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SETEMBRO ❘ Secretária Estadual da Saúde



INDICADOR 1
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM PELO MENOS 6 

(SEIS) CONSULTAS PRÉ-NATAL REALIZADAS, 
SENDO A PRIMEIRA ATÉ A 12ª SEMANA DE 

GESTAÇÃO



Informações consideradas para o resultado do  3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: Quantidade de gestantes que estão contempladas 
no denominador SISAB e que tiveram pelo menos 6 (seis) 
consultas de pré-natal, sendo a primeira até a 12ª semana de 
gestação (contabilizada a partir do registro da DUM no primeiro 
atendimento realizado por enfermeiro ou médico com registro do 
campo “problema/condição avaliada” de cid ou ciap relacionados 
ao pré-natal). 
Obs: mesmo que a DUM seja alterada nas consultas seguintes 
de pré-natal, será considerado o registro do primeiro 
atendimento.

Denominador Identificado SISAB*: Quantidade de gestantes 
cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe 
com gestações finalizadas entre 1º de setembro e 31 de 
dezembro de 2022. Calcula-se a finalização da gestação na base 
de dados federal a partir da DUM estimada pela IG ou informada 
pela gestante no primeiro atendimento de pré-natal. O cálculo da 
data de finalização da gestação é realizado do seguinte modo:
(DPP = DUM + 40 semanas) + 14 dias = 42 semanas (294 dias)
Exemplo: DUM dia 01/03/22, DPP = 06/12/22.  A data considerada 
para finalização da gestação será 20/12/22.

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*o denominador Identificado SISAB será utilizado para os municípios que, no 
quadrimestre, apresentarem quantitativo de gestantes cadastradas maior ou igual a 
85% do denominador estimado.

INDICADOR 1

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_13.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


INDICADOR 2
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE 

EXAMES PARA SÍFILIS E HIV



INDICADOR 2

Informações consideradas para o resultado do 3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: é composto pelas mulheres identificadas no 
denominador identificado SISAB que tiveram: exame avaliado 
de Sorologia de Sífilis (VDRL), ou realizado o procedimento de 
teste rápido para Sífilis e, exame avaliado de Sorologia de HIV ou 
realizou o procedimento de teste rápido para HIV entre a data 
da última menstruação (DUM) e a data de finalização da 
gestação (DPP + 14 dias). A avaliação dos exames sorológicos é 
obtida a partir dos atendimentos individuais realizados por 
profissionais médicos ou enfermeiros, já a realização dos testes 
rápidos tem origem no registro dos procedimentos, podendo 
ser realizados por médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem.

Denominador Identificado SISAB*: Quantidade de gestantes 
cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe 
com gestações finalizadas entre 1º de setembro e 31 de 
dezembro de 2022. Calcula-se a finalização da gestação na base 
de dados federal a partir da DUM estimada pela IG ou informada 
pela gestante no primeiro atendimento de pré-natal. O cálculo 
da data de finalização da gestação é realizado do seguinte 
modo:
(DPP = DUM + 40 semanas) + 14 dias = 42 semanas (294 dias)
Exemplo: DUM dia 01/03/22, DPP = 06/12/22.  A data considerada 
para finalização da gestação será 20/12/22.

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*o denominador Identificado SISAB será utilizado para os municípios que, no 
quadrimestre, apresentarem quantitativo de gestantes cadastradas maior ou igual a 
85% do denominador estimado.

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_14.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


INDICADOR 3
PROPORÇÃO DE GESTANTES COM ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO REALIZADO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE



Informações consideradas para o resultado do 3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: composto pelas mulheres identificadas no 
denominador identificado SISAB que tiveram no mínimo uma 
consulta odontológica individual realizada entre a data da 
última menstruação (DUM) e a data da finalização da gestação 
(DPP + 14 dias)

Denominador Identificado SISAB*: Quantidade de gestantes 
cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe 
com gestações finalizadas entre 1º de setembro e 31 de 
dezembro de 2022. Calcula-se a finalização da gestação na base 
de dados federal a partir da DUM estimada pela IG ou 
informada pela gestante no primeiro atendimento de pré-natal. 
O cálculo da data de finalização da gestação é realizado do 
seguinte modo:
(DPP = DUM + 40 semanas) + 14 dias = 42 semanas (294 dias)
Exemplo: DUM dia 01/03/22, DPP = 06/12/22.  A data considerada 
para finalização da gestação será 20/12/22.

Importante! O atendimento odontológico pode ser realizado 
por cirurgião-dentista que esteja atuando em qualquer 
estabelecimento da Atenção Primária.

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*o denominador Identificado SISAB será utilizado para os municípios que, no 
quadrimestre, apresentarem quantitativo de gestantes cadastradas maior ou igual a 
85% do denominador estimado.

INDICADOR 3

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_15.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


INDICADOR 4
PROPORÇÃO DE MULHERES COM COLETA DE 
CITOPATOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE



Informações consideradas para o resultado do 3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: Número de mulheres de 25 a 64 anos que 
constam no denominador informado SISAB e que 
realizaram coleta do exame citopatológico na APS nos 
últimos 36 meses (entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2022).

Denominador Informado SISAB: Número de mulheres 
com idade entre 25 e 64 anos cadastradas e vinculadas na 
APS do município no período analisado. Considera-se a 
idade da pessoa no último dia do último mês do 
quadrimestre (31 de dezembro de 2022).

