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O que é o Previne Brasil?

Sobre esta Cartilha: leia atentamente antes de passar 
para os indicadores

Indicador 01: proporção de gestantes com pelo menos 6 
consultas de pré-natal realizadas (a primeira até a 12ª 
semana de gestação)

Indicador 02: proporção de gestantes com realização de 
exames para sífilis e HIV

Indicador 03: proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado

Indicador 04: cobertura de exame citopatológico

Indicador 05: proporção de crianças de 1(um) ano de 
idade vacinadas na APS contra Difeteria, Tétano, 
Coqueluche, Hepatite B, Infecções causadas por 
Haemophilus Influenzae tipo B e Poliomielite Inativada

Indicador 06: proporção de pessoas com hipertensão, 
com consulta e pressão arterial aferida no semestre

Indicador 07: proporção de pessoas com diabetes, com 
consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre

Referências

Índice 

* clique no indicador para ser direcionado à página desejada
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O que é o Previne Brasil?
O Previne Brasil é o novo modelo de financiamento da AP - 
Atenção Primária. Trata de uma série de novos critérios para 
que o município garanta sua verba federal para a AP. 

Confira abaixo quais são as principais mudanças deste novo 
modelo de financiamento em relação ao modelo antigo:
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Com era antes Com ficou com o Previne

PAB Fixo + PAB Variável
PAB Fixo - valor per capita 
calculado com base na 
população (IBGE) e na faixa do 
município de acordo com alguns 
indicadores.

PAB variável - dependia de 
credenciamento e implantação 
de estratégias e programas.

Capitação Ponderada
Quantitativo de pessoas 
cadastradas por equipe, conforme 
metas de cadastro 
pré-estabelecidas, aplicando 
pesos diferentes por 
vulnerabilidade socioeconômica, 
perfil demográfico e classificação 
geográfica. Valor per capita R$ 
50,50.

PMAQ
É um programa que contou com 
3 ciclos de avaliação até o 
momento. O pagamento era 
realizado para a unidade com 
base na avaliação dos 
indicadores do último ciclo até o 
próximo. Nota dos indicadores 
obtida por meio de avaliação de 
indicadores + avaliação externa.

Pagamento por 
desempenho
Pagamento será realizado com 
base na avaliação de 21 
indicadores. Sendo que 
trataremos neste guia sobre os 
primeiros 7 já divulgados até o 
momento.  Os valores do 
pagamento por desempenho 
serão recalculados a cada 4 
competências e serão transferidos 
mensalmente.

Programas de Saúde
Verba específica para cada 
programa, conforme portarias 
específicas. Município recebia 
conforme adesão aos 
programas. Ex: NASF, Programa 
Saúde na Hora, etc.

Incentivos para Ações 
Estratégicas
Verba específica de programas de 
saúde e estratégias, município 
recebe conforme adesão. Ex.: 
Equipe de Saúde Bucal, Programa 
Saúde na Hora, etc.



Quais são as fases do 
Previne Brasil?
A partir da publicação da Portaria 2.979 de Novembro/2019 e 
Notas Técnicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11/2022, as próximas fases 
são:

● Janeiro/2020: pagamento com base no teto da 
capacitação ponderada + PMAQ + Ações Estratégicas

● Maio/2020: pagamento com base nos cadastros 
realizados de Janeiro a Abril de 2020 + PMAQ + Ações 
Estratégicas.

● Setembro/2020: pagamento com base na avaliação 
de sete indicadores de desempenho de Maio a 
Agosto de 2020 + Capitação Ponderada + Ações 
Estratégicas.
Estes indicadores serão detalhados logo adiante, 
ainda nesta cartilha.

● Janeiro/2022: alteração nos indicadores 1, 5 e 7 no 
pagamento por desempenho

Qual é o objetivo do 
Previne Brasil?
O Programa tem como objetivo promover uma verdadeira 
reestruturação na forma que o Governo Federal distribui 
recursos para os municípios, alcançando mais brasileiros a 
partir de mudanças na forma de enviar os recursos para 
cuidados básicos em saúde.
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CONFIRA AQUI AS ORIENTAÇÕES GERAIS QUE 

SERVIRÃO PARA TODOS OS INDICADORES!

