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INDICADOR 01: Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas
pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana

de gestação
1. A vinculação da paciente do numerador gestantes deve estar vinculada a
uma equipe?

Sim, a gestante atendida deve estar vinculada a uma equipe. No entanto, mesmo que
essa gestante seja atendida em outra unidade, dentro deste município ao qual ela está
vinculada, esse atendimento será contabilizado para o indicador de desempenho,
quando for calculado o resultado final municipal.

2. No atendimento de pré-natal o procedimento de consulta de pré-natal é um
dado obrigatório ou apenas condição avaliada?

Para dar início ao acompanhamento do pré-natal, é necessário que o profissional
registre a condição de gravidez da cidadã por meio do campo Problema\Condição
Avaliada no atendimento, obrigatoriamente o campo Pré-natal ou os CIAP2/CID10
correspondentes. Códigos CIAP2: W03; W05; W71; W78; W79; W80;W81; W84; W85.
Outra forma de realizar esse registro seria a inclusão de algum dos códigos na seção
de “Avaliação” do SOAP, por meio do bloco “Problema e/ou Condição detectada”
mantendo a situação do problema/condição como “Ativo”. Dessa forma, o sistema dá
início ao acompanhamento do pré-natal da gestante captando informações úteis a esta
condição de saúde. Isto é necessário para a realização adequada do monitoramento,
avaliação e repasse financeiro referente às ações de pré-natal nos serviços de Atenção
Básica.

3. As gestantes só entram no cálculo dos indicadores após o desfecho da
gestação?

Sim, o indicador irá considerar o número de mulheres com gestações finalizadas no
período, cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe com pelo
menos 6 atendimentos, onde o problema/condição avaliada no atendimento seja o
pré-natal.

4. Caso a gestante realize a consulta de pré-natal primeiro e não esteja
cadastrada como gestante ela vai contar pra indicador?

Sim, se ela já for cadastrada mas não tiver a “Situação de Saúde” atualizada para:
“ESTÁ GESTANTE = SIM”, quando passar por uma consulta de pré-natal o sistema a
identificará como gestante ativa. Minimamente é preciso realizar a identificação da
gestante por meio do cadastro simplificado (que garante um mínimo de informações
sobre a cidadã), tendo validade para pontuar na base de cálculo para o indicador
municipal, como também, será considerada a diferença de no máximo 20 semanas da
primeira consulta realizada em relação a data da DUM registrada no atendimento.
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5. Explica sobre o cadastro individual e territorial do ACS para a captação
ponderada.

O cadastro individual e domiciliar são de extrema importância para capitação
ponderada. É muito importante realizar o cadastro domiciliar e identificar o responsável
da família nesta ficha (forma de identificar os núcleos familiares habitantes de um certo
domicílio), e no cadastro individual, registrar todos os indivíduos habitantes de um
domicílio, identificando quem é o responsável da família para cada ficha preenchida,
desta forma, cada indivíduo cadastrado estará relacionada a uma família e a um
domicílio num território. O cadastro individual completo é critério de desempate para a
vinculação de um cidadão numa certa equipe.

6. No caso o denominador estimado será o número identificado no IBGE, e o
informado será aquelas gestantes com a gestação finalizada? Como sei se o
denominador é do PEC ou SINASC, há alguma diferença?

Sim, o denominador do indicador será o maior número entre o denominador informado
e o denominador estimado. O denominador estimado é aquele com base nos dados no
IBGE ou SINASC e denominador informado é o que existe na base SISAB, que no
caso dos indicadores de pré-natal são: Quantidade de gestantes cadastradas,
identificadas e vinculadas corretamente na equipe com gestações finalizadas
(considerando a data provável do parto (DPP) + 14 dias) no período.

7. Vamos supor que na minha unidade eu tenha 20 gestantes sendo
acompanhada, porem dentro do quadrimestre em avaliação, eu finalizei somente
5 gestações. Com isso meu denominador será 5. O meu numerador será a
avaliação dessas 5 gestantes, vamos supor que seja 4, e uma eu só conseguir
realizar a primeira consulta depois da 20ª semana. Meu indicador será 80%?

Sim, conforme você descreveu, o cálculo para o indicador 1 será: as 4 gestantes (que
pontuaram segundo os critérios do indicador) dividido pelas 5 gestantes com as
gestações finalizadas, que alcançam o resultado de 80%.