Denominador estimado*: Cadastro municipal SISAB x % 
mulheres com 25 a 64 anos por estudo de estimativa 
populacional. 

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro 
municipal no SISAB e utilizado quando o resultado do denominador identificado for 
abaixo de 85% do denominador estimado

INDICADOR 4

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_16.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


INDICADOR 5
PROPORÇÃO DE CRIANÇAS DE 1 (UM) ANO DE IDADE 

VACINADAS NA APS CONTRA DIFTERIA, TÉTANO, 
COQUELUCHE, HEPATITE B, INFECÇÕES CAUSADAS 

POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B E 
POLIOMIELITE INATIVADA



Informações consideradas para o resultado do 3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: Número de crianças identificadas no 
denominador informado SISAB, com 3as doses aplicadas de 
poliomielite inativada e Pentavalente; ou casos 
excepcionais de outros esquemas de vacinação descritos 
na ficha de qualificação (item 7 da nota técnica).

Serão considerados no numerador tanto o registro de 
doses aplicadas quanto o registro anterior de vacinação no 
prontuário eletrônico do cidadão correspondendo à 
atualização da caderneta de vacinação.

Denominador Informado SISAB*: Número de crianças 
cadastradas e vinculadas em equipes de APS que 
completaram 12 meses de idade no quadrimestre avaliado 
(Data de nascimento entre 1º de setembro de 2020 e 31 
de dezembro de 2021). 

Denominador estimado: Cadastro municipal SISAB/ 
População IBGE X menor quantidade de nascidos vivos por 
quadrimestre do período analisado (SINASC 2017 a 2019). 

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*o denominador Identificado SISAB será utilizado para os municípios que 
apresentarem quantitativo de crianças cadastradas que completaram 12 meses no 
quadrimestre maior ou igual a 85% do denominador estimado.

INDICADOR 5

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_22.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


INDICADOR 6
PROPORÇÃO DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO, 
COM CONSULTA E PRESSÃO ARTERIAL AFERIDA 

NO SEMESTRE



Informações consideradas para o resultado do 3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: Pessoas identificadas no denominador SISAB 
que tenham o registro de no mínimo 1 Atendimento 
individual realizado por médico ou enfermeiro para 
condição Hipertensão arterial nos últimos 6 meses + 1 
Aferição de pressão arterial realizada por médico, 
enfermeiro ou técnico de enfermagem nos últimos 6 
meses a contar do último mês do quadrimestre avaliado (1º 
de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022).

Denominador Identificado SISAB*: Pessoas cadastradas e 
vinculadas em equipes de APS que no Cadastro individual 
possuam a marcação: “Tem hipertensão arterial?” = SIM OU 
que no Atendimento individual realizado por médico ou 
enfermeiro tenham a marcação Hipertensão ou códigos 
correspondentes (CID I10, I11, I110, I119, I12, I120, I129, I13, I130, 
I131, I132, I139, I15, I150, I151, I152, I158, I159, I270, I272, O10, 
O100, O101, O102, O103, O104, O109 e O11 ou códigos CIAP2 
K86 e K87). 

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*o denominador identificado  SISAB será utilizado para municípios que, no quadrimestre, 
apresentarem quantitativo de pessoas cadastradas identificadas com a condição hipertensão  
maior ou igual a 85% do denominador estimado.

INDICADOR 6

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_18.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


INDICADOR 7
PROPORÇÃO DE PESSOAS COM DIABETES, COM 

CONSULTA E HEMOGLOBINA GLICADA SOLICITADA 
NO SEMESTRE



Informações consideradas para o resultado do 3º 
quadrimestre de 2022

Numerador: Pessoas identificadas no denominador SISAB 
que tenham o registro de no mínimo 1 Atendimento 
individual realizado por médico ou enfermeiro para 
condição diabetes nos últimos 6 meses + 1 solicitação do 
exame de hemoglobina glicada realizada por médico ou 
enfermeiro nos últimos 6 meses, a contar do último mês do 
quadrimestre avaliado (1º de julho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022).  

Denominador SISAB*: Pessoas cadastradas e vinculadas 
em equipes de APS que que no Cadastro individual 
possuam a marcação: “Tem Diabetes?” = SIM OU que no 
Atendimento individual realizado por médico ou 
enfermeiro tenham a marcação Diabetes, ou códigos 
correspondentes (CID-10: E10, E100, E101, E102, E103, E104, 
E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, E112, E113, E114, 
E115, E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, 
E125, E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, E132, E133, E134, 
E135, E136, E137, E138, E139, E14, E140, E141, E142, E143, E144, 
E145, E146, E147, E148, E149, O240, O241, O242, O243, P702, 
CIAP2: T89; T90).

Para maiores informações acesse nota técnica do indicador
Orientações para o preenchimento correto dos indicadores

*o denominador identificado  SISAB será utilizado para municípios que, no quadrimestre, 
apresentarem quantitativo de pessoas cadastradas identificadas com a condição diabetes  
maior ou igual a 85% do denominador estimado.

INDICADOR 7

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nota_tecnica_23.pdf/financiamento/nota_tecnica_7_2022.pdf
https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml


SETEMBRO ❘ Secretária Estadual da Saúde