Leia atentamente antes de 
passar para os indicadores

SOBRE ESTA 
CARTILHA

Este guia foi elaborado com base nas 
documentações disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde, e tem como principal 
objetivo compilar algumas das informações 
mais relevantes, comparando com a forma 
de registro no sistema Olostech, de modo 
que você possa potencializar os indicadores 
da sua equipe. 

Lembramos aqui que todos os indicadores 
serão contabilizados através dos dados 
enviados ao e-SUS. Estes dados são por 
equipe e não por unidade, sendo assim, leia 
atentamente estas orientações gerais que 
vão servir para todos os indicadores!
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Antes de falar sobre cada um dos indicadores, fica aqui o lembrete: cadastro atualizado é 
imprescindível para TODOS os indicadores.

É  necessário também que, além dos dados atualizados,  o usuário tenha a ficha de cadastro individual 
atualizada (para isso, clique no ícone disponível no lado direito da tela).

Para todos os indicadores é preciso CNS; para os indicadores de gestante, imprescindível a Data de 
Nascimento e Sexo feminino. Também sugerimos que o CPF seja sempre informado no cadastro do 
Usuário, considerando este documento ser citado em diversos documentos do Ministério da Saúde 
como um documento válido. 

CNS
CPF
D.N.  
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Orientações gerais - para TODOS os indicadores

Sexo

CADASTRO DO USUÁRIO SUS
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Para garantir o envio das informações corretas ao Ministério da Saúde e garantir o 
repasse correto da verba da Atenção Primária, o cadastro das unidades e dos 
profissionais precisam estar atualizados e conter as seguintes informações:

Orientações gerais - para TODOS os indicadores
CADASTRO DE UNIDADE E PROFISSIONAL

Agora vamos potencializar o registro destes indicadores?

Cadastro da Unidade

UBS ESF O check de UBS ou ESF deve estar marcado na primeira tela de cadastro

Padrões SUS Na aba Padrões SUS, devem estar inseridos todos os serviços classificação
Também na aba Padrões SUS, o campo Local Atendimento deve estar 
configurado corretamente.

INE O INE das equipes da unidade devem estar cadastrados na unidade

Cadastro do Profissional

CNS O CNS do profissional deve ser o mesmo cadastrado no CNES

INE Deve conter a informação do INE no vínculo do profissional com a unidade.

CBO O CBO do profissional na Olostech deve ser o mesmo do CNES

          Importante!

TODAS as fichas exportadas com informações DIVERGENTES do CNES serão 
consideradas INVÁLIDAS pelo SISAB. Converse com o administrador do sistema 
e verifique como estão os cadastros em seu município. 
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Como serão obtidos 
esses 7 indicadores pelo 
sistema?
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1 - Proporção de gestantes 
com pelo menos seis 
consultas PN realizadas, 
sendo a primeira até a 12ª 
semana de gestação

Para que fim?
Avaliar o acesso ao acompanhamento pré-natal; subsidiar o processo de planejamento, gestão e 
avaliação da assistência ao pré-natal; incentivar a captação de gestantes para início oportuno do 
pré-natal, essencial para o diagnóstico precoce de alterações e intervenção adequada sobre 
condições que vulnerabilizam a saúde da gestante e da criança.

Por que esse indicador?
O acompanhamento adequado da gestante ao longo do pré-natal com consultas em 
quantidade e qualidade suficiente (entre outros elementos), é capaz de identificar problemas 
pré-existentes e aqueles desenvolvidos ao longo da gestação, propiciando diagnóstico precoce e 
tratamento apropriado. Isso aumenta as chances de uma gravidez saudável com o 
desenvolvimento correto do feto e um parto no tempo certo.

O que mostra?
A capacidade da equipe de captar precocemente a gestante bem como acompanhá-la ao 
longo da gestação. 

Como melhorar?
- Realizar vigilância ativa das pessoas adscritas à equipe, estando atento aos sinais de 

gestação; 
- Acompanhar proativamente o quantitativo de consultas de pré-natal por cada gestante 

(por meio de relatórios de sistema de informação ou controle manual); 
- Facilitar o acesso aos testes de gravidez (preferencialmente teste rápido) por meio de 

escuta inicial qualificada;
- Agendar consulta subsequente à anterior para as gestantes, acompanhando possíveis 

faltas e acionando a gestante por meio telefônico ou presencial (domicílio) para entender 
o motivo; 

- Agenda aberta para a gestante, evitando reservas de dia/período que não permitam à 
gestante escolher o melhor dia/período para ela, evitando absenteísmo.