8. Acredito que a escolha entre o denominador do SINASC e gestantes
identificada será realmente o maior, porque vamos supor que o desfecho da
gestação não seja feito em tempo hábil dentro do quadrimestre, o sistema irá
identificar esse desfecho através da informação de nascidos vivos vinculado ao
CNS daquela gestante?

Exatamente, se a equipe tem um número muito baixo de gestantes identificadas
(cadastradas e com atendimento), então, o sistema poderá identificar como maior valor
o denominador estimado (dados com base no SINASC). No entanto, o fechamento da
gestação ocorre de forma automática após 14 dias da data provável do parto.
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INDICADOR 02: Proporção de gestantes com realização de exames
para sífilis e HIV.

9. O odontólogo pode registrar teste rápido em gestantes para o indicador 2?

Não, conforme orientação do Ministério da Saúde, o indicador Proporção de gestantes
com realização de exames para sífilis e HIV, será pontuado quando registrado por
médico e enfermeiro, para registro de Sorologia Avaliada, ou médico, enfermeiro e
técnico/auxiliar de Enfermagem para registro de Teste Rápido.

INDICADOR 03: Proporção de gestantes com atendimento
odontológico realizado.

10. Quantas consultas das gestantes são necessárias com o dentista durante
o pré-natal? Se a gestante tiver somente uma consulta com a dentista já pontua?

A gestante deverá passar por pelo menos 1 consulta odontológica no seu período de
gestação (NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-DESF/SAPS/MS), logo, apenas uma consulta já
pontua. O indicador 3 mede a proporção de gestantes que realizaram atendimento
odontológico no curso do pré-natal na APS e compreende o registro das consultas
odontológicas realizadas para o resultado do indicador. Espera-se a ocorrência de,
no mínimo, uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação.

11. O atendimento odontológico da gestante pode ser no mesmo dia da 1º
consulta Pré-Natal?

Sim, considerando o estado de saúde geral e as condições sistêmicas da gestante,
bem como, a capacidade e organização do processo de trabalho da equipe de saúde,
o atendimento de pré-natal odontológico poderá ser realizado a qualquer momento,
desde que seja feito de forma segura.

12. O atendimento da gestante realizado no CEO, conta no indicador 03?

Não. Para fins de financiamento do Programa Previne Brasil, serão considerados os
registros das consultas odontológicas às gestantes realizadas na Atenção Primária à
Saúde pelo cirurgião-dentista.
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INDICADOR 04: Cobertura de exame citopatológico.

13. Como sabemos o quantitativo para atingir a meta de mulheres, sendo que
o cálculo é 1 coleta a cada 3 anos para mulheres distintas?

O público alvo são mulheres na faixa etária entre 25 a 64 anos, logo, considerando o
maior quantitativo municipal dessa população para o ano corrente, seja por meio da
quantidade estimada pelo IBGE ou a quantidade cadastrada (que pode ser vista pelo
relatório de cadastro individual) informada pelo município, a meta será contemplada se
alcançada 40% de ⅓ da população feminina na faixa etária ou mais, a cada
quadrimestre com exames de citopatológicos realizados na APS. Exemplificando: se o
município tem 1000 mulheres cadastradas nesta faixa etária, deve garantir ⅓ de
atendimentos para alcançar 100% deste indicador, esse valor é, aproximadamente,
334, como a meta é atingir pelo menos 40%, então, deve ser garantindo, minimamente
por ano, 134 consultas para coleta de citopatológico para esse município hipotético.

14. Então a mulher que faz um citopatológico na UBS vai ser "contada" por
três anos na avaliação de desempenho nos dados dessa mesma unidade?

Sim. O objetivo do indicador é verificar, do total de mulheres na faixa etária entre 25 a
64 anos estimadas do município, aquelas que foram atendidas na APS e que
realizaram 1 exame citopatológico do colo do útero nos últimos 3 anos, ou seja, nesse
intervalo de tempo, cada cidadã será contabilizada apenas uma vez, no período de três
anos. A perspectiva é que o município consiga rastrear mulheres dentro dessa faixa
etária e garantir a realização do exame a cada 3 anos.

INDICADOR 05: Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de
Pentavalente.

