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APRESENTAÇÃO 
O Programa Previne Brasil é o novo modelo de financiamento do Ministério da Saúde 

(MS) para a Atenção Primária à Saúde (APS). Neste modelo, o custeio federal é cons-

tituído de 3 componentes: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incen-

tivo para ações estratégicas. O foco desse programa é estruturar o modelo de finan-

ciamento da APS para induzir ao acesso aos serviços, a cobertura efetiva de APS e o 

aumento da qualidade da assistência, com foco no resultado dos indicadores de saúde 

e no atendimento às necessidades de saúde das pessoas. 

 
Com vistas à qualificação dos registros e dos processos de trabalho nos Centros de 

Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte elaborou Nota Técnica 

com fórmula de cálculo dos indicadores do componente "pagamento por desempe-

nho" e com as telas do sistema de informação para o registro em campos adequados 

para a migração dos dados para o MS. Também foram elaborados vídeos instrutivos 

sobre o Programa e os passos do registro de atendimento com foco nos indicadores 

avaliados. Posteriormente foi encaminhado aos profissionais e gestores Google 

Forms para preenchimento das dúvidas a respeito dos indicadores. Este documento 

tem como objetivo esclarecer as dúvidas elencadas e contribuir para o registro ade-

quado do atendimento e a qualificação do cuidado nos Centros de Saúde. 
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INDICADORES DE PRÉ-NATAL 
 

INDICADOR 1: Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-
natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de 
gestação 
 

1. Quais são os CIDs aceitos pelo Ministério da Saúde no atendimento a gestan-
tes? 
Os CIDs considerados pelo Ministério da Saúde para as consultas de pré-natal/ aten-

dimento à gestante estão disponíveis nas páginas 8 a 11 da "Nota Técnica Conjunta 

nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 

2022, que pode ser acessada através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/de-

fault/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-

25-133640.pdf. São eles: 

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, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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Z321, Z33, Z34, Z340, Z348, Z349, Z35, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, 

Z359, Z36. 

O Ministério da Saúde também considera os códigos do sistema de Classificação In-

ternacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP2). São eles: W03, W05, 

W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85. 

No atendimento à gestante é importante que o profissional selecione alguma dessas 

opções de CID ou CIAP para que a consulta seja contabilizada pelo Ministério da Sa-

úde. 

 

2. Quais os CIDs específicos para os enfermeiros? 
Os enfermeiros poderão utilizar qualquer um dos CIDs elencados acima. 

 

3. CNS e CPF é obrigatório no cadastro da gestante? 
Sim, o cadastro da gestante deve estar atualizado e completo na ocasião do atendi-

mento, com coincidência exata no SISREDE e CADSUSWEB, para que a mesma seja 

contabilizada para os indicadores. 

 

4. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, disponível no link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/fi-

les/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-

133640.pdf. No caso deste indicador, os campos essenciais de registro são: Data da 

Última Menstruação (DUM) e CID (conforme relação da pergunta 1). Nos vídeos di-

vulgados constam o passo a passo do registro para a contabilização adequada para 

os indicadores do Programa. 

 

5. Consultas realizadas por ginecologista serão contabilizadas? 
Sim, desde que o ginecologista esteja no quadro de recursos humanos do Centro de 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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Saúde (dados inseridos no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde - SCNES) e a gestante tenha seu cadastro vinculado a uma equipe de Saúde 

da Família (eSF). 

 

6. Atendimentos em grupo ou compartilhado com o Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica (NASF-AB) serão contabilizados? 
Atendimentos em grupo não serão contabilizados, pois o Ministério da Saúde consi-

dera para os indicadores somente atendimentos individuais. Já os atendimentos com-

partilhados com o NASF-AB serão contabilizados para os indicadores, desde que re-

gistrados por médico ou enfermeiro, com um CID considerado pelo MS. 

 

7. As consultas de pré-natal de alto risco (PNAR) não serão contabilizadas para 
fins de indicador?  
Não, nenhuma consulta realizada no PNAR é contabilizada, porque o Ministério da 

Saúde considera somente os registros do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SISAB), em que são migrados do SISREDE os atendimentos realizados nos Centros 

de Saúde. É importante que a gestante encaminhada ao PNAR mantenha seu acom-

panhamento/atendimento nos Centros de Saúde.  