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Atendimento Individual

O que mede?
Mede a proporção de gestantes que 
realizaram a quantidade de consultas de 
pré-natal preconizado pelo Ministério, 6 
atendimentos sendo que a primeira consulta 
deve ter sido realizada até a 12ª semana 
gestacional em relação ao total de gestantes 
estimadas do município.

Profissionais que podem registrar
- Médicos e Enfermeiros: atendimento 

de pré-natal
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CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235.
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Consultório Informatizado
Sala de Enfermagem Informatizada
Clínica (Registro de Produção)

Como realizar o registro?
Você precisa identificar para o e-SUS que essa paciente é uma gestante. Para isso, no 
atendimento médico ou de enfermagem, pelo Consultório Informatizado ou pela Sala de 
Enfermagem Informatizada informe o procedimento 0301010110 - Consulta Pré-Natal. Desta 
forma o Problema/ Condição Avaliada  de Pré Natal será enviado. 

OU
Preencha o CID10 
(Hipótese Diagnóstica)

OU
Preencha o CIAP

CIAP Válidos para determinar condição de gestante:
W03, W05, W29, W71, W79, W80, W81, W84 e W85

CID 10 Válidos para determinar condição de gestante:
O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, 
O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, 
O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, 
O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, 
O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, 
O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, 
O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, O343, O344, O345, O346, O347, 
O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, 
O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, 
O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, 
O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, 
O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, 
Z354, Z357, Z358, Z359
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1 - Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas PN 
realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação
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Ainda no atendimento da paciente, clique na gestante              e preencha a D.U.M.

         Dica Olostech

A D.U.M. só precisa ser preenchida no primeiro atendimento, nos demais ela será 
enviada automaticamente. Porém, o procedimento precisa ser preenchido a cada 
atendimento da paciente, e para garantir, aproveite e preencha sempre o CID10 ou 
CIAP correspondente, assim você garante que o indicador será atingido.
 

COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

1 - Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas PN 
realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação

No ambiente Clínica > Registro de Produção > Registrar: são os mesmos dados já 
comentados para Consultório Informatizado e Sala de Enfermagem Informatizada
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2 - Proporção de gestantes 
com realização de exames 
para sífilis e HIV

Para que fim?
Avalia o cumprimento de diretrizes e normas para a realização de um pré‐natal de qualidade na 
APS; subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência ao pré-natal; 
incentivar a realização dos exames de sífilis e HIV visando triar gestantes com essas patologias 
para que seja assegurado tratamento adequado com vistas a minimizar danos ao feto.

Por que esse indicador?
As infecções por HIV e sífilis são duas das doenças mais ameaçadoras ao feto, já que podem ser 
transmitidas verticalmente. A interrupção do ciclo de transmissão gestante → feto pode ser feita 
com terapia de eficácia reconhecida, se identificada em momento oportuno.

O que mostra?
Além do acompanhamento demonstrado no indicador anterior, destaca os exames de maior 
impacto na saúde do feto e do recém-nascido. 

Como melhorar?
Além das ações descritas para o indicador anterior, adicionalmente é importante: 

- Solicitar a primeira bateria destes exames logo na primeira consulta de pré-natal;
- Acionar o ACS para averiguar se os exames foram feitos e, caso não tenham, desenvolver 

estratégias para facilitar o acesso aos exames.
- Caso a mulher não tenha sorologias recentes, solicitar os exames mesmo que ainda não 

se tenha confirmação da gravidez;
- Dar preferência aos testes rápidos;
- Caso não haja teste rápido disponível, ter noção dos tempos necessários entre solicitação, 

marcação no laboratório e realização do exame na realidade da sua rede de atenção;
- Criar fluxo facilitado para a marcação desses exames e acompanhamento do 

agendamento para gestante pela importância do tempo maior para esse grupo.

