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O acompanhamento da Rede Cegonha nos Estados é feito pelo
Grupo Condutor Estadual/Regional/Municipal, pelas instâncias
colegiadas: Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e pelo monitoramento do Ministério da
Saúde e da Casa Civil.
O financiamento da Rede Cegonha é orientado pela apresentação e
aprovação dos Planos de Ação Regionais, elaborados
conjuntamente pelos Municípios integrantes da região e pactuados
em Comissão Intergestores Bipartite.
Todas as decisões de investimento devem ocorrer com base na
análise situacional regional. Essa análise subsidia a elaboração do
Desenho Regional da Rede Cegonha, o qual, orienta a construção do
Plano de Ação Regional. É neste Plano de Ação Regional que são
definidos quais e onde ocorrerão os investimentos.
A Rede Cegonha é financiada com recursos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, cabendo à União, por meio do
Ministério da Saúde, o aporte dos recursos. Veja a seguir como
ocorre o financiamento dos componentes Pré-natal e Parto e
Nascimento.

Pré-natal

100% de custeio dos novos exames do pré-natal que deve
ser repassado em duas parcelas fundo a fundo:

Primeira parcela
Calculada de acordo com a estimativa de gestantes e repassada
mediante apresentação do Plano de Ação Regional acordado no
Comitê Gestor Regional.
Segunda parcela
Repassada seis meses após a primeira, sendo calculada de acordo
com o número de gestantes cadastradas e com os resultados dos
exames verificados em tempo oportuno.
Após o envio das duas parcelas, os repasses são mensais proporcionalmente
ao número de gestantes acompanhadas. Os sistemas de informação para o
acompanhamento da gestante são o SISPRENATAL e o e-SUS AB.
Além disso, é dever da União:
100% do fornecimento de kits para as UBS, kits para as gestantes e
kits para parteiras tradicionais;
100% das usuárias do SUS com ajuda de custo para apoio ao
deslocamento da gestante para o pré-natal
100% das usuárias do SUS com ajuda de custo para apoio ao
deslocamento da gestante para o local de ocorrência do parto, de
acordo com a regulamentação que será publica em portaria
específica.

Parto e nascimento
Recursos para a construção, ampliação e reforma de Centros de
Parto Normal, Casas de Gestante, Bebê e Puérpera, e para reformas
voltadas para a adequação da ambiência em serviços que realizam
partos, de acordo com os parâmetros estabelecidos na RDC nº 36 da
ANVISA, os quais devem ser repassados de acordo com as normas
do Sistema de Contratos e Convênios/SICONV/MS e do Sistema de
Gestão Financeira e de Convênios/GESCON/MS;
Recursos para a compra de equipamentos e materiais para Casas de
Gestante, Bebê e Puérpera, Centros de Parto Normal, e ampliação de
leitos de UTI neonatal e UTI adulto, devendo estes recursos serem
repassados fundo a fundo;
100% do custeio para Centros de Parto Normal, Casas de Gestante,
Bebê e Puérpera e Leito Canguru mediante repasse fundo a fundo,
de recursos que são incorporados aos tetos financeiros dos estados,
municípios e Distrito Federal, devendo estes recursos serem
repassados aos serviços na forma de incentivo, de acordo com o
cumprimento de metas;
80% de custeio para ampliação e qualificação dos leitos de UTI
adulto e neonatal, e UCI neonatal e leitos para Gestantes de Alto
Risco/GAR mediante repasse fundo a fundo, de recursos que serão

incorporados aos tetos financeiros dos estados, municípios e
Distrito Federal, devendo estes recursos serem repassados aos
serviços na forma de incentivo, de acordo com o cumprimento de
metas.
Vale destacar que financiamento previsto para o custeio dos leitos
deve ser complementado no valor de 20% pelo Estado e Município,
de acordo com a pactuação regional.
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