 

8. Gestantes que fazem o pré-natal pelo plano de saúde (rede suplementar) en-
tram no denominador deste indicador? 
Caso a gestante faça o pré-natal na rede suplementar e não seja atendida no Centro 

de Saúde, ela não entrará no denominador, se não tiver sido identificada como ges-

tante no cadastro.  

 

9. As unidades com grande número de usuários de baixo risco, não vinculados 
a eSF, não serão prejudicados no indicador? 
Não, os indicadores consideram os resultados por município. É importante lembrar 

que as metas não são muito altas (são inferiores ao parâmetro desejável), conside-

rando essas especificidades, sendo as mesmas para todos os municípios. 
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10. Como proceder com gestantes que são captadas precocemente e iniciam o 
pré-natal no Centro de Saúde, mas posteriormente migram para acompanha-
mento no privado/rede suplementar ou para o PNAR, recusando atendimento no 
Centro de Saúde por falta de disponibilidade? 
É importante que o acompanhamento das gestantes de alto risco seja compartilhado 

entre as equipes de Saúde da Família (eSF) e o PNAR. A Atenção Primária deve ser 

a coordenadora do cuidado e a unidade deve pensar em estratégias de convenci-

mento dessa gestante para continuar sendo acompanhada pelo Centro de Saúde, ali-

nhando com a equipe do PNAR as orientações prestadas.  

 

11. As consultas de pré-natal realizadas em gestantes que não tenham seu ca-
dastro vinculado a uma equipe de Saúde da Família (eSF) não serão considera-
das? 
Sim, para todos os indicadores serão considerados cadastros não vinculados desde 

que o usuário tenha sido atendido no Centro de Saúde. 

 

12. No caso de gestante que reside em outro município mas realiza o pré-natal 
em Belo Horizonte, para qual município será contabilizada a produção e o indi-
cador? 
A produção será para o município de vínculo da usuária. O mesmo acontece para as 

equipes, ou seja, se a gestante está com cadastro vinculado a eSF “X”, mas realiza o 

pré-natal com a eSF “Y”, os atendimentos serão contabilizados para a equipe “X”. 

Ressalta-se que a nota atribuída pelo Ministério da Saúde na apuração dos resultados 

é por município. Essa regra é válida para todos os indicadores. 

 

13. Gestantes que mudam de área de abrangência com gestação adiantada se-
rão computadas para o indicador? 
Sim, mas é importante lembrar que o Ministério da Saúde contabiliza o resultado para 

a equipe/Centro de Saúde de cadastro da usuária. Ou seja, se a gestante iniciou o 

pré-natal na 10ª semana em um Centro de Saúde já tendo realizado 4 consultas e 
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com 30 semanas muda de área de abrangência e a nova equipe realiza mais 2 aten-

dimentos, o indicador será considerado para a equipe em que a gestante estiver ca-

dastrada no momento da apuração, contribuindo para o resultado geral do município. 

Mas caso a gestante mude para determinada área de abrangência e não tenha sido 

captada precocemente pela unidade que a atendia anteriormente, ela não será con-

tabilizada no numerador. Contudo, ressalta-se a importância da equipe realizar toda a 

assistência necessária a esta gestante, de acordo com os protocolos vigentes. 

 

14. Caso a gestante mude de endereço, ela deverá continuar o pré-natal no novo 
endereço ou manter o acompanhamento na unidade de origem até o parto? 
A gestante deve ser prioritariamente atendida pelo Centro de Saúde/eSF da área de 

abrangência de sua residência. Assim, caso ela mude de endereço durante a gesta-

ção, a "nova" unidade deverá dar continuidade ao seu acompanhamento. 

 

15. Como proceder com as gestantes que mesmo com as intervenções da 
equipe faltam às consultas e acabam realizando menos de 6 consultas de pré-
natal? 
É importante fortalecer o vínculo com essas gestantes, realizar a busca ativa, acom-

panhamento do ACS, intervenção do assistente social etc. Ressalta-se que as ges-

tantes que realizarem menos de 6 consultas, ainda que captadas precocemente, não 

serão contabilizadas no indicador. 