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Procedimentos
Ficha de Atendimento Individual
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O que mede?
Mede a proporção de gestantes que 
realizaram exames de sífilis e HIV durante o 
pré-natal realizado na APS, ou seja, a sorologia 
avaliada e teste rápido realizado, em relação ao 
total de gestantes estimadas do município.
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Profissionais que podem registrar
- Médicos e Enfermeiros: atendimento 

de pré natal e exames avaliados
- Médicos, Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem: teste rápido

CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235; 
- Técnico/auxiliar de enfermagem = 3222.



COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Consultório Informatizado
Sala de Enfermagem Informatizada
Clínica (Registro de Produção) 

Como realizar o registro?
O registro deste indicador é muito similar ao anterior, porém como ele trata dos exames, tem algumas 
diferenças, mas vamos listar aqui todos os passos.  

Uma das formas de registro deste indicador é através do registro de execução de testes rápidos. Então, 
no atendimento médico ou de enfermagem, para identificar que a paciente é gestante, assim como no 
indicador anterior, você pode preencher o procedimento 0301010110 - Consulta Pré-Natal para que seja 
selecionado o Problema/ Condição Avaliada  de Pré Natal OU CID10 OU CIAP.  Informe então os 
procedimentos de testes rápidos correspondentes conforme abaixo: 

Procedimentos válidos: 
- 02.14.01.007-4 - Teste Rápido Para Sífilis;
- 02.14.01.008-2 - Teste Rápido Para Sífilis Na Gestante Ou Pai/Parceiro;
- 02.14.01.004-0 - Teste Rapido Para Deteccao De Hiv Na Gestante Ou Pai/Parceiro;
- 02.14.01.005-8 - Teste Rápido Para Detecção De Infecção Pelo Hiv.

2 - Proporção de gestantes com realização de exames para 
sífilis e HIV

CIAP Válidos para 
determinar condição 
de gestante:
W03, W05, W29, W71, 
W79, W80, W81, W84 
e W85

CID 10 Válidos para determinar condição de gestante:
O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, O212, O218, 
O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, 
O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, 
O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, 
O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, 
O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, 
O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, 
O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, 
O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, 
O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, 
O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

2 - Proporção de gestantes com realização de exames para 
sífilis e HIV

Outra forma de contabilizar este indicador é registrando a avaliação dos exames de Sífilis e 
HIV. Este registro é realizado através do campo 
É importante salientar que para que seja contabilizado, é preciso registrar a avaliação dos 
procedimentos laboratoriais, sendo possível o registro dos seguintes códigos: 

- 02.02.03.111-0:  Teste Nao Treponemico P/ Sifilis, Deteccao De
- 02.02.03.117-9: Teste Nao Treponemico P/ Sifilis Em Gestantes, Deteccao De
- 02.02.03.030-0: Anticorpos Anti-Hiv-1 + Hiv-2 (Elisa), Pesquisa De
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

2 - Proporção de gestantes com realização de exames para 
sífilis e HIV

15

         Dica Olostech

Se a D.U.M. já tiver sido preenchida, não é preciso informá-la novamente, porém, não 
esqueça de enviar um dos campos que identificam esta paciente como gestante: 
procedimento de Pré-Natal OU CID10 OU CIAP.  
 

Ainda no atendimento da paciente, clique na gestante              e preencha a D.U.M.

No ambiente Clínica: são os mesmos dados já comentados para Consultório Informatizado e 
Sala de Enfermagem Informatizada.

   15Previne Brasil - Olostech



3 - Proporção de gestantes 
com atendimento 
odontológico realizado

Para que fim?
Avaliar o acesso ao cuidado em saúde bucal no período pré-natal;
Avalia o cumprimento de diretrizes e normas para a realização de um pré‐natal de qualidade na 
APS;
Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência ao pré-natal.

Por que esse indicador?
Doenças bucais podem gerar problemas gestacionais como a indução do parto prematuro, 
entre outros, prejudicando potencialmente a saúde e o desenvolvimento do bebê. A saúde bucal 
deve ser observada na gestante como parte importante do cuidado pré-natal.

O que mostra?
Demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe de saúde da 
família e a equipe de saúde bucal para o efetivo acompanhamento pré-natal, mesmo que essas 
pessoas estejam em ambientes físicos distintos. 

