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Indicadores definidos para o cálculo da Premiação do Programa Cuidar Melhor (2021) 

Indicador Definição Método de Cálculo Fonte de dados Periodicidade 
da fonte 

Proporção de Internações por 

Condições Sensíveis à APS 

Percentual de internações hospitalares pagas 

pelo SUS, por condições sensíveis à APS em 

relação ao número total de internações 

hospitalares pagas pelo SUS, em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

Numerador: Número de internações hospitalares de 

residentes financiadas pelo SUS, por causas sensíveis 

à atenção primária 

Denominador: Número total de internações 

hospitalares de residentes financiadas pelo SUS (X 

100) 

SIH-SUS Mensal 

Proporção de recém-nascidos 
filhos de gestantes adolescentes 

 

Percentual de nascidos vivos filhos de mães 

de 10 a 19 anos, em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

Numerador: Número de nascidos vivos de mães 

adolescentes de 10 a 19 anos residentes em 

determinado local e período 

Denominador: Número de nascidos vivos de mães 

residentes no mesmo local e período (X 100). 

SINASC Trimestral 

Proporção de gestantes 

cadastradas e vinculadas até o 3º 

mês de gestação  

Percentual de gestantes cadastradas e 

vinculadas até o 3º mês de gestação em 

relação ao número de gestantes estimadas, 

em determinado local e período 

Numerador: Número de gestantes cadastradas e 

vinculadas até o 3º mês de gestação 

Denominador: Número estimado de gestantes no 

município (x100) – Estimativas do SISAB 

SISAB/E-gestor 

Plataforma Saúde 

Digital da SESA-CE 

Quadrimestral 



Taxas de cobertura vacinal em 

crianças até 01 ano; 

Proporção de crianças menores de um ano de 

idade imunizadas com vacinas específicas, em 

determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. 

Numerador: Número de crianças menores de um ano 

com esquema vacinal específico completo 

Denominador: População na faixa etária de menores 

de um ano (X 100) ou número de crianças cadastradas  

SIPNI e base 

demográfica do 

IBGE. 

SISAB 

(Fonte de controle: 

SINASC) 

Quadrimestral 

Proporção hipertensos 

cadastrados; 

Percentual de hipertensos cadastrados em 

relação número estimado de hipertensos na 

população, residente em determinado local e 

período 

Numerador: Número hipertensos cadastrados, em 

determinado local e período 

Denominador: Número estimado de hipertensos de 

15 ou mais anos, no mesmo local e período (X100) 

SISAB/E-gestor 

Saúde Digital 

(Fonte de controle: 

PNS+IBGE) 

Quadrimestral 

Proporção de pacientes 

diabéticos cadastrados;  

 

Percentual de diabéticos e cadastrados em 

relação número estimado de diabéticos na 

população, residente em determinado local e 

período 

Numerador: Número de diabéticos cadastrados, em 

determinado local e período,  

Denominador: Número estimado de diabéticos de 15 

ou mais anos, no mesmo local e período (X100) 

SISAB/E-gestor 

Saúde Digital 

(Fonte de controle: 

PNS+IBGE) 

Quadrimestral 

Taxa de internação por diabetes e 

hipertensão na população de 20 

anos ou mais 

Número de casos de internações hospitalares 

no SUS por DM e HAS, por população 

residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 

Numerador: Número de internações por DM e HAS na 

população de 20 ou mais anos de idade, em 

determinado local e período,  

Denominador: População com 20 ou mais anos de 

idade, no mesmo local e período (x 1.000) 

SIH e IBGE Mensal 

Existência de departamento e/ou 

órgão municipal de trânsito 

Existência de departamento e/ou órgão 

municipal de trânsito 

Existência ou não de departamento e/ou órgão 

municipal de trânsito em funcionamento 

Relatório do 

DETRAN 

Mensal 

 


