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MINISTÉRIO DA SAÚDE

conheça a

Rede
Cegonha

A Rede Cegonha é um pacote de ações para
garantir o atendimento de qualidade, seguro e
humanizada para todas as mulheres. O trabalho
busca oferecer assistência desde o planejamento
familiar, passa pelos momentos da conﬁrmação
da gravidez, do pré-natal, pelo parto, pelos 28
dias pós-parto (puerpério), cobrindo até os dois
primeiros anos de vida da criança. Tudo dentro do
Sistema Único de Saúde (SUS).
A Rede Cegonha é estruturada a partir de quatro
componentes: pré-natal, parto e nascimento,
puerpério e atenção integral à saúde da criança
e sistema logístico que refere-se ao transporte
sanitário e regulação.
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Como levar a Rede Cegonha
para o seu município
Existem duas modalidades de adesão à Rede Cegonha:

Diretrizes
• Acolhimento com avaliação e classiﬁcação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal;
• Vinculação da gestante à unidade de referência
para o parto, e ao transporte seguro;
• Boas práticas e segurança na atenção ao parto e
nascimento;
• Atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses
meses com qualidade e resolutividade; e
• Acesso às ações de planejamento reprodutivo.

Objetivos
• Promover a implementação de novo modelo de
atenção à saúde da mulher e à saúde da criança
com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao
crescimento e ao desenvolvimento da criança;
• Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e
Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento
e resolutividade; e
• Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.

• Adesão Regional
Essa modalidade de adesão é voltada para o conjunto
de municípios da(s) Região(ões) de Saúde priorizada(s)
pelo Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha (GCE/
RC) a partir de critérios epidemiológicos e populacionais. Nesse tipo de adesão são pactuadas ações para
os quatro componentes da Rede Cegonha. Para realizar esse tipo de adesão cada município deve procurar o
GCE/RC de seu estado para participar da discussão das
regiões prioritárias a serem eleitas por esse grupo.
• Adesão facilitada
Na adesão municipal facilitada é possível programar os
componentes de Pré-natal e Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa modalidade é voltada
para os municípios que estão fora da região de saúde
prioritária. Esse é um tipo de adesão inicial de cada município, até que venha a compor uma região de saúde
prioritária. Para realizar esse tipo de adesão cada município deve informar seu plano de ação por meio do
Sistema de Plano de Ação das Redes Temáticas, o Sispar,
no endereço eletrônico: фhttp://aplicacao.saude.gov.br/
sisredes/login.jsfх
Compete ao município, por meio da secretaria municipal de saúde, a implementação da Rede Cegonha no
âmbito municipal, a implantação e coordenação do Grupo Condutor Municipal, o co-ﬁnanciamento da rede, a
contratualização com os pontos de atenção à saúde sob
sua gestão e o monitoramento e avaliação da Rede Cegonha no território municipal.

O que o Ministério da
Saúde oferece
A Rede Cegonha oferece recursos para a ampliação
dos exames de pré-natal, de teste rápido de
gravidez e de detecção da síﬁlis e HIV, para a
ampliação e qualiﬁcação de leitos de UTI adulto,
UCI e UTI neonatal, leitos de gestação de alto
risco assim como para a adequação da ambiência
das maternidades e a construção e custeio de
Centros de Parto Normal e Casas de Gestantes,
Bebês e Puérperas, conforme critérios deﬁnidos
pelas portarias e pactuações das Comissões
Intergestores Regionais e GCE/RC.
Para mais informações
<www.saude.gov.br/redecegonha> e as
Portarias nº 1.459 de 24/06/2011
e nº 650 de 05/10/2011.