Como melhorar?
- Marcar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato pré-natal da equipe 

de saúde da família (preferencialmente no momento da confirmação da gestação, 
inserindo esse elemento como mais um no checklist básico de primeira consulta);

- Manter vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao 
total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família (tais vagas deverão 
ser ocupadas por outras pessoas caso não sejam por gestantes);

- Criar canal de comunicação direto entre as equipes (e-mail, chat, prontuário eletrônico, 
telefone ou outro disponível) para verificar o encaminhamento e retorno, mesmo que 
ambas as equipes estejam no mesmo ambiente físico.

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Atendimento Odontológico
Ficha de Atendimento Individual

16

O que mede?
Mede a proporção de gestantes que 
realizaram atendimento odontológico no 
curso do pré-natal na APS. Compreende o 
registro de consulta odontológica realizada 
pelo cirurgião-dentista às gestantes da APS, 
visando, principalmente, prevenir agravos de
saúde bucal que possam comprometer a 
gestação e o bem-estar da gestante.

Profissionais que podem registrar: 
- Médicos e Enfermeiros: atendimento de 

pré-natal
- Dentista: atendimento odontológico
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CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235; 
- Cirurgião Dentista = 2232



COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Consultório Informatizado
Sala de Enfermagem Informatizada
Clínica (Registro de Produção)

Como realizar o registro?
Para este indicador será necessário o registro do atendimento odontológico e do atendimento 
individual por médico ou enfermeiro, da gestante.

Para o registro do atendimento odontológico, é só realizar o atendimento normalmente no 
Consultório Informatizado, por profissional de odontologia, identificando que a paciente é 
gestante. 

A paciente já deve ter tido um atendimento anterior com médico ou enfermeiro indicando que 
é gestante.
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3 - Proporção de gestantes com atendimento odontológico 
realizado
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

CIAP Válidos para determinar condição de gestante:
W03, W05, W29, W71, W79, W80, W81, W84 e W85

CID 10 Válidos para determinar condição de gestante:
O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, 
O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, 
O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, 
O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, 
O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, 
O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, 
O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, O343, O344, O345, O346, O347, 
O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, 
O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, 
O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, 
O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, 
O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, 
Z354, Z357, Z358, Z359

18

3 - Proporção de gestantes com atendimento odontológico 
realizado

Ainda no atendimento da paciente, clique na gestante              e preencha a D.U.M.

         Dica Olostech

A D.U.M. só precisa ser preenchida no primeiro atendimento, nos demais ela será 
enviada automaticamente. Porém, o procedimento precisa ser preenchido a cada 
atendimento da paciente, e para garantir, aproveite e preencha sempre o CID10 ou 
CIAP correspondente, assim você garante que o indicador será atingido.
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4 - Cobertura de Exame 
Citopatológico (Número de 
mulheres de 25 a 64 anos 
que realizaram exame 
citopatológico nos últimos 
3 anos)

Para que fim?
Avaliar a adequação do acesso ao exame preventivo para câncer do colo do útero. Expressa a 
realização de um exame a cada três anos, segundo as Diretrizes Nacionais.
Avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para a prevenção do câncer do colo do útero.
Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da saúde da mulher.

Por que esse indicador?
O câncer cérvico-uterino é o único completamente identificado anteriormente ao seu 
desenvolvimento e tem uma história natural bem conhecida, incluindo seus agentes 
causadores. Contudo, o número desse tipo de câncer ainda é acima do esperado para um país 
que oferece cobertura universal de rastreamento..

O que mostra?
A capacidade da equipe de realizar vigilância ativa da população adscrita (por meio de captação 
de mulheres que não tenham ido espontaneamente à unidade para aplicação do exame), de 
facilitar o acesso (ofertando o serviço a todas as mulheres na idade preconizada que frequentam 
a unidade, independentemente do motivo) e de aplicar esse exame em quantitativo compatível 
com a população de rastreamento adscrita.

