
 
 
 
NOTA TÉCNICA 
 
Indicadores universais do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores – 2013 - 2015 
 
PARTO E PRÉ-NATAL 

• Indicador 20: Proporção de parto normal 
• Indicador 21: Razão de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal 

 
 
Fonte desta nota técnica: 

 

 
 
 
Fonte dos indicadores:  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL 
 
Indicador 20 (universal) do Rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2013 / 2015 (COAP). 
 
Diretriz Nacional: 

• Diretriz 3 – Promoção da atenção integral a saúde da mulher e da criança e implementação da Rede 
Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

 
Objetivo Nacional: 

• Objetivo 3.2 – Organizar a Rede de Atenção a Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, 
acolhimento e resolutividade. 

 
Meta:  

• Aumentar o percentual de parto normal. 
 
Relevância do Indicador: 

• Avalia o acesso e a qualidade da assistência pré-natal e ao parto. 
• Analisa variações geográficas e temporais da proporção de partos normais, identificando situações de 

desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. 
• Contribui na analise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos serviços de 

Saúde, no contexto do modelo assistencial adotado. 
 
Método de Cálculo: 

Adaptada pela equipe do CONASS com base nas fichas de qualificação dos 
indicadores do Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015. 
Ministério da Saúde / SGEP / DAIS (2ª edição). Págs. 61-62. 
Disponível em http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf  
Acesso em janeiro de 2015. 

Indicadores disponíveis no site do DATASUS / Ministério da Saúde (TABNET) - 
Indicadores do rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 – Edição 
2015: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201   
Acesso em abril de 2016. 

http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf
http://datasus.saude.gov.br/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0201


• Número de nascidos vivos por parto normal ocorridos, de mães residentes em determinado local e 
ano X 100 / Número de nascidos vivos de todos os partos, de mães residentes no mesmo local e ano. 

 
Fonte dos dados na origem: 

•  Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC). 
 
Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação: 

• Anual 
  
Limitações 

 Falhas na alimentação da informação no SINASC podem interferir nos resultados e exigem cautela na 
interpretação. 

 Por ter origem no SINASC, este indicador reflete a proporção de nascimentos por parte normal em 
toda a população, não estando restrito aos partos realizados pelo SUS.  
 
 

 
 

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM SETE OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL 
 
Indicador 21 (universal) do Rol de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2013 / 2015 (COAP). 
 
Diretriz Nacional: 

• Diretriz 3 – Promoção da atenção integral a saúde da mulher e da criança e implementação da Rede 
Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade. 

 
Objetivo Nacional: 

• Objetivo 3.2 – Organizar a Rede de Atenção a Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, 
acolhimento e resolutividade. 

 
Meta: 

• Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré-natal. 
 
Relevância do Indicador: 

• Mede a cobertura do atendimento pré-natal identificando situações de desigualdades e tendências 
que demandam ações e estudos específicos. 

• Contribui para a analise das condições de acesso da assistência pré-natal e qualidade em associação 
com outros indicadores, tais como a mortalidade materna e infantil e o numero de casos de sífilis 
congênita. 

 
Método de Cálculo: 

• Número de nascidos vivos de mães residentes em determinado local e ano com sete ou mais consultas 
de pré-natal X 100 / Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período 

 
Fonte dos dados na origem:  

• Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC). 
 
Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação: 

• Anual 
 
Limitações 

 Falhas na alimentação da informação no SINASC podem interferir nos resultados e exigem cautela na 
interpretação. 

 Por ter origem no SINASC, este indicador reflete informação referente a todos os nascidos vivos, não 
estando restrito àqueles que fizeram o pré-natal através do SUS.  
 

 