15. Se registrado no SIPNI contará também para o indicador?

A Atenção Primária de Saúde (APS) utiliza o e-SUS AB, ou sistema próprio, para
informar os dados sobre vacinas que são enviadas ao SISAB, e posteriormente, esses
dados são migrados para o SI-PNI. As equipes de APS não utilizam o SI-PNI para
registro de doses de vacinas aplicadas, conforme Portaria Nº 1.645, de 26 de junho de
2020.

16. Tem que ser as duas 3ª doses para ambas as vacinas? Caso falte uma
destas doses e aplicar após a criança completar 1 ano, o que é orientado a fazer?

Para pontuar o indicador, o município deve registrar a 3ª dose aplicada da vacina de
poliomielite (VIP) e 3ª dose da Pentavalente em menores de 1 ano, conforme normas
nacionais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Caso a 3ª dose seja administrada
em criança maior de 1 ano, não será considerada para base de cálculo.
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17. Só irá contar como indicador após a terceira dose?

Sim, tanto para vacina VIP quanto para a Pentavalente serão consideradas as terceiras
doses aplicadas em menores de 1 ano. O objetivo desse indicador é mensurar o nível
de proteção da população infantil contra as doenças imunopreviníveis selecionadas,
mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação, em relação à quantidade
de crianças que o município possui.

18. Como explicar desempenhos tão baixos no indicador de vacinação, uma
vez que, no SIPNI temos alcance das metas?

No indicador de desempenho é contabilizado o número de 3ª doses aplicadas de
Poliomielite inativada e de Pentavalente, considerando a população cadastrada menor
de 1 ano, esse indicador está relacionado à produção da equipe num dado período. As
informações disponibilizadas no SI-PNI são dados de coberturas de vacinas, onde é
considerado o histórico de vacinas aplicadas. Logo, são informações diferentes, e o
indicador de desempenho 5 é mais passível de variação se por algum motivo, no
período analisado, não houve aplicação das doses como seria esperado.

INDICADOR 06: Percentual de pessoas hipertensas com Pressão
Arterial aferida em cada semestre.

19. O cálculo do indicador é por semestre, como acompanhar por
quadrimestre?

O indicador é cumulativo dentro de 12 meses (NOTA TÉCNICA Nº
5/2020-DESF/SAPS/MS), assim sendo, o sistema olhará para trás 12 meses e avaliará
se em cada semestre, num período de 12 meses, essa pessoa com HAS teve 1
aferição de PA em cada semestre. Exemplificando, no 3° quadrimestre de 2020 foi
fechado o período de setembro a dezembro de 2020. Então, o sistema analisou no
período de dezembro de 2020 a janeiro de 2020, se as pessoas que foram
identificadas com HAS, tiverem 1 aferição de PA entre janeiro a junho de 2020 e outra
aferição entre julho e dezembro de 2020.

Este mesmo cálculo é realizado a cada 4 meses. Dessa forma:

● Q1-2020 (janeiro-abril 2020): considerou pessoas com PA aferida duas vezes no
período maio/2019 a abril/2020, devendo estas aferições terem sido realizadas
semestralmente - 1 entre maio-outubro/2019 e 1 entre novembro19-abril20;

● Q2-2020 (maio-agosto 2020): considerou pessoas com PA aferida duas vezes
no período setembro/2019 a agosto/2020, devendo estas aferições terem sido
realizadas semestralmente - 1 entre setembro19-fevereiro20 e 1 entre
março20-agosto20;
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● Q3-2020 (setembro-dezembro 2020): considerou pessoas com PA aferida duas
vezes no período janeiro/2020 a dezembro/2020, devendo estas aferições terem
sido realizadas semestralmente - 1 entre janeiro-junho/2020 e 1 entre
julho-dezembro/2020.

20. Pelo que fomos informados anteriormente só contaria a aferição de PA
pelo médico ou enfermeiro?

Serão considerados os registros de aferição da PA realizados pelo médico,
enfermeiro ou técnico/auxiliar de enfermagem, considerando os registros
pertinentes a cada categoria profissional, conforme os documentos qualificadores
publicados pelo Ministério da Saúde (fonte: e-SUS APS - GUIA PARA QUALIFICAÇÃO
DOS INDICADORES DA APS, disponível em:
https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/pagamentodesempenho/).

