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Parâmetros, Metas e Pesos - 7 Indicadores de pagamento - 2020

INDICADOR PARÂMETRO META PESO

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis)
consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira
até a 20ª semana de gestação.

>=80% 60% 1

Proporção de gestantes com realização de
exames para sífilis e HIV.

>=95% 60% 1

Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado. 

>=90% 60% 2

Cobertura de exame citopatológico. >=80% 40% 1

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de
Pentavalente.

>=95% >=95% 2

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão
Arterial aferida em cada semestre.

>=90% 50% 2

Percentual de diabéticos com solicitação de
hemoglobina glicada.

>=90% 50% 1



Ficha de qualificação dos Indicadores

- TÍTULO

- CLASSIFICAÇÃO DO INDICADOR ( processo ou resultado)

- TIPO ( pagamento ou monitoramento)

- INTERPRETAÇÃO 
- USO 
- FONTE
- PERIODICIDADE DE MENSURAÇÃO 
- ÍNDICE DE REFERÊNCIA
- PARÂMETRO  
- META
- FÓRMULA DE CÁLCULO
- MÉTODO DE CÁLCULO
- POLARIDADE ( maior melhor ou menor melhor)

- CUMULATIVIDADE
- LIMITAÇÕES
- OBSERVAÇÕES



Ficha de qualificação dos Indicadores - Exemplo

TÍTULO
Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 

20ª semana de gestação 

CLASSIFICAÇÃO DO 
INDICADOR 

Processo

TIPO Pagamento

INTERPRETAÇÃO (o que 
mede?)

Mede a proporção de gestantes que realizaram a quantidade de consultas de pré-natal preconizado pelo 
ministério , 6 atendimentos sendo que a primeira consulta deve ter sido realizada até a 20ª semana 
gestacional,  em relação ao total de gestantes estimadas do municipio.  O objetivo desse indicador é 
mensurar quantas gestantes realizam o atendimento correto em relação a quantidade de gestantes  
estimadas que o municipio possui, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS 
mesmo que possa afetar o resultado do indicador. Para a mensuração correta da quantidade de gestantes 
e a responsabilização de cada equipe, calcula-se uma estimativa utilizando o SINASC sendo corrigido pelo 
potencial de atendidos por cada equipe ou pelo municipio. 

USO(Para que fim?)

Avaliar o acesso ao acompanhamento pré-natal; Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação 
da assistência ao pré-natal; Incentivar a captação de gestantes para início oportuno do pré-natal, essencial 
para o diagnóstico precoce de alterações e intervenção adequada sobre condições que vulnerabilizam a 
saúde da gestante e da criança. 

FONTE
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos - SINASC

PERIODICIDADE DE 
MENSURAÇÃO

Quadrimestral

INDICE DE REFERÊNCIA 2020

PARÂMETRO >=80%

META 60%



Ficha de qualificação dos Indicadores - Exemplo

FÓRMULA DE CÁLCULO

MÉTODO DE CÁLCULO - 

GRANULARIDADE 

MUNICÍPIO

MÉTODO DE CÁLCULO - 

GRANULARIDADE EQUIPE

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no periodo, cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente no 

município com pelo menos 6 atendimentos onde o problema condição avaliada no atendimento foi o pré-natal (podendo ser 

marcação de campo rápido ou seleção do CID/CIAP correspondente), sendo que a primeira consulta realizada possui uma diferença 

de no máximo 20 semanas da data da DUM registrada no atendimento.

Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:  

             1- o menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos vivos do municipio no período de 2014 a 2017 (apresentado 

no TABNET), com a correção da proporção da população coberta pelas equipes de APS em relação a população IBGE do municipio, ou 

             2- quantidade de gestantes cadastradas no municipio com gestações finalizadas ( considerando a data provável do parto (DPP) 

+ 14 dias)  no periodo.      

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no periodo, cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente nesta 

equipe com pelo menos 6 atendimentos onde o problema condição avaliada no atendimento foi o pré-natal (podendo ser marcação 

de campo rápido ou seleção do CID/CIAP correspondente), sendo que a primeira consulta realizada possui uma diferença de no 

máximo 20 semanas da data da DUM registrada no atendimento.  

Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:  

             1- o menor resultado de  quadrimestre da quantidade de nascidos vivos do municipio no período de 2014 a 2017 (apresentado 

no TABNET), com a correção da proporção do parâmetro da tipologia em relação a população IBGE do municipio, ou 

             2-  quantidade de gestantes cadastradas na equipe com gestações finalizadas ( considerando a data provável do parto (DPP) + 

14 dias)  no periodo.     

¹  O denominador será o que apresentar o maior valor 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =    
𝑁º𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 6 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟é − 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝑐𝑜𝑚 1ª 𝑎𝑡é 20 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 

 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎  
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸

× 𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝐶  𝒐𝒖  𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ¹
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 =    
𝑁º𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 6 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟é − 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝑐𝑜𝑚 1ª 𝑎𝑡é 20 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 

 
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸
× 𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝐶 𝒐𝒖 𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ¹

 



Ficha de qualificação dos Indicadores - Exemplo

POLARIDADE Quanto maior melhor

CUMULATIVIDADE Cumulativo dentro do período de 42 semanas 

LIMITAÇÕES

O indicador se refere à população que faz uso da APS, por esse motivo apresenta a correção populacional nas 
estimativas.  Assim é possível acompanhar a quantidade de gestantes que deveriam ser atendidas por cada 
equipe e município dado os resultados do SINASC. 

OBSERVAÇÕES

Quando o número de gestantes cadastradas pela equipe/municipio supera a quantidade de gestantes 
estimada pelo SINASC é utilizado o número do gestantes cadastradas. 
O indicador na granulação equipe tem como função o suporte ao monitoramento dos resultados, para que o 
gestor identifique onde o necessita mais  atenção.                         


