniões, com pauta previamente definida, para 

apresentação da síntese dos indicadores por macrorregiões de saúde. Além disso, 

seria importante a realização de uma oficina para apresentar os resultados do 

estudo e induzir reflexões sobre a evolução da política, estratégias para melhorias 

assistenciais e a consolidação da Rede Cegonha. 

Assim, seguem os Quadros: Indicadores a serem monitorados, método de cálculo 

e fonte de informação; Ficha de caracterização da instituição beneficiária; Ficha 

síntese de caracterização dos serviços por Microrregião de Saúde; Ficha síntese de 

caracterização dos serviços por Macrorregião de Saúde. 
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2. QUADROS  

Quadro 1- Indicadores a serem monitorados, método de cálculo e fonte de informação. 

Indicador Método de cálculo Fonte 

Proporção de gestante com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

(Nº de nascidos vivos de mães 
residentes no município com 7 ou 
mais consultas de pré-natal no 
período/Nº de nascidos vivos de 
mães residentes no município e 
período) *100 

SINASC 

Proporção de gravidez na 
adolescência 

(Nº total de recém-nascidos filhos 
de mães com idade entre 10 e 19 
anos/ Nº de nascidos vivos de 
mães residentes no município e 
período) *100 

SINASC 

Proporção de sífilis congênita em 
menores de 1 ano 

(Nº total de casos confirmados de 
sífilis congênita em menores de 1 
ano de idade/ Nº de nascidos vivos 
de mães residentes no município e 
período) *100 

SINAN e 

SINASC 

Taxa de cesárea 
(Nº de partos cesáreos/ Total de 
partos normais e partos cesáreos) 
x 100 

SIH/SUS 

Taxa de Mortalidade Infantil 

(Nº de óbitos de residentes de 0 a 
364 dias completos de vida/ Nº 
total de nascidos vivos de mães 
residentes) x 1.000 

SIM e 

SINASC 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da Portaria nº 650/2011. 
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Quadro 2 - Ficha de caracterização da instituição beneficiária 

SÍNTESE INSTITUIÇÃO - ANO _____                   
continua 

Item Descrição 

Identificação da Instituição 

Nº do CNES 
Número de registro da instituição 
no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde 

Nome Identificação da instituição 

Município Localidade da instituição 

Microrregião Microrregião de origem 

Macrorregião Macrorregião de origem 

Regional de Saúde 
Regional de saúde correspondente 
a área de abrangência da 
instituição 

Caracterização da instituição 

Tipo da Maternidade 
Maternidade Risco Habitual ou 
Maternidade Alto Risco 

Tipologia Hospitalar 
Classificação por Tipologia e 
Função 

Banco de Leite Humano (BLH) 
Informar se possui BLH e ano do 
início do funcionamento 

Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) 
Informar se possui PCLH e ano do 
início do funcionamento 

Hospitais Amigos da Criança (IHAC) 
Informar se é IHAC e o ano de 
reconhecimento 

Portarias, deliberações e resoluções 

Leitos para Gestantes de Alto Risco (GAR) 
Informar portaria de habilitação 
e/ou reabilitação 

Centro de Parto Normal (CPN) Informar portaria de habilitação 

Casas da Gestante, Bebê e Puérpera 
(CGBP) 

Informar portaria de habilitação 

IHAC Informar portaria de habilitação 

Leitos de UTI Neonatal Tipo II e III (UTIN) Informar portaria de habilitação 

Leitos de UCI Neonatal Convencional 
(UCINCo) 

Informar portaria de habilitação 

Leitos de UCI Neonatal Canguru (UCINCa) Informar portaria de habilitação 

Rede Cegonha 
Informar portaria de contemplação 
e deliberações e resoluções 

Incentivos financeiros excepcionais 
Informar todas as legislações de 
incentivos excepcionais 

Outras publicações 
Publicações de recursos 
relacionados a outros programas 
ou incentivos 
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Componentes e número de leitos 
conclusão 

CGBP Informar quantidade 

Casas de Apoio à Gestante e à Puérpera 
(CAGEP) 

Informar quantidade 

CPN Informar quantidade 

Leitos obstétricos Informar quantidade 

Leitos para GAR Informar quantidade 

Leitos de UTIN Informar quantidade 

Leitos de UCINCo Informar quantidade 

Leitos de UCINCa Informar quantidade 

Leitos de UTI adulto Informar quantidade 

Recursos financeiros 

Contra partida estadual mensal 
Informar quantidade de recursos 
mensais 

Contra partida estadual anual 
Informar quantidade de recurso 
anual 

Recurso federal mensal 
Informar quantidade de recursos 
mensais 

Recurso federal anual 
Informar quantidade de recurso 
anual 

Indicadores assistenciais 

Total de Partos 
Informar quantidade total de partos 
no quadrimestre e anual 

Número de Partos Risco Habitual 
Informar quantidade total de partos 
risco habitual no quadrimestre e 
anual 

