
FAQ Olostech:

PREVINE
BRASIL

Março/2022
V.3



Previne Brasil

O Programa Previne Brasil é o novo modelo de 
Financiamento da Atenção Primária, que 
tem início em Janeiro de 2020. Com ele, 
extingue-se o modelo de pagamento pelo PAB 
Fixo e Variável, e o financiamento passa a 
considerar três formas de avaliação:
● A Capitação Ponderada;
● Pagamento por Desempenho;
● Incentivo para Ações Estratégicas.
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1. O que é o Previne 
Brasil?

Previne Brasil é o nome dado à nova forma de 
Financiamento da Atenção Primária, lançada 
em forma de um Programa no dia 12/11/2019. A 
nova forma de financiamento de custeio da 
APS é um modelo misto de pagamento, que 
passa a considerar, basicamente, o número de 
‘cadastros’ feitos pelas equipes, as estratégias 
que o município possui adesão e os indicadores 
de desempenho que serão anunciados nos 
próximos meses.

2. O que significa dizer que 
“agora o Ministério da Saúde 
passará a considerar os 
cadastros, ao invés da 
população total”?

Como um modelo misto de financiamento, ele 
é dividido em três partes:
● Capitação Ponderada;
● Pagamento por desempenho; e
● Incentivo para ações estratégicas. 

Em substituição ao PAB Fixo, que considera a 
população residente no município segundo o 
IBGE, o modelo de Capitação Ponderada passa 
a considerar a população cadastrada pelas 
equipes das unidades da atenção primária.
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3. Mas quais equipes podem 
realizar estes cadastros?

Todas as equipes da Atenção Primária podem, 
segundo a Portaria 3.222 de 10/12/2019, Portaria 
102 de 20/01/2022 ,e o FAQ disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde, realizar cadastros. Isso 
significa que toda equipe com INE, seja eSB, 
eAP, ESF, etc, podem realizar cadastros. 
Atualmente é possível realizar cadastro 
individual acessando a tela de Cadastro de 
Usuários ou pelo ícone do e-SUS, por diversos 
profissionais da Atenção Primária.

4. Preciso então revisar os INEs 
cadastrados no sistema 
Olostech e CNES para me 
certificar de que todos estão 
sendo informados (ou 
enviados?) corretamente ao 
Ministério da Saúde?

Esse é um ponto importante: é imprescindível 
a existência de INE nas fichas de cadastro para 
que as informações sejam contabilizadas no 
SISAB. Por isso, a sugestão é que seja realizada 
toda uma revisão cadastral, acessando a aba 
‘Vínculo’ da tela de cadastro de profissionais do 
sistema Olostech e verificando se todos estão 
devidamente vinculados em suas equipes na 
unidade.
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-102-de-20-de-janeiro-de-2022-375495336
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-102-de-20-de-janeiro-de-2022-375495336
https://drive.google.com/file/d/16CfiXiai2TS30JsC04YAE-hhzNFtOV5B/view?ts=5dd3360f


5. Equipes de Atenção Primária (eAP) também 
possuem INE?

Agora, todas as equipes da Atenção Primária, sejam Unidades Básicas, da 
Estratégia Saúde da Família, Unidades da Atenção Primária, todas, sem 
exceção, podem ter INE. O Ministério da Saúde, com o objetivo de facilitar a 
solicitação de credenciamento de eAPs, desburocratizar esse pedido tornou 
esse processo 100% online: basta acessar o sistema e-Gestor AB e solicitar o 
credenciamento. Porém, antes disso, é preciso se certificar de que os 
profissionais que irão compor as equipes estão devidamente cadastrados no 
CNES.

6. E que tipo de Cadastro o Ministério da Saúde irá 
considerar?

No FAQ consta a informação de que para o cálculo da capitação ponderada 
serão utilizados os cadastros individuais e cadastros simplificados. Até o 
momento, não existe estrutura de integração para envio de cadastros 
simplificados, e não encontramos nenhuma documentação a respeito, 
portanto precisamos que você questione ao Ministério da Saúde: 
municípios que utilizam sistemas próprios enviarão também cadastros 
simplificados? Cadastros simplificados serão obtidos de dados do Usuário 
SUS registrados em fichas de atendimento, de procedimento, etc?
Quanto aos Cadastros Individuais, trata-se do cadastro que atualmente é 
realizado pelo Agente Comunitário de Saúde, através do ambiente 
Administração de ESF no sistema Olostech, ou por meio do Tablet. Agora, 
como todas as equipes poderão realizar cadastros individuais, este passa a 
não ser de única responsabilidade do ACS, dando a diversos CBOs a 
possibilidade de registro desta ficha.
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https://drive.google.com/file/d/16CfiXiai2TS30JsC04YAE-hhzNFtOV5B/view?ts=5dd3360f


7. Para estes 
cadastros, é 
obrigatório o CNS?
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Serão contabilizados apenas os 
cadastros que tiverem um CNS 
ou um CPF válidos.

