
 

SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS DE SAÚDE – SEPOS 
 COORDENADORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS EM SAÚDE – COPIS 

 

 

INDICADORES DEFINIDOS PARA O CÁLCULO DA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA CUIDAR MELHOR (2021) 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO POLARIDADE FONTE DE DADOS 
PERIODICIDADE 

DA FONTE 

Proporção de Internações por 
Condições Sensíveis à Atenção 
Primária à Saúde 

Numerador: Nº de internações hospitalares de residentes 
financiadas pelo SUS, por causas sensíveis à atenção primária 
Denominador: Nº total de internações hospitalares de 
residentes financiadas pelo SUS, no mesmo local e período 
 
(Numerador x Denominador) X 100 

Negativa 

Sistema de Informações 
Hospitalares –  SIH/SUS 
 
 

Mensal 

Proporção de recém-nascidos 

filhos de mães adolescentes 

 

Numerador: Nº de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 
a 19 anos residentes em determinado local e período 
Denominador: Nº de nascidos vivos de mães residentes, no 
mesmo local e período  
 
(Numerador x Denominador) X 100 

Negativa  
Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos – SINASC 
 

Trimestral 

Proporção de gestantes com o 
primeiro atendimento até a 12ª 
semana de gestação 

Numerador: Nº de gestantes que iniciaram o pré-natal até 12ª 
semanas de gestação 
Denominador: Nº de gestantes cadastradas no mesmo local e 
período 
 
(Numerador x Denominador) X 100 

Positiva 

Sistema de Informações em 
Saúde para a Atenção Básica 
– SISAB 
Numerador: Relatórios de 
pré-natal 
Denominador: Indicadores 
de desempenho 
 
 

Quadrimestral 



 
 

 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO POLARIDADE FONTE DE DADOS 
PERIODICIDADE 

DA FONTE 

Taxas de cobertura vacinal em 
crianças menores de 01 ano; 

Numerador: Nº de 03 doses aplicadas de 
Poliomielite/Pentavalente em crianças menores de 01 ano 
Denominador: Nº de crianças cadastradas ou número 
estimado de crianças – estimativas SISAB 
 
(Numerador x Denominador) X 100 

Positiva 

SISAB 
 
SIPNI e base demográfica do 
IBGE. 

Quadrimestral 

Proporção hipertensos 
cadastrados; 

Numerador: Nº hipertensos cadastrados, em determinado 
local e período 
Denominador: Nº estimado de hipertensos, no mesmo local e 
período 
 
(Numerador x Denominador) X 100 

Positiva 

SISAB 
 
(Fonte de controle: 
PNS+IBGE) 

Quadrimestral 

Proporção de diabéticos 
cadastrados;  
 

Numerador: Nº de diabéticos cadastrados, em determinado 
local e período,  
Denominador: Nº estimado de diabéticos, no mesmo local e 
período  
 
(Numerador x Denominador) X 100 

Positiva 

SISAB 
 
(Fonte de controle: 
PNS+IBGE) 

Quadrimestral 

Taxa de internação por diabetes 
mellitus (DM) e hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) na 
população de 20 anos ou mais 

Numerador: Nº de internações por DM e HAS na população de 
20 ou mais anos de idade, em determinado local e período 
Denominador: População residente com 20 ou mais anos de 
idade, no mesmo local e período  
 
(Numerador x Denominador) X 10.000 
 

Negativa 

SIH (numerador) e  
 
População residente – 
Estimativas Populacionais do 
IBGE – 2020 (denominador) 

Mensal 

Existência de departamento e/ou 
órgão municipal de trânsito  

Existência ou não de departamento e/ou órgão municipal de 
trânsito em funcionamento, conforme informado pelos 
seguintes órgãos competentes 

Positiva 
Site e relatórios do CETRAN-
CE 

Mensal 

 