Número de Partos Alto Risco 
Informar quantidade total de partos 
alto risco no quadrimestre e anual 

Taxa de cesárea 
Informar taxa de cesárea no 
quadrimestre e anual 

Observações importantes 

Descrever pontos importantes e de destaque envolvendo a instituição 

Data de atualização:  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 3 - Ficha síntese de caracterização dos serviços por Microrregião de Saúde 

SÍNTESE MICRORREGIÃO DE SAÚDE - ANO ______ 
continua 

Item Descrição 

Identificação da macrorregião 

Microrregião Nome da microrregião 

Macrorregião Nome da macrorregião 

Municípios Quantidade e nome dos municípios 

Regional de Saúde 
Quantidade e nome das regionais de 
saúde 

Dados populacionais 

População total IBGE Número total de habitantes 

População com assistência médica 
Número total de habitantes com plano de 
saúde 

População SUS Dependente 
Número de habitantes que utilizam 
somente o SUS 

% População SUS Dependente 
(População total - população SUS 
dependente) /população total *100 

PIB per capita 
Valor do PBI per capita de acordo com 
dados do IBGE 

Portarias, deliberações e resoluções 

GAR 
Informar portaria de habilitação e/ou 
reabilitação 

CPN Informar portaria de habilitação 

CGBP Informar portaria de habilitação 

IHAC Informar portaria de habilitação 

UTIN Informar portaria de habilitação 

UCINCo Informar portaria de habilitação 

UCINCa Informar portaria de habilitação 

Rede Cegonha 
Informar portaria de contemplação e 
deliberações e resoluções 

Incentivos financeiros excepcionais 
Informar todas as legislações de 
incentivos excepcionais 

Outras publicações 
Publicações de recursos relacionados a 
outros programas ou incentivos 

Componentes e número de leitos 

Casas da Gestante, Bebê e Puérpera 
(CGBP) 

Informar quantidade 

Casas de Apoio à Gestante e à Puérpera 
(CAGEP) 

Informar quantidade 

Centro de Parto Normal (CPN) Informar quantidade 
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SÍNTESE MICRORREGIÃO DE SAÚDE - ANO ______ 
continuação 

Item Descrição 

Nº de instituições habilitadas GAR Informar quantidade 

Nº de instituições que realizam mais de 
300 partos/ano 

Informar quantidade 

Nº de instituições beneficiárias Rede 
Cegonha 

Informar quantidade 

Nº de leitos obstétricos Informar quantidade 

Nº de leitos para Gestantes de Alto Risco 
(GAR) 

Informar quantidade 

Nº de leitos de UTI Neonatal Tipo II e III Informar quantidade 

Nº de leitos de UCI Neonatal 
Convencional (UCINCo) 

Informar quantidade 

Nº de leitos de UCI Neonatal Canguru 
(UCINCa) 

Informar quantidade 

Nº de leitos de UTI adulto Informar quantidade 

Recursos financeiros 

Contra partida estadual mensal Informar quantidade de recursos mensais 

Contra partida estadual anual Informar quantidade de recurso anual 

Recurso federal mensal Informar quantidade de recursos mensais 

Recurso federal anual Informar quantidade de recurso anual 

Indicadores assistenciais 

Total de Partos 
Informar a meta, a quantidade total 
realizada de partos no quadrimestre e 
anual 

Nº de Partos Risco Habitual 
Informar a meta, a quantidade total 
realizada de partos risco habitual no 
quadrimestre e anual 

Nº de Partos Alto Risco 
Informar a meta, a quantidade total de 
partos alto risco no quadrimestre e anual 

Taxa de cesárea 
Informar a meta, a taxa de cesárea no 
quadrimestre e anual 

Quantidades de nascidos vivos 
Informar a meta, quantidade de realizada 
por quadrimestre e anual 

Proporção de recém-nascidos de parto 
prematuro 

Informar a meta, a proporção realizada 
por quadrimestre e anual 

Proporção de gestante com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

Informar a meta, a proporção por 
quadrimestre e anual 

Proporção de sífilis congênita 
Informar a meta, a proporção por 
quadrimestre e anual 
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SÍNTESE MICRORREGIÃO DE SAÚDE - ANO ______ 
conclusão 

