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CRITÉRIOS

Prêmio Luiza Matida para municípios ≥ 100.000 habitantes 
• Prêmio TVHIV (ano 2020) = 01 indicador de impacto  E 03 indicadores de processo

• Prêmio sífilis congênita (ano 2021) = 02 indicadores de impacto (TISC e relação SC/SG)  E 02 indicadores de 
processo (consulta PN e tratamento adequado)

Prêmio Luiza Matida para municípios < 100.000 habitantes

• Prêmio TVHIV (ano 2020) = 01 indicador de impacto  E 03 indicadores de processo

• Prêmio sífilis congênita (ano 2021) = 01 indicador de impacto (TISC ou relação SC/SG) E 02 indicadores de 
processo (consulta PN e tratamento adequado)



Taxa de incidência  de s ífi l i s  congênita  ≤7,5 casos  por 1.000 nascidos  vivos

Percentual  de casos  de s ífi l i s  congênita  em relação aos  

casos  de gestantes  com s ífi l i s  ≤25%

Cobertura  mínima de 4 consulta  no PN ≥90%

Cobertura  de gestantes  tratadas  adequadamente para s ífi l i s  ≥90%

Indicador de Impacto

Indicador de processo

>= 100.000 hab. 2 indicadores de impacto e 2 de processo

<100.000 hab. 1 indicador de impacto e 2 de processo

Ano 2020

Ano 2021

Taxa de incidência  de transmissão vertica l  do HIV ≤ 0,5 casos  por 1.000 nascidos  vivos

Cobertura  mínima de 4 consulta  no PN ≥90%

Cobertura  de gestantes  infectadas  com HIV em 

uso de TARV no pré-natal  ≥90%

Cobertura  de início de profi laxia  de crianças  

expostas  ao HIV nas  primeiras  24 horas  de vida  ≥90%

1 indicador de impacto e 3 de processo

HIV

Indicador de Impacto

Indicador de processo

- qualquer tamanho de município



INDICADORES DE 
IMPACTO

METAS DE IMPACTO CONSTRUÇÃO

ANO:___2020_______

Nº RESULTADO

Taxa de incidência de 
infecção pelo HIV por  
transmissão vertical 

Prêmio Luiza Matida: ≤0,5 

Numerador:
Número de casos novos 
de infecção pelo HIV 
por  transmissão 
vertical, ocorridos em 
determinado local de 
residência e ano de 
diagnóstico

Denominador:
Total de nascidos vivos 
no período considerado, 
de mães residentes no 
mesmo local

X 1000

INDICADORES TVHIV



INDICADORES DE PROCESSO METAS DE PROCESSO CONSTRUÇÃO

ANO:___2020_______

Nº RESULTADO

Cobertura mínima de 4 consulta no 
PN

Fonte de dados: Sinasc

Prêmio Luiza Matida: ≥90% 

Numerador:
Número de nascidos vivos de mulheres residentes, com quatro ou mais consultas de pré-
natal no período

Denominador:
Número total de nascidos vivos de mulheres residentes no período

X 100

Cobertura de gestantes infectadas 
com HIV em uso de TARV no pré-
natal

Fonte de dados: Sinan gestante

Prêmio Luiza Matida: ≥90% 

Numerador:
Número gestantes infectadas com HIV em uso de TARV no pré-natal no período

Denominador:
Número total de gestantes infectadas com HIV residentes no período

X 100

Cobertura de início de profilaxia de 
crianças expostas ao HIV nas 
primeiras 24 horas de vida 

Fonte de dados: Sinan gestante

Prêmio Luiza Matida: ≥90% 

Numerador:
Número crianças expostas ao HIV que iniciaram a profilaxia nas primeiras 24 horas de 
vida no período (ano de nascimento)

Denominador:
Número total de gestantes infectadas pelo HIV residentes no período (ano de parto)

X 100



INDICADORES DE 
IMPACTO

METAS DE IMPACTO CONSTRUÇÃO

ANO:__2021________

Nº RESULTADO

Taxa de incidência de sífilis 
congênita

Prêmio Luiza Matida: ≤7,5 

Numerador:
Número de casos novos 
de sífilis congênita, 
ocorridos em 
determinado local de 
residência e ano de 
diagnóstico

Denominador:
Total de nascidos vivos 
no período considerado, 
de mães residentes no 
mesmo local

X 1000

Percentual de casos de 
sífilis congênita em relação 
aos casos de gestantes 
com sífilis 

Fonte de dados: Sinan
sífilis congênita e Sinan
sífilis em gestante

Prêmio Luiza Matida: ≤25%

Numerador:
Número de casos de 
sífilis congênita no 
período

Denominador: 
Número total de casos 
de sífilis em gestantes 
residentes no período

X 100

Percentual de 
casos de sífilis 
congênita em 
relação aos casos 
de gestantes com 
sífilis 

Fonte de dados: 
Sinan sífilis 
congênita e Sinan
sífilis em gestante

INDICADORES TV SÍFILIS



INDICADORES DE PROCESSO METAS DE PROCESSO CONSTRUÇÃO

ANO:____2021______

Nº RESULTADO

Cobertura mínima de 4 consulta 
no PN

Fonte de dados: Sinasc

Prêmio Luiza Matida: ≥90% 

Numerador:
Número de nascidos vivos de mulheres residentes, com quatro ou mais 
consultas de pré-natal no período

Denominador: 
Número total de nascidos vivos de mulheres residentes no período

X 100

Cobertura de gestantes tratadas 
adequadamente para sífilis 

Fonte de dados: Sinan gestantes

Prêmio Luiza Matida: ≥90% 

Numerador:
Número de gestantes tratadas adequadamente para sífilis 
no período

Denominador: 
Número total de gestantes com sífilis residentes no período

X 100


