
ADESÃO DOS MUNICÍPIOS À REDE CEGONHA 

 

               A Rede Cegonha (RC) foi instituída no âmbito do Sistema único de Saúde- 

SUS, por meio da portaria 1.459, de 24 de junho de 2011. 

               São objetivos da Rede Cegonha: fomentar a implantação de um novo modelo 

de atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de 

zero aos vinte e quatro meses; organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 

para que ela garanta acesso, acolhimento e resolutividade e reduzir a mortalidade 

materna e infantil com ênfase no componente neonatal. 

               No âmbito da Rede Cegonha, há duas modalidades de adesão: facilitada ou 

adesão regional. 

 

1- ADESÃO REGIONAL 

          A adesão regional é para o conjunto de municípios da(s) Região (ões) de 

Saúde priorizada(s) em CIB. O estado do Piauí através de resolução CIB nº 

105/2011 aprovou as regiões: Vale dos Rios Piauí e Itaueiras, Entre Rios e Planície 

Litorânea. 

          Os municípios das demais regiões devem aderir à Rede Cegonha através da 

adesão ISOLADA nas formas FACILITADA ou INTEGRADA nas quais são 

possíveis, ao município, programar somente as ações dos componentes I-Pré-Natal e 

III- Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança, conforme portaria GM/MS nº 

1.459 de 24 de junho de 2011. 

2- ADESÃO ISOLADA 

2.a- Adesão Facilitada: os municípios que NÃO aderiram ao PMAQ fazem a 

adesão à RC através do preenchimento do SISPART (Sistema dos Planos de Ação 

das Redes Temáticas). Componentes I –Pré-Natal, III- Puerpério e Atenção Integral 

à Saúde da Criança (ATENÇÃO BÁSICA), acessado pelo site: 

http: //aplicação.saude.gov.br/sisredes/login.jsf 

O gestor deve iniciar o preenchimento do SISPAR com o CNPJ (Login) e a senha 

do Fundo Municipal de Saúde (senha). 

2.b- Adesão Integrada: os municípios que já aderiram ao PMAQ (Programa de 

Melhoria da Qualidade da Atenção Básica) devem aderir a Rede Cegonha através do 

sítio eletrônico: 

http ://dab.saude.gov.br/sistemas/redecegonha/.  



Em seguida deve: 

1. Clicar em Login 

2. Inserir Usuário e Senha do Gestor Municipal (a mesma de acesso ao PMAQ) 

3. Clicar no link Rede Cegonha - Adesão Integrada, que fica na coluna do lado 

esquerdo da página principal 

4. Clicar no link: Clique aqui para realizar a adesão integrada PMAQ-AB/Rede 

Cegonha. Localizado no final da pagina 

5. Ler e Concordar com o Aditivo ao Termo de Compromisso>Clicar em Avançar 

6. Na próxima página, referente à Adesão Pré-Natal, preencher A opção Cobertura 

SUS com 100%. O próprio sistema se encarregará de preencher a programação 

de exames, Pré-natal de risco habitual e Pré-natal alto risco. Cabe ao município 

apenas informar para que estado e cidade de referência faça encaminhamento de 

exames e partos.  

7. Após esta etapa, clicar em Aderir. 

OBS: A adesão deve ser homologada na CIR. 

Para maiores informações  

Carolina Rêgo (86) 3216-3122 

Cassandra (86) 3216-3623/3619 

Isabel (86) 3216-3623/3619 

Íris Meneses (86) 3216-3122 
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