Item Descrição 

Taxa de mortalidade infantil 
Informar a meta, a taxa por quadrimestre 
e anual 

Observações importantes 

Descrever pontos importantes e de destaque envolvendo a microrregião 

 
Data de atualização:   

 Fonte: Elaborado pela autora.  
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Quadro 4 - Ficha síntese de caracterização dos serviços por Macrorregião de Saúde 

SÍNTESE MACRORREGIÃO DE SAÚDE - ANO ______ 
continua 

Item Descrição 

Identificação da macrorregião 

Macrorregião Nome da macrorregião 

Microrregiões Quantidade e nome das microrregiões 

Municípios Quantidade de municípios 

Regional de Saúde 
Quantidade e nome das regionais de 
saúde 

Dados populacionais 

População total IBGE Número total de habitantes 

População com assistência médica 
Número total de habitantes com plano de 
saúde 

População SUS Dependente 
Número de habitantes que utilizam 
somente o SUS 

% População SUS Dependente 
(População total - população SUS 
dependente) /população total *100 

PIB per capita 
Valor do PBI per capita de acordo com 
dados do IBGE 

Portarias, deliberações e resoluções 

GAR 
Informar portaria de habilitação e/ou 
reabilitação 

CPN Informar portaria de habilitação 

CGBP Informar portaria de habilitação 

IHAC Informar portaria de habilitação 

UTIN Informar portaria de habilitação 

UCINCo Informar portaria de habilitação 

UCINCa Informar portaria de habilitação 

Rede Cegonha 
Informar portaria de contemplação e 
deliberações e resoluções 

Incentivos financeiros excepcionais 
Informar todas as legislações de incentivos 
excepcionais 

Outras publicações 
Publicações de recursos relacionados a 
outros programas ou incentivos 

Componentes e número de leitos 

Casas da Gestante, Bebê e Puérpera 
(CGBP) 

Informar quantidade 

Casas de Apoio à Gestante e à 
Puérpera (CAGEP) 

Informar quantidade 

Centro de Parto Normal (CPN) Informar quantidade 

Nº de instituições habilitadas GAR Informar quantidade 

Nº de instituições que realizam mais de 
300 partos/ano 

Informar quantidade 
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conclusão 

SÍNTESE MACRORREGIÃO DE SAÚDE - ANO ______  

Item Descrição 

Nº de instituições beneficiárias Rede 
Cegonha 

Informar quantidade 

Nº de leitos obstétricos Informar quantidade 

Nº de leitos para Gestantes de Alto 
Risco (GAR) 

Informar quantidade 

Nº de leitos de UTI Neonatal Tipo II e III Informar quantidade 

Nº de leitos de UCI Neonatal 
Convencional (UCINCo) 

Informar quantidade 

Nº de leitos de UCI Neonatal Canguru 
(UCINCa) 

Informar quantidade 

Nº de leitos de UTI adulto Informar quantidade 

Recursos financeiros 

Contra partida estadual mensal Informar quantidade de recursos mensais 

Contra partida estadual anual Informar quantidade de recurso anual 

Recurso federal mensal Informar quantidade de recursos mensais 

Recurso federal anual Informar quantidade de recurso anual 

Indicadores assistenciais 

Total de Partos 
Informar a meta, a quantidade total 
realizada de partos no quadrimestre e 
anual 

Nº de Partos Risco Habitual 
Informar a meta, a quantidade total 
realizada de partos risco habitual no 
quadrimestre e anual 

Nº de Partos Alto Risco 
Informar a meta, a quantidade total de 
partos alto risco no quadrimestre e anual 

Taxa de cesárea 
Informar a meta, a taxa de cesárea no 
quadrimestre e anual 

Quantidades de nascidos vivos 
Informar a meta, quantidade de realizada 
por quadrimestre e anual 

Proporção de recém-nascidos de parto 
prematuro 

Informar a meta, a proporção realizada por 
quadrimestre e anual 

Proporção de gestante com 7 ou mais 
consultas de pré-natal 

Informar a meta, a proporção por 
quadrimestre e anual 

Proporção de sífilis congênita 
Informar a meta, a proporção por 
quadrimestre e anual 

Taxa de mortalidade infantil 
Informar a meta, a taxa por quadrimestre e 
anual 

Observações importantes 

Descrever pontos importantes e de destaques envolvendo a macrorregião 

Data de atualização:  
Fonte: Elaborado pela autora.  
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