Como melhorar?
- Ter dados populacionais para mensuração da oferta necessária ao rastreamento 

adequado para toda a população feminina na faixa etária;
- Ter controle individualizado dessa população, e não por quantitativo total, evitando 

realizar o exame sempre para as mesmas mulheres e deixando outras de fora do 
programa de rastreamento;

- Ter método de controle do seguimento das mulheres com exame alterado (sistema 
eletrônico ou registro de papel, ambos verificados periodicamente);

- Ofertar esse exame a todas as mulheres na idade preconizada

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Procedimentos

19

O que mede?
Mede a proporção de mulheres com idade 
entre 25 a 64 anos atendidas na APS que 
realizaram 1 exame citopatológico do colo do 
útero no intervalo 3 anos, em relação ao total 
de mulheres na mesma faixa etária estimadas 
do município. 

Profissionais que podem registrar
- Médicos e Enfermeiros: coleta de exame
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CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235; 



COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Consultório Informatizado
Sala de Enfermagem Informatizada
Clínica (Registro de Produção)
Ambientes em que é possível alterar os dados cadastrais dos usuários

Como realizar o registro?
No Consultório Informatizado e na Sala de Enfermagem Informatizada:
Procedimentos realizados:
Coleta de material citopatológico de colo uterino

20

4 - Cobertura de Exame Citopatológico (Número de mulheres 
de 25 a 64 anos que realizaram exame citopatológico nos 
últimos 3 anos)

20

Na Clínica: são os mesmos dados já comentados no Consultório Informatizado e Sala de 
Enfermagem Informatizada.
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         Dica Olostech

Este indicador é calculado com base na quantidade de Fichas de Cadastro Individual 
válidas de mulheres entre 25 e 64 anos e a quantidade de procedimentos de 
preventivo realizados para este mesmo público e faixa etária.



5 - Proporção de crianças de 1 (um) 
ano de idade vacinadas na APS 
contra Difteria, Tétano, Coqueluche, 
Hepatite B, infecções causadas por 
Haemophilus Influenza e tipo B e 
Poliomielite Inativada.

Para que fim?
Avaliar o acesso às ações de imunização;
Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação das ações de imunização.
Avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para a realização das ações de imunização na 
APS;

Por que esse indicador?
Em um cenário de resistência de alguns pais a aplicarem vacina nos seus filhos, o que tem 
gerado crescentes epidemias de doenças antes controladas, é fundamental monitorar a 
cobertura vacinal, principalmente no primeiro ano de vida, em que o sistema imunológico 
ainda está pouco desenvolvido. A verificação dessas duas vacinas se dá como uma forma 
mais fácil de monitorar a adesão da criança ao calendário vacinal.

O que mostra?
A capacidade de todos os profissionais em acompanhar a sua população adscrita de crianças, 
realizar captação para vacina nas consultas e dialogar com os pais sobre a importância da 
imunização.

Como melhorar?
- Realizar captação das crianças logo após o nascimento, de preferência no momento 

do teste do pezinho e/ou consulta puerperal, marcando a primeira consulta de 
puericultura para a primeira semana de vida;

- Orientar sobre a importância das vacinas já nas consultas de pré-natal e continuar ao 
longo das consultas de puericultura;

- Manter acompanhamento dos faltosos (atraso no calendário vacinal) individualmente 
e fazer busca ativa;

- Manter contato com creches para verificação do calendário vacinal, acompanhamento 
conjunto e diálogo colaborativo entre as partes.

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Vacinação

21

O que mede?
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 a quantidade de 
crianças que o município possui.

Profissionais que registram
- Médicos, Enfermeiros e Técnicos de 

enfermagem: vacinação
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CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235; 
- Técnico/auxiliar de enfermagem = 3222



COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Sala de Enfermagem Informatizada
Sala de Imunização Informatizada
Clínica 

Como realizar o registro?
Procedimentos realizados:
Registro das vacinas aplicadas referente a terceira dose da VIP e da Pentavalente.
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5 - Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, 

Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenza e tipo B e Poliomielite 
Inativada.

       Dica Olostech

Utilize o Relatório de Pesquisa de Vacinação (Vigilância Epidemiológica > Imunização > SPNI > Rel. 
Pesquisa Vacinação) e o Relatório de Busca Ativa (Vigilância Epidemiológica > Imunização > SPNI > 
Busca Ativa) para buscar os pacientes com até 1 ano que ainda não tenham o esquema completo das 
vacinas acima listadas.
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6 - Proporção de pessoas 
com hipertensão, com 
consulta e pressão arterial 
aferida no semestre

Para que fim?
Avaliar se a aferição de PA em pessoas com hipertensão, pelo menos uma vez no semestre, está 
incorporada no processo de trabalho da equipe com vistas ao controle da PA desses usuários; 
avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para o acompanhamento de pessoas hipertensas 
na APS; subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação no controle das doenças 
crônicas.