21. Quando se diz que deve ser registrada a pressão arterial, pelo profissional
executor do procedimento mesmo que esteja no mesmo fluxo, o que é orientado
neste ponto? Somente o médico pode aferir a pressão neste caso, mesmo que o
indicador indique que o procedimento pode ser realizado pelo técnico?

Embora o técnico/auxiliar de enfermagem possa realizar a aferição da PA previamente,
está recomendado que o profissional médico ou de enfermagem realize o
procedimento e registre em seu atendimento nova aferição, a fim de verificar possíveis
alterações.

22. Com relação a PA aferida, será de competência do enfermeiro, médico e
tec. enfermagem. No CDS os três podem utilizar a ficha de procedimento, mas no
PEC, o técnico tem acesso a parte de triagem e esse campo será válido para
aferição? Levando em consideração que esse indivíduo já foi identificado
anteriormente com a condição de saúde de HAS.

Sim, uma vez que o cidadão já esteja diagnosticado no sistema e-SUS com
hipertensão arterial sistêmica, a aferição da PA realizada pelo técnico/auxiliar de
enfermagem e registrada durante a triagem no campo “Realizar escuta inicial” ou
“Realizar pré-atendimento” do PEC, será considerada para cálculo do indicador.

23. Na chegada do cidadão à UBS, a Técnica de Enfermagem fez a aferição de
pressão arterial e registrou devidamente. Na sequência, o médico o atendeu em
consulta, mas não fez a aferição, não lançou o procedimento. A aferição avulsa,
feita pela Técnica de Enfermagem, conta para o indicador de desempenho?

Sim, reforçando que o registro da aferição da PA realizada pelo técnico/auxiliar de
enfermagem terá validade para cálculo do indicador, sempre que o cidadão já possua o
diagnóstico hipertensão arterial sistêmica no sistema e-SUS.
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24. Em unidades onde a consulta médica e de enfermagem são precedidas da
aferição da PA pelo técnico de enfermagem, este procedimento não será
duplicado caso a aferição seja registrada na ficha de procedimentos (CNS e
sigtap) e posteriormente registrada no atendimento individual com o sigtap
correspondente (CDS/PEC) com a mesma pessoa?

Este procedimento não será duplicado. Todos os profissionais podem registrar várias
vezes não implicando erros para este indicador. Não há na “Ficha de Atendimento
Individual” um local para registrar o procedimento aferição de PA (03.01.10.003-9), o
local “Outros exames (código do SIGTAP)” desta mesma ficha deve ser destinado para
registrar apenas para “Exames solicitados (S) e avaliados (A)”, pelo CDS a única forma
de registro do procedimento PA deve ser pela “Ficha de Procedimentos”. Considerando
o PEC, a PA poderá ser registrada tanto na "Escuta Inicial” ou “Pré-atendimento"
quanto nos campos de Sinais Vitais/Pressão arterial da parte “Objetivo” do SOAP ou
SOP (técnico de enfermagem).

25. Nesse indicador de hipertensão, ele fala que são válidos os registros de
técnicos, médicos e enfermeiro, porém pelo manual não conta a aferição
realizada pelo técnico no PEC na escuta inicial ou pré atendimento e como o
técnico não preenche o SOAP e precisa também preencher a "Avaliação" no final
só vai contar o indicador para as aferições realizadas por médicos e enfermeiros,
por isso que acontece de muitos municípios ficarem abaixo da meta?

A aferição de PA preenchida no campo “Realizar escuta inicial” ou “Realizar
pré-atendimento” do PEC também são contabilizadas. A exceção são para os casos
onde o cidadão apresenta pressão elevada, mas não possui o diagnóstico de
hipertensão ativo no sistema e-SUS.

26. O denominador estimado está relacionado ao cadastro dos ACS?

Não. O denominador ESTIMADO está relacionado com os registros da base de dados
do Tabnet/DATASUS e do IBGE, e o denominador INFORMADO que se relaciona com
o cadastro completo, que é realizado principalmente pelos ACS. O maior valor
encontrado entre esses dois denominadores é que irá compor a base de cálculo do
indicador.
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27. Como ter segurança do denominador informado para hipertensão e
diabetes por meio do cadastro individual?