8. Como posso 
identificar, no 
sistema Olostech, as 
fichas de Cadastro 
Individual com CNS 
ou CPF inválidos?

Temos disponível no sistema Olostech o relatório de CNS inválido, que 
aponta, por segmento/área e microárea, quais fichas de cadastro individual 
encontram-se com CNS inválido ou sem CNS. Esse relatório pode ser 
acessado no ambiente de Administração de ESF > e-SUS > Relatórios. 

Agora também é possível visualizar os cadastros com CPF inválidos, através 
do mesmo menu. 



9. Quais CBOs podem realizar Cadastro Individual?

Neste link é possível ter acesso a todos os CBOs autorizados. Destacamos, 
por exemplo, a presença do CBO de Recepcionista (422110) nesta listagem 
e uma extensa lista de CBOs de profissionais de saúde. Importante 
destacar também que para que estes cadastros sejam considerados, é 
preciso que o profissional esteja cadastrado no CNES corretamente. Por 
isso, sugerimos também uma ampla revisão dos cadastros de profissionais, 
inclusive de recepcionistas vinculadas às unidades. Salientamos que o CBO 
de Assistente Administrativo não consta nesta listagem. 

10. Fora os cadastros, o que mais conta para que o 
município garanta sua verba de financiamento da 
Atenção Primária?

São considerados ainda: O Desempenho e Incentivos às Ações Estratégicas:
Desempenho: O desempenho será medido a cada quadrimestre por 
indicadores. A partir de Setembro/2020, serão considerados os 7 indicadores 
anunciados pelo Ministério da Saúde:
I – proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal 
realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação;
II – proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV;
III – proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado;
IV – cobertura de exame citopatológico;
V – 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;
VI – proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial 
aferida no semestre e
VII – proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina 
glicada solicitada no semestreobina glicada.
Para saber como serão avaliados os 7 indicadores de 2020, clique aqui. 
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https://integracao.esusab.ufsc.br/ledi/documentacao/regras/cbo.html#ficha-de-cadastro-individual
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-divulga-nota-tecnica-sobre-indicadores-de-pagamento-por-desempenho-do-previne-brasil/
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Incentivo às Ações Estratégicas:  O incentivo 
para ações estratégicas contemplará o custeio 
de algumas ações e programas, como: 
I - Programa Saúde na Hora;

II- Equipe de Saúde Bucal (eSB);

III - Unidade Odontológica Móvel (UOM);

IV - Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO);

V - Laboratório Regional de Prótese Dentária 
(LRPD);

VI - Equipe de Consultório na Rua (eCR);

VII - Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF);

VIII - Equipe de Saúde da Família Ribeirinha 
(eSFR);

IX - Microscopista;

X - Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP);
(veja todos os Programas e Estratégias na 
Portaria, Art. 12-H.)

As transferências financeiras observarão as 
regras previstas nas normas vigentes que 
regulamentam a organização, o 
funcionamento e financiamento das 
respectivas ações, programas e estratégias.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180


11. Quais são os prazos dos municípios?

Será considerado o percentual de alcance real para as metas estabelecidas 
nestes dois indicadores. Serão consideradas as regras de apuração dos 
indicadores conforme disposto pelo § 1º do art. 6º da PRT GM/MS
nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, respeitando as regras de cálculos
apresentados na Nota Técnica nº 5/2020 (DESF/SAPS/MS), uma vez que a base 
de análise SISAB corresponde ao terceiro quadrimestre de 2021.

● Q1/2022
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

● Q2/2022
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

● Q3/2022

Todos os indicadores!
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12. Como é possível 
obter dados 
relacionados ao 
desempenho de 
meu município no 
sistema Olostech?
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Disponibilizamos em alguns ambientes do sistema os relatórios baseados 
neste ciclo para que gestores e equipe possam fazer o acompanhamento.  É 
possível visualizar estes relatórios através dos seguintes caminhos:
Clínica > Relatórios > Previne Brasil
Coordenação > Relatórios Gerais > Previne Brasil
Administração de ESF > e-SUS > Relatórios > Previne Brasil

Importante! Nossos relatórios são apenas para consultas, não deixe de 
acompanhar seus números também pelos relatórios disponíveis no 
e-Gestor!

12. Quer nos ajudar a 
continuar este FAQ?

Envie suas dúvidas para nós!  
Nosso grupo de trabalho está 
empenhado para apoiar os 
clientes Olostech nesta 
transição. Conte conosco!
Envie sua dúvida para:
suporte@olostech.com :)

mailto:suporte@olostech.com


RUTH MIORELLI
Revisora / Editora

THAIS F. KIEUTEKA
Gerente

CONHEÇA 
O TIME 
Conheça quem 
preparou este material 
para que você possa 
potencializar os 
resultados de sua 
equipe!

MARIA LUIZA RAULINO
Criadora do Conteúdo

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.

Esperamos que tenha 
gostado da leitura e que 
este conteúdo tenha 
sanado suas dúvidas :)
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Conte sempre com a Olostech!

www.olostech.com Jaraguá do Sul - SC @olostech