 

16. Caso o parto ocorra antes de serem completadas as 42 semanas de gesta-
ção, os dados de atendimento serão contabilizados  nos indicadores de pré-
natal?  
Sim, a finalização da gestação antes da 42ª semana será contabilizada para o quadri-

mestre seguinte, quando a gestante completaria as 42 semanas. Isso é válido para 

qualquer um dos três indicadores de pré-natal. 
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17. É necessário realizar o registro do desfecho da gestação no SISREDE? 
Sim, o registro de finalização da gestação no sistema de informação é de extrema 

importância para continuidade do cuidado. O desfecho da gestação deve ser regis-

trado pela equipe de saúde, por meio do CID, conforme "Nota Técnica Conjunta nº 

001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 

2022, disponível no link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf.  

 

18. Serão contabilizadas para o denominador as usuárias cujo desfecho da ges-
tação foi aborto? 
Não, as mulheres com pré-natal na APS que tiveram registro de aborto no período da 

realização do pré-natal não são contabilizadas para o cálculo do indicador, nem para 

o numerador nem para o denominador. Assim, é fundamental que os profissionais 

registrem o desfecho da gestação no SISREDE, com os CID específicos de encerra-

mento da gestação, disponíveis na página 14 da "Nota Técnica Conjunta nº 001/2022 

- GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 2022, que 

pode ser acessada através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/es-

trutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-

133640.pdf. Caso a gestante não tenha sido identificada com um CID de aborto, a 

mesma será considerada no numerador e no denominador pelo Ministério da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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INDICADOR 2: Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e 
HIV 
 

1. Para este indicador é necessária a identificação da gestante com um dos CID 
considerados válidos pelo Ministério da Saúde? 
Sim, os exames só serão contabilizados para gestantes identificadas em consultas 

anteriores com o médico ou enfermeiro e com registro adequado do CID ou CIAP. Os 

CIDs válidos pelo Ministério da Saúde são os mesmos do indicador 1, que estão dis-

poníveis na "Nota Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SU-

ASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-

tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf. São eles: 

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, 

Z321, Z33, Z34, Z340, Z348, Z349, Z35, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, 

Z359, Z36. 

Ressalta-se que o Ministério da Saúde também considera os códigos do sistema de 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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Classificação Internacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP2). São eles: 

W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85. 

No atendimento à gestante é importante que o profissional selecione alguma dessas 

opções de CID/CIAP para que a consulta seja contabilizada pelo Ministério da Saúde.  

 

2. No caso do indicador dos exames de sífilis e HIV (sorologia e testes rápidos) 
para gestantes, não são considerados os CID relativos a exames? Somente os 
CID de pré-natal/gestantes? 
O registro de outros CIDs, como Z01-9 ou Z11-3 relativos a exames, ou outros relaci-

onados a diagnósticos de outras morbidades na saúde da mulher, deve ser realizado 

de maneira complementar para possibilitar uma melhor qualidade do registro e o mo-

nitoramento de outros programas, como Sífilis e HIV, mas não será válido para a me-

dição dos resultados alcançados para os indicadores do Programa Previne Brasil. 

 

3. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-con-

junta-001-20222022-02-25-133640.pdf. No caso deste indicador, os campos essenci-

ais de registro são os exames da aba "procedimentos", sendo eles o teste rápido para 

sífilis e HIV e o exame sorológico também para sífilis (VDRL) e HIV. É importante que 

para a sorologia, o profissional registre o resultado no campo "parecer do profissional", 

pois esta informação é que migra para o Ministério da Saúde como exame sorológico 

avaliado. Nos vídeos divulgados constam o passo a passo do registro para a contabi-

lização adequada para os indicadores do Programa. 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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4. Quais exames para sífilis e HIV para gestante serão considerados, teste rá-
pido, sorológico ou os dois? 
Os dois exames (teste rápido e sorologia) para sífilis e HIV são considerados para o 

indicador. A sorologia necessita de solicitação e avaliação pelo médico e/ou enfer-

meiro. E o teste rápido, de execução pelo médico, enfermeiro e/ou técnico/auxiliar de 

enfermagem. 