O denominador informado é baseado no cadastro dos ACS mais o atendimento de
acompanhamento para Hipertensão ou Diabetes, ou ambos, depende da condição
acompanhada pelo cidadão. Para ter certeza das pessoas que estão sendo
identificadas nestes indicadores, os gestores municipais poderão acessar o e-Gestor
AB, e na parte de Acesso Restrito, SISAB e Indicadores de Desempenhos, poderão ter
acesso a lista nominal de quem faz parte de cada indicador (com exceção do Indicador
5). Para mais informações sugiro explorar o material intitulado “Roteiro de navegação
no e-Gestor”, disponível em:
https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/pagamentodesempenho/

28. A partir da versão 4.1 percebemos que foram incluídos campos para
registrar informações de sinais vitais e glicemia na Ficha de Visita Domiciliar.
Feito isso, o Ministério da Saúde quer que o ACS realize a aferição de sinais
vitais?

Sim, considerando a Lei nº 13.595, de 5 de Janeiro de 2018, estes procedimentos
passaram a fazer parte das atividades dos ACS em sua área geográfica de atuação,
desde que tenha concluído o curso técnico, tenha disponíveis os equipamentos
adequados e esteja sendo assistido por profissional de saúde de nível superior que seja
membro da equipe. Contudo, a aferição da pressão arterial e a medição de glicemia
capilar, realizadas durante a visita domiciliar, não compõem a base de cálculo para o
indicador de desempenho.

29. Realizei um atendimento hoje e marquei que era avaliação de hipertensão
e verifiquei a PA, já conta como a "uma" do semestre?

Sim, desde que este cidadão possua o diagnóstico de HAS ativo no e-SUS da UBS, e
o atendimento tenha sido registrado de forma adequada, conforme competências para
cada profissional médico, enfermeiro ou técnico/auxiliar de enfermagem, será
considerado para cálculo do indicador.
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INDICADOR 07: Percentual de diabéticos com solicitação de
hemoglobina glicada.

30. É comum o mesmo paciente apresentar DIA e HA, tenho como "identificar"
o usuário com os dois na mesma consulta e pontuar para ambos os indicadores?

Sim, por meio do sistema PEC o profissional de saúde poderá consultar no campo
“PROBLEMAS/CONDIÇÕES E ALERGIA” em situação ATIVA e no mesmo
atendimento realizar os registros conforme as particularidades no cuidado para DIA e
HAS. Lembrando que no caso das pessoas com diabetes o indicador 07 irá considerar
o exame de hemoglobina glicada solicitada e avaliada por pessoa pelo menos uma vez
no ano, e no indicador 06, às pessoas hipertensas que tiveram a pressão arterial
aferida ao menos duas vezes no ano, sendo uma por semestre.

31. Qual frequência para solicitar a hemoglobina glicada ou só em pacientes
descompensados?

De acordo com as normas nacionais de rastreamento e diagnóstico para o DM tipo 2,
durante o atendimento na APS a pessoa que apresentar glicemia entre 110 mg/dl e
126 mg/dl ou acima de 126 mg/dl, o profissional de saúde deve solicitar o exame de
hemoglobina glicada (HbA1C). Como ele reflete os níveis médios de glicemia
ocorridos nos últimos dois a três meses, é recomendado que seja utilizado como um
exame de acompanhamento e de estratificação do controle metabólico, não
necessitando de períodos em jejum para sua realização. A periodicidade de solicitação
do exame dependerá do acompanhamento individual de cada paciente, considerando o
alto risco cardiovascular para a pessoa com DM, o controle metabólico, as metas de
cuidado e as complicações existentes. Entretanto, para fins do indicador, será
considerado o mínimo de uma solicitação nos últimos 12 meses, do exame de
HbA1C por pessoa com Diabetes consultada pela equipe de APS.

32. O que vale para o indicador 7 é a solicitação? A hemoglobina glicada não
precisa necessariamente ser registrado o resultado?

Neste caso, serão consideradas a solicitação e avaliação. A solicitação do exame pode
ser realizada no módulo PLANO no PEC pela ferramenta “Exames” (adicionar código
do SIGTAP relacionado ao exame de Hb1Ac - 02.02.01.050-3 - DOSAGEM DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA), e para ser considerado como avaliado, o resultado
deve ser informado no módulo OBJETIVO no PEC no campo “Exames solicitados e /
ou avaliados”. A medição da hemoglobina glicada pela equipe de APS pressupõe uma
avaliação sobre o resultado do tratamento para cada pessoa.
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33. Como que calculamos por quadrimestre, sendo que o paciente deve ser
solicitado a hemoglobina anualmente?