Por que esse indicador?
A hipertensão é um dos problemas crônicos de saúde mais prevalentes na população brasileira. 
Além disso, é um elemento importante de aumento do risco cardiovascular, principalmente se 
não estiver devidamente acompanhada e compensada. Além de aumentar a mortalidade, 
sobretudo em pessoas idosas, é fator importante de hospitalização e custos do sistema de 
saúde.

O que mostra?
Evidencia o contato entre a pessoa hipertensa e o serviço de saúde com a efetiva verificação de 
pressão arterial duas vezes ao ano (uma por semestre). Destaca-se, contudo, que, para um 
cuidado efetivo da pessoa hipertensa, mesmo que compensada, é preciso que a quantidade de 
aferições seja, no geral, maior que essa. Ainda, verifica se a equipe consegue minimizar o 
subdiagnóstico da doença, evitando que pessoas hipertensas não sejam diagnosticadas devido 
à natureza pouco sintomática da doença.

Como melhorar?
- Manter acompanhamento nominal das pessoas com hipertensão adscritas à equipe, 

verificando frequência de acompanhamento;
- Criar um fluxo para propiciar o constante monitoramento de pressão arterial (PA) dos 

usuários na USF com a finalidade de que pessoas com hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) tenham o hábito de monitorar a sua PA;

- O agendamento das consultas de acompanhamento deve ser feito para o médico e o  
enfermeiro da equipe. Ambos podem acompanhar o indivíduo com essa condição 
(resguardadas as diferenças de atuação e observações de protocolos de atendimento);

- Orientar o cidadão com hipertensão sobre a importância das consultas de 
acompanhamento e a verificação da PA no serviço

- Flexibilizar agenda sem realizar reserva de período para esse público, possibilitando a 
consulta no melhor horário para o cidadão sem bloquear acesso de pessoas com outras 
condições de saúde/doença.
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O que mede?

A proporção de pessoas com hipertensão 
arterial sistêmica, consultadas pelas equipes 
de APS e com a pressão arterial aferida no 
semestre em relação a quantidade estimada 
de hipertensos que o município possui.
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Profissionais que registram
- Médicos, Enfermeiros e Técnicos de 

enfermagem: aferição de pressão
- Médicos e Enfermeiros: atendimento

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Procedimentos
Ficha de Atendimento Individual

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Consultório Informatizado
Sala de Enfermagem Informatizada
Clínica (Registro de Produção)

Como realizar o registro?
Uma das formas de registrar é durante o atendimento do paciente, pelo Consultório 
Informatizado, ou pela Sala de Enfermagem Informatizada, informando o procedimento 
(03.01.10.003-9), + CID 10 OU CIAP OU Problema/Condição Avaliada.

CID 10 Válidos para determinar condição de hipertenso:
I10, I11, I110, I119, I12, I120, I129, I13, I130, I131, I132, I139, I15, I150, I151, I152, I158, I159, I270, I272, O10, O100, 
O101, O102, O103, O104 e O109.

CIAP Válidos para determinar condição de hipertenso:
K87, W81
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6 - Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e 
pressão arterial aferida no semestre.
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CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235; 
- Técnico/auxiliar de enfermagem = 3222



Outra forma de registro deste indicador é através da realização da Pré-Consulta nos 
ambientes Consultório Informatizado ou Sala de Enfermagem Informatizada: Ao informar os 
valores do campo de aferição de pressão arterial, o sistema lança o procedimento 
correspondente e, havendo um atendimento médico ou de enfermagem feito no semestre, 
não necessariamente no mesmo dia, o indicador é validado. 

No ambiente Clínica: são os mesmos dados já comentados para Consultório Informatizado e 
Sala de Enfermagem Informatizada
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

6 - Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e 
pressão arterial aferida no semestre
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7 - Proporção de pessoas 
com diabetes, com 
consulta e hemoglobina 
glicada solicitada no 
semestre

Para que fim?
Avaliar se a realização do exame de hemoglobina glicada, a cada semestre,, em pessoas com 
diabetes está incorporada na rotina de atendimento das equipes; Avaliar o cumprimento de 
diretrizes e normas para o acompanhamento de pessoas com Diabetes na APS; Subsidiar o 
processo de planejamento, gestão e avaliação no controle das doenças crônicas.

