
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDE MÃE PARANAENSE – PAINEL DE BORDO 
 
Perspectiva Objetivo 

estratégico 
indicador Ponderação Parametrização 

(vermelho, 
amarelo, verde) 

Reduzir mortalidade 
materna e infantil 

1.1.Razão de 
morte materna 
1.2.Coeficiente de 
mortalidade 
infantil 

   
 
 
 
Resultados para 
a sociedade Garantir o 

funcionamento da 
rede de atenção 
materno e infantil 
em todo o Estado 

2.1.índice de 
satisfação das 
usuárias da rede  
 
 

  

número absoluto 
de crianças com 
sífilis congênita  

(1.2 – baixa)  

índice de partos 
prematuros  

(1.2 – alto)  

índice de 
cesarianas  

( 1.1 – média  
2.1 – alta) 

 

 
 
 
Melhorar a 
qualidade e a 
resolubilidade  na 
assistência ao pré-
natal parto e 
puerpério 

índice de crianças 
com baixo peso ao 
nascer  

( 1.2 – alta)  

Implantar e 
implementar a Linha 
Guia da Atenção 
Materno-infantil 

Procedimento 
Operacional 
Padrão – POP – 
auditado 

(1.1 – alto    
1.2. – alto) 

 

 
 
 
 
 
Processo 

Implantar a 
estratificação  de 
risco em todos os 
níveis de atenção  
para a gestante e 

-% de gestantes 
estratificadas por 
risco de acordo 
com os critérios 
estabelecidos  

(1.1. e 1.2.    



para a criança de 
alto risco 
 

-% de crianças 
estratificadas de 
acordo com os 
critérios 
estabelecidos   
 

(1.2. alto)  

% de gestantes 
vinculadas 
atendidas pelo 
hospital de acordo 
com a 
estratificação de 
risco  
 

( 1.1 e 1.2 
alto)  (2.1. – 
alto) 

 Vincular as 
gestantes aos  
hospitais de 
referência,        
conforme 
estratificação de 
risco, promovendo a 
garantia do parto, 
estabelecendo 
padrões de 
qualidade e 
segurança.  

% de gestantes 
com 
acompanhante no 
parto  

(1.1. e 1.2 
alto) e (2.1 
alto) 

 

- % de cobertura 
de gestantes de 
alto risco  

(1.2. alto)  Melhorar a 
assistência ao pré-natal de  
alto risco e 
acompanhamento das 
crianças de risco menores 
de um ano 

% de cobertura de 
crianças de risco 
menores de um 
ano  

(1.2. alto)  

Número de 
Contratos 
Organizativos de 
Ação Pública - 
COAPs 
estabelecidos  

(1.1 e 1.2 
médio) 

 Consolidar sistema 
de governança da 
Rede de Atenção 
Materno-infantil 

Número de 
Colegiados de 
Gestão 
macrorregional em 
funcionamento  

(1.1 e 1.2 
médio) (2.1 
médio) 

 

Contratualizar os 
hospitais para 
vinculação ao parto 
 

- cobertura de 
municípios com 
parto vinculado  

1.1 e 1.2 – 
alto  2.1 - 
alto 

 

% de gestantes de 
alto risco 
monitoradas  

(1.1 – alto    
2.1 – médio) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão 

Implantar Central de 
Monitoramento do 
Risco Gestacional e 
Infantil 
 
 

% de crianças de 
risco menor de 1 
ano monitoradas  

(1.2 – alto  
2.1 médio) 

 



% de profissionais 
da atenção 
primária 
capacitados  

1.1 e 1.2 – 
alto   

 

% de profissionais 
da atenção 
terciária   

1.1 e 1.2 – 
alto   

 

Capacitar 
profissionais de 
saúde de todos os 
níveis de atenção da 
Rede de Atenção 
Materno infantil 

% de profissionais 
dos Consórcios 
Intermunicipais de 
Saúde   

1.1 e 1.2 – 
alto   

 

- % de carteiras de 
gestantes 
encaminhadas  

1.2 – alto 
alto  2.1 - 
alto 

 Viabilizar os 
insumos necessários 
para o 
funcionamento da 
Rede de Atenção 
Materno Infantil  
 
 
 
 

% de carteiras de 
crianças 
encaminhadas  

1.1. alto alto  
2.1 - alto 

 

Garantir incentivo 
financeiro para os 
municípios que  
aderirem a Rede 
Mãe  Paranaense e 
realizarem o 
acompanhamento 
das gestantes e 
crianças, conforme 
critérios 
estabelecidos; 
 

- % de municípios 
com incentivo 
financeiro 
implantado  
 

(1.1 e 1.2 – 
alto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiamento 

Garantir Incentivo 
da Qualidade ao 
Parto para os 
hospitais de 
referência com 
garantia da 
vinculação do parto 

-  
 

% de hospitais 
com IQP 
implantado  

( 1.1 e 1.2 
alto) 

 

 