O público alvo são pessoas com Diabetes que são consultadas pelas equipes de APS
e possuem exame de hemoglobina glicada solicitado pelo menos uma vez no ano,
neste sentido, o sistema avaliará os 12 meses anteriores para verificar se essa pessoa
identificada com diabetes teve a solicitação de hemoglobina glicada. Exemplificando:
no fechamento do terceiro quadrimestre de 2020 (de setembro a dezembro de 2020), o
sistema avaliou 12 meses para trás, isso é de dezembro de 2020 até janeiro de 2020,
então, o sistema verificou se entre as pessoas identificadas com diabetes, se elas
tiveram o exame de hemoglobina glicada solicitado no período entre janeiro e
dezembro de 2020.

PERGUNTAS DIVERSAS

34. Os municípios já estão recebendo o recurso referente ao desempenho e
metas do programa?

Não. Até o momento, o Ministério da Saúde tem mantido os valores referentes a 2019
em que o município recebeu o maior valor de repasse financeiro de custeio. O repasse
tem sido considerado como se todas as equipes de Saúde da Família e equipes de
Atenção Primária tivessem 100% do cadastrado esperado.

35. Trabalhamos com o tablet utilizando o E-Sus território (ACS) e vários
indivíduos cadastrados no nosso sistema quando vão a UBS não são
encontrados no sistema da base, outros duplicados, enfim várias
inconsistências, isso pode vir a prejudicar o município?

Sim, isso pode prejudicar o município. É importante abrir um chamado no
http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login para que os desenvolvedores deste sistema
no Ministério da Saúde possam te orientar em como resolver essa situação.

36. Se eu tiver com um cidadão que está no relatório de inconsistência do
e-Gestor com vínculo em duas unidades, como posso resolver o problema? E
por que o usuário estaria vinculado em outra equipe?

O Ítem 4 “ usuário com vínculo em outra equipe” não é considerado um erro ou uma
inconsistência, por isso não é passível de correção. Essa informação está presente no
relatório para auxiliar o gestor a compreender o porquê da não contabilização do
usuário em uma determinada equipe, ou seja, esse cadastro não foi validado para esta
equipe e sim para outra. Ainda, considerando a maior quantidade de atendimentos na
outra equipe nos últimos dois anos, este usuário poderá aparecer vinculado nessa
outra, conforme regra explicitada na nota técnica de cadastros.
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Em caso de usuários vinculados a mais de uma equipe, estes serão alocados pelo
sistema do Ministério da Saúde a uma única equipe de referência, que será aquela
onde apresentar mais atendimentos clínicos de médicos ou enfermeiros nos últimos
dois anos (a partir da análise da última competência do quadrimestre).

“Caso necessário, a critério de desempate, será considerada a equipe em
que houve um cadastro individual (completo) e atendimento mais recente.
Por esse motivo, é possível que o usuário permute de equipe vinculada
em uma próxima validação devido a frequência de atendimentos que este
possuir em ambas”. (Sistema de Informação em Saúde para AB – SISAB.
Nota Técnica Explicativa – Relatório de Cadastro).

37. Uma gestante que tenha sido atendida por médico e enfermeira, mas não
está cadastrada na APS (cadastro individual completo), conta como gestante
identificada?

Para fins de financiamento por captação ponderada, o cadastro simplificado, aquele
que pode ser feito durante o contato com o cidadão nos serviços para equipes que
atendem com PEC, será considerado para pontuar o indicador. Contudo é
fundamental o cadastro do cidadão e vinculação à unidade para o acompanhamento.

38. Quando preenche o atendimento de pré-natal pelo CDS é necessário
colocar a DUM em todas as consultas ou basta colocar na primeira?

É muito importante o preenchimento da DUM, no entanto, não é necessário esse
preenchimento em todos os atendimentos. Mas como esse é um campo de extrema
importância, e de fácil preenchimento e edição, sugerimos que registre o campo DUM
nos atendimentos de pré-natal registrados pelo CDS.