Por que esse indicador?
O diabetes mellitus é um transtorno metabólico de alta prevalência na população brasileira. 
Ele compõe um dos fatores de risco cardiovascular e sua importância vem aumentando 
devido às complicações agudas e crônicas. Por ser uma condição sensível à Atenção Primária 
à Saúde, o bom manejo dessa doença contribui para a diminuição das complicações e morte. 
A mensuração de hemoglobina glicada é o exame padronizado mais adequado para o 
acompanhamento de longo prazo desse problema de saúde.
O que mostra?
Demonstra o acompanhamento regular, pela equipe de saúde, das pessoas com diabetes 
mellitus bem como a realização do exame padronizado de acompanhamento dessa doença, 
de maneira complementar à glicose sérica ou glicemia capilar, quando estes também forem 
necessários.

Como melhorar?
- Manter acompanhamento nominal das pessoas com diabetes adscritas à equipe, 

verificando frequência de acompanhamento; •
- O agendamento das consultas de acompanhamento deve ser feito não só para o 

médico, mas também para o enfermeiro da equipe. Ambos podem acompanhar o 
indivíduo com essa condição (resguardadas as diferenças de atuação e observações de 
protocolos de atendimento);•

- Orientar o cidadão com diabetes sobre a importância das consultas de 
acompanhamento, dos exames laboratoriais e de levar os resultados no retorno;

- Flexibilizar agenda sem reservar período para esse público, possibilitando a consulta 
no melhor horário para o cidadão sem bloquear acesso de pessoas com outras 
condições de saúde/doença.

-
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O que mede?
Mede a proporção de pessoas com Diabetes que 
são consultadas pelas equipes de APS e 
possuem exame de hemoglobina glicada 
solicitada pelo menos uma vez a cada semestre 
em relação a quantidade estimada de 
diabéticos que o município possui. A medição 
da hemoglobina glicada pela equipe de APS 
pressupõe uma avaliação sobre o resultado do 
tratamento para cada pessoa.

   26Previne Brasil - Olostech



COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

Profissionais que registram
- Médicos e Enfermeiros: atendimento

a usuário diabético e solicitação de 
hemoglobina glicada

Quais são as fichas do e-SUS envolvidas?   
Ficha de Atendimento Individual

Quais os ambientes Olostech envolvidos? 
Consultório Informatizado
Sala de Enfermagem Informatizada
Clínica (Registro de Produção)

Como realizar o registro?
No atendimento do paciente, pelo Consultório Informatizado, ou pela Sala de Enfermagem 
Informatizada, informe o procedimento, CID 10 OU CIAP OU Problema/Condição Avaliada.

CID 10 Válidos para determinar condição de diabético:
E10, E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, E112, E113, E114, E115, 
E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, 
E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E14, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, 
E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, O244, O249, P702

CIAP Válidos para determinar condição de diabético:
T89, W85
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7 - Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e 
hemoglobina glicada solicitada no semestre
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CBOs pertencentes aos grupos:
- Médico = 2251, 2252, 2253, 2231; 
- Enfermeiro = 2235; 



Procedimento solicitado:
02.02.01.050-3 - Hemoglobina Glicada

No ambiente Clínica: são os mesmos dados já comentados para Consultório Informatizado e 
Sala de Enfermagem Informatizada
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COMO REGISTRAR ESTE INDICADOR NA OLOSTECH?

7 - Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e 
hemoglobina glicada solicitada no semestre

 

         Dica Olostech

Não há essa instrução específica nos manuais do MS, porém sugerimos que o registro 
do atendimento e da solicitação do procedimento sejam feitos a partir do mesmo 
atendimento no Consultório Informatizado.
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CONHEÇA 
O TIME 
Conheça quem 
preparou este material 
para que você possa 
potencializar ainda 
mais seus indicadores

Material desenvolvido por Olos Tecnologia Ltda EPP. Todos os direitos 
reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, 
traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua 
totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da Olostech que 
se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
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