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REDE CEGONHA/ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

TERMO DE COMPROMISSO MUNICIPAL/DISTRITO FEDERAL 

(nº gerado pelo Aplicativo Eletrônico) 

 

UF: 

Município: 

Secretaria Municipal de Saúde de (nome do município) 

CNPJ: 

A Secretaria Municipal de Saúde do Município/Distrito Federal acima identificada, neste ato 

representada por seu Secretário (a) Municipal de Saúde, considerando as disposições contidas na 

Portaria GM/MS nº 1.459/2011, que instituiu a Rede Cegonha, assume os compromissos 

especificados no Anexo I deste Termo e a realização das ações que permitirão os resultados dos 

indicadores especificados no Plano de Ação Municipal; 

Considerando a Portaria GM/MS Nº 648, publicada em 28 de março de 2006, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica e regulamenta o desenvolvimento das ações de atenção 

básica à saúde no Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.654, publicada em 19 de julho de 2011, que institui, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado 

Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável; 

Considerando a Portaria Interministerial Nº 2.509, de 18 de novembro de 2004, que dispõe 

sobre as atribuições e normas para oferta e monitoramento das ações de saúde relativas às 

condicionalidades das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família,  

Considerando que a Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à 

mulher o direito á saúde sexual e reprodutiva e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro, crescimento e ao desenvolvimento 

saudáveis; 

Considerando que o preenchimento da Programação da Rede Cegonha e do Plano de 

Ação Municipal no Sistema do Plano de Ação das Redes (SISPAR) consiste em ação necessária 

para adesão à Rede Cegonha e posterior pactuação na Comissão Intergestores Regional – CIR 

(quando houver) e/ou na Comissão Intergestores Bipartite - CIB. 
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Firma o presente termo de compromisso com vigência de 12 (doze) meses, a partir da data 

de publicação da portaria do Ministério da Saúde contendo a homologação da adesão do 

Município à Rede Cegonha. 

      

(Município), (dia) de (mês) de (ano). 

___________________________________________________ 

Secretário(a) Municipal de Saúde de (nome do município) 

 

 

Obs.:  Os compromissos firmados neste Termo pelos entes federativos passam a vigorar a partir 

da data de publicação da portaria de homologação da adesão do Município/Distrito Federal à 

Rede Cegonha.  

 

 

ANEXO I 

 

COMPROMISSOS DOS ENTES FEDERADOS 

1 - COMPROMISSO DO MUNICÍPIO/ DISTRITO FEDERAL  

COMPROMETE-SE o Município/Distrito Federal com o desenvolvimento de ações para Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Assistência ao Pré-Natal, Puerpério e Atenção Integral à Saúde da 

Criança até 24 meses, traduzido nas seguintes ações: 

Componente QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO: 

I. Garantir a composição mínima das Equipes de Atenção Básica/Equipes de Saúde da 

Família, mantendo os profissionais devidamente cadastrados no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES; Implantar o Sisprenatal-WEB no 

âmbito municipal; 

II. Manter equipe e infraestrutura necessária para alimentação regular do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), do Sisprenatal-WEB e do Sistema de Gestão das 

Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família, utilizando as informações no 

processo de monitoramento das ações relacionadas à Rede Cegonha; 

III. Apoiar as equipes de atenção básica/equipes de saúde da família na qualificação dos 

Componentes pré-natal e puerpério e atenção integral á saúde da criança até 24 meses de 

vida no âmbito da atenção básica; 

IV. Instituir Processos de Auto Avaliação da Gestão e das Equipes de Atenção Básica/Equipes 

de Saúde da Família; 
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V. Implantar Apoio Institucional às Equipes de Atenção Básica; 

VI. Estabelecer processos de Educação Permanente em Saúde que envolvam as 

coordenações técnicas da gestão municipal e os profissionais das equipes da Atenção 

Básica/Equipes de Saúde da Família; 

VII. Implantar processo regular de Monitoramento e Avaliação, para acompanhamento e 

divulgação de resultados de indicadores prioritários da Atenção Básica; 

VIII. Implantar processos de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica com 

enfoque na assistência ao pré-natal, puerpério e atenção integral á saúde da criança até 

24 meses de vida; 

IX. Apoiar mecanismos de gestão colegiada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 

vistas à melhoria dos processos de trabalho; 

X. Retirar os Kits UBS e Kits Gestantes junto às Divisões de Convênios e Gestão do referido 

estado, em prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do Termo de 

Doação. 

Componente PRÉ-NATAL:  

I. Realizar pré-natal na UBS com captação precoce da gestante e qualificação da atenção;  

II. Garantir a realização de consultas pré-natal e de ações educativas sobre aleitamento 

materno, atividade física, saúde sexual e reprodutiva, saúde bucal, violência doméstica e 

sexual, alimentação saudável para todas as gestantes do território; 

III. Acolher as gestantes com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidades;  

IV. Garantir o acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno;  

V. Realizar exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados em 

tempo oportuno;  

VI. Favorecer a vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o 

parto;  

VII. Qualificar o sistema e a gestão da informação;  

VIII. Implementar estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à 

saúde sexual e à saúde reprodutiva e violência doméstica e sexual;  

IX. Promover ações de prevenção, diagnóstico e tratamento oportunos das DST/HIV/Aids e 

Hepatites Virais;    

X. Apoiar as gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local em 

que será realizado o parto, de acordo com regulamentação expressa em ato normativo 

específico. 

Componente PUERPÉRIO E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA:  

I. Favorecer a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável;  
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II. Promover o acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita 

domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento;  

III. Efetuar a busca ativa de crianças vulneráveis;  

IV. Promover o cumprimento do calendário básico de vacinação e a realização do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil de todas as crianças até os 

24 meses; 

V. Realizar ações educativas sobre aleitamento materno, atividade física, saúde sexual e 

reprodutiva, saúde bucal, violência doméstica e sexual, alimentação saudável e saúde das 

crianças para todas as puérperas do território; 

VI. Implementar estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados à 

saúde sexual e à saúde reprodutiva e á violência doméstica e sexual;  

VII. Promover ações de prevenção, diagnóstico e tratamento oportunos das DST/HIV/Aids e 

Hepatites Virais;  

VIII. Promover orientação e oferta de métodos contraceptivos. 

2 - COMPROMISSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 

COMPROMETE-SE o Ministério da Saúde em: 

I. Adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 

do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e da assistência à 

criança; 

II. Apoiar a organização da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 

garanta acesso, acolhimento e resolutividade de forma a contribuir com a redução da 

mortalidade materna e infantil; 

III. Apoiar a implantação da Rede Cegonha em todos os seus (4) componentes:  Pré-Natal; 

Parto e Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança, e Sistema 

Logístico: Transporte Sanitário e Regulação; 

IV. Apoiar a implementação, financiamento, nos termos descritos na Portaria GM N° 

1.459/2011, monitoramento e avaliação da Rede Cegonha em todo o território nacional; 

V. Apoiar processos de Educação Permanente em Saúde e outras estratégias de qualificação 

do cuidado promovidas regionalmente articulando as Comissões de Integração Ensino e 

Serviços (CIES) e Escolas Técnicas do SUS; 

VI. Prover o custeio dos novos exames do pré-natal a ser repassado fundo a fundo, conforme 

apresentação do Plano de Ação Regional acordado na CIR; 

VII. Fornecer os kits para as UBS, kits para gestantes e kits para parteiras tradicionais; 

VIII. Apoiar articulações intersetorias e intrasetoriais, e a participação social. 

 