39. Quando uma gestante muda de município os dados de consultas e
acompanhamentos vão contabilizar para financiamento do novo município?

Não. A base de dados para cálculo do financiamento é considerada por município,
logo, cada atendimento prestado terá sua pontuação vinculada ao município de origem,
onde ocorreu o atendimento.

40. Qual é o prazo para encerrar a gestação no PEC?

Não existe um prazo determinado. Para o encerramento da gestação dentro do
sistema de informação, seja por nascimento ou aborto, o profissional de saúde deve
informá-lo por meio de códigos CID10 ou CIAP2. Confira os códigos no quadro abaixo:
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No entanto, uma gestação será considerada automaticamente encerrada após 14 dias
da DPP (data provável do parto).

41. Quando eu coloco em um cidadão - mudança de território, ou excluo ele do
cadastro, ele fica preso ainda na base do município? Tenho muitos cadastros
inválidos que estão interferindo nos indicadores, por exemplo: gestantes que
foram incluídas na época que não era obrigatório CPF e com CNS antigo, hoje
uso um sistema terceirizado e não consigo editar dentro do PEC, posso então
colocar: MUDANÇA DE TERRITÓRIO?

Não deve colocar “mudança de território”, é necessário a verificação de duplicidades e
atualização desses cadastros nos dados editáveis. Utilize o relatório de inconsistências
para identificação. Após atualização o gerente da UBS poderá realizar a unificação. A
exclusão só é possível em cadastros que não possuem histórico de atendimentos.
Lembramos que os CNS diferentes não representam limitações quando pertencerem a
mesma pessoa. Durante o cadastro, o ACS ou outro profissional que estiver coletando
os dados, já deve solicitar o nº do CNS que inicia com 7, maior recomendação, ou o
nº do CPF, ambos válidos para cadastro individual. Aplicativos privados são
responsáveis por garantir a validação, interoperabilidade e envio dos dados para a
base Federal.

42. Quando ocorre duplicidade de vinculação, tem como sabermos quais são
as unidades? E tem possibilidade desta unidade ser em outro município?

No módulo “Cidadão”, em unidades com PEC e com internet, é possível identificar a
“Equipe responsável pelo cidadão”. E sim, tem possibilidade desta unidade pertencer a
outro município.
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43. O denominador estimado é calculado igualmente entre as equipes, porém
temos unidades com mais pessoas e outras menos (inclusive bem abaixo do
parâmetro). Sendo assim, essas unidades nunca vão conseguir alcançar a meta.
É preciso ver as particularidades. Aqui no município o parâmetro é 2.341
pessoas e metade das unidades têm menos de 1.500 pessoas.

A avaliação do indicador é municipal, desta forma, podem ocorrer variações das
populações cadastradas/acompanhadas pelas diferentes equipes do município, no
entanto, essas diferenças são compensadas na avaliação única do indicador a nível
municipal.

44. Se a pessoa passar em outra unidade conta para o indicador. Mas nesse
caso ela não entra na lista de inconsistências? Não sendo validado pelo MS?

Se a pessoa passar por outra unidade, dentro do município ao qual ela está vinculada,
conta para o indicador. As inconsistências, em sua maioria, ocorrem devido a erros
durante o registro de cadastro. Contudo, tanto o cadastro simplificado, quanto o
cadastro completo, são válidos para determinar a base de cálculo. Apesar do Sisab
apresentar o resultado de cada indicador por equipe, de modo a auxiliar o gestor na
tomada de decisão, o conjunto dos indicadores será consolidado em um Indicador
Sintético Final (ISF) de forma municipal, que determinará o valor do incentivo financeiro
a ser transferido ao município.

45. Caso o paciente não tenha o cartão SUS, ela poderá ser cadastrada com o
CPF?

Sim. A partir da versão 3.2.21 do e-SUS APS, já é possível identificar o cidadão por
meio do CPF, tanto no sistema com PEC, quanto nas fichas do sistema CDS. O
Ministério da Saúde recomenda, preferencialmente, o uso do CPF tanto para
atendimento quanto para o cadastro.

46. Na mesma consulta, o usuário identificado como por exemplo, Gestante,
Hipertensa e Diabética, anotados estes 3 dados, são pontuados no mesmo
paciente de vez, ou tem que ser consultas distintas em dias distintos?

Sim, o mesmo cidadão que apresentar distintas condições de saúde, contempladas
como critérios nos indicadores de desempenho serão considerados, desde que
registrados corretamente durante o mesmo atendimento. Chamamos atenção para a
importância de fazer os acompanhamentos necessários para cada condição de saúde
que a pessoa apresentar neste mesmo atendimento. Deverá ser agendada uma
consulta de retorno para acompanhamento adequado de qualquer condição de saúde,
caso não seja possível sua realização conjunta.
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47. Como faço para saber o numerador e denominador informados, é através
dos relatórios do e-SUS?

O numerador e denominador informados podem ser consultados pelo e-Gestor APS,
no acesso restrito. Neste local, o gestor municipal, terá acesso à relação nominal das
pessoas que fazem parte do denominador e numerador de cada indicador de
desempenho (com exceção ao Indicador 5). Para mais informações sugiro explorar o
material intitulado “Roteiro de navegação no e-Gestor”, disponível em:
https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/pagamentodesempenho/

Já o denominador poderá ser instituído entre duas formas, ou a partir do valor
ESTIMADO (base de dados do Tabnet DATASUS e do IBGE - necessário consultar
estas bases), ou do valor INFORMADO (total de pessoas no período, cadastradas,
identificadas e vinculadas corretamente a uma equipe - podem ser obtidas no e-SUS).
O maior valor entre eles será considerado para compor a base de cálculo do indicador.

48. Gostaria de saber como extrair esses relatórios dos indicadores?

Por meio do SISAB (https://sisab.saude.gov.br/), esse é de acesso aberto ao público
para os resultados municipais, estaduais e nacional. Já o gestor municipal tem acesso
à área restrita onde é possível gerar esses relatórios por equipe, inclusive ver a lista
nominal de quem compõem os Indicadores de Desempenho. Para maiores
informações sugiro explorar o material: Roteiro de navegação no e-Gestor, disponível
em: https://aps.saude.gov.br/gestor/financiamento/pagamentodesempenho/

49. Como é o cálculo do Indicador Sintético Final (ISF)?

Corresponde ao cálculo do desempenho do conjunto dos sete indicadores de
desempenho previstos. É a consolidação final da avaliação do desempenho das
equipes das equipes Saúde da Família e equipes de Atenção Primária que determinará
o valor do incentivo financeiro a ser transferido ao município. O ISF é obtido a partir da
atribuição da nota individual de cada indicador, segundo seus respectivos parâmetros e
da ponderação pelos respectivos pesos de cada indicador, definidos em conformidade
com o esforço necessário para seu alcance (Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de
2019) e será aferido a cada 04 (quatro) meses com repercussão financeira para os 04
meses subsequentes.

50. Os lançamentos feitos pelas enfermeiras assistenciais não contam para o
indicador, correto?

Se as enfermeiras assistenciais forem da APS vinculadas a uma UBS, sim, os
lançamentos feitos por elas contabilizam.
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51. Como fazer cálculo ISF por Unidade?

Essa informação não é disponível por unidades. O ISF é obrigatoriamente um indicador
geral para cada município, representando a avaliação final de cada indicador municipal
previsto no Programa Previne Brasil.

52. Como é feita a unificação de prontuários no uso PEC? Exemplo, gestante
com dois cartões SUS na nossa base local, um início 8 e outro com início 7. Só
conseguimos unificar com acesso de coordenador de UBS? Tentei orientar a
recepção a fazer, porém não existe esse ícone UNIFICAR CADASTRO, daí
dificulta, porque sempre enfermeiro irá está atendendo como acesso dela e é a
recepção quem coloca clientes na lista para atendimentos.

Correto. Por se tratar de uma ação de alta sensibilidade e de muita responsabilidade
apenas profissionais com perfil de “Gerente de UBS” poderão ter acesso a esta
funcionalidade. O objetivo é unificar os cadastros dos cidadãos, com um ou mais CNS
com numeração diversa (dê preferência pelo que iniciam com o número 7) que
pertencem a uma única pessoa, ou ainda sem CNS. Lembramos que os dados pessoais
cadastrados devem ser iguais, aqueles com campos editáveis podem ser corrigidos.
Esse processo unirá todos os registros de cadastro e atendimento, seja no PEC, seja no
CDS, em um único prontuário.
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