 

5. Qualquer teste rápido de sífilis e HIV realizado por médico, enfermeiro ou téc-
nico/auxiliar de enfermagem será contabilizado para o indicador? 
Todos os registros dos testes rápidos de HIV e sífilis serão migrados para o Ministério 

da Saúde, desde que a gestante tenha sido identificada com um dos CID reconhecidos 

pelo Ministério e tenha sido registrada a DUM, além daqueles parâmetros de cadastro 

do usuário e do profissional que realizou o atendimento. É importante que o exame 

seja realizado após a data da última menstruação. 

 

6. Para a sorologia de sífilis e HIV, é necessário que além de ter o resultado do 
exame, que o profissional registre a avaliação no SISREDE? 

Sim, caso o profissional não confirme que a avaliação foi realizada (por meio do botão 

de avaliação do exame ao clicar em resultados), o Ministério da Saúde não identificará 

que o exame foi realizado e avaliado. 

 

7. O registro do resultado do exame de sorologia avaliado pelo profissional no 
campo aberto da anamnese migra para o Ministério da Saúde? 
Não, os registros realizados em campos abertos do sistema não migram para o Minis-

tério da Saúde. Assim, para o dado ser contabilizado para o indicador é necessário o 

registro do resultado/avaliação no campo “parecer do profissional” na aba “Procedi-

mentos” do SISREDE. 
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8. Quando o SISREDE não aceitar o registro do resultado do exame no campo 
"parecer do profissional", o que o profissional deve fazer? 
Essa situação representa um erro do sistema, o qual deverá ser documentado e re-

portado para o técnico da Gerência de Assistência Epidemiologia e Regulação (GA-

ERE). 

 

9. É necessária a realização de teste rápido de sífilis e HIV para todas as gestan-
tes? 
Sim, é preconizado que o teste rápido seja realizado para todas as gestantes. 

 

10. Durante a gestação, quantos exames serão contabilizados no indicador? 
Para o indicador, apenas 1 exame (sorológico ou teste rápido) de sífilis e HIV será 

contabilizado para cada gestante. Porém é preconizada a realização de rotina de pelo 

menos 1 teste rápido e 1 sorologia de sífilis e HIV no 1º trimestre, 1 teste rápido de 

triagem para sífilis no 2º trimestre e 1 teste rápido de sífilis e 1 sorologia de sífilis e 

HVI, de acordo com o Protocolo de Pré-Natal, disponível no link:  https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Protocolo_pre-na-

tal_perperio-14-06-2019.pdf.  

 

11. Serão contabilizados os exames realizados em qual trimestre de gestação? 
O Ministério da Saúde não faz distinção quanto ao trimestre da gestação em que o 

teste rápido e/ou a sorologia foi realizado. É importante que no primeiro atendimento 

o profissional realize o teste rápido e solicite os exames sorológicos, seguindo o cro-

nograma conforme o Protocolo de Pré-Natal.  

 

12. Os exames de sífilis e HIV realizados nas Unidades de Referência Secundária 
ou PNAR não serão contabilizados para o indicador? 
Não, o Ministério da Saúde considera somente os exames realizados nos Centros de 

Saúde, tendo em vista que são considerados somente os registros do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SISAB). 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Protocolo_pre-natal_perperio-14-06-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Protocolo_pre-natal_perperio-14-06-2019.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Protocolo_pre-natal_perperio-14-06-2019.pdf
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13. Exames solicitados durante as consultas de pré-natal, como coleta de swab 
perianal, investigação de Estreptococo beta hemolítico dentre outros, serão 
contabilizados pelo indicador? 
Não, o Programa Previne Brasil considera somente os exames de sífilis e HIV. Porém 

todos os exames de rotina previstos no protocolo devem ser realizados para todas as 

gestantes. 
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INDICADOR 3: Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado 

1. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-con-

junta-001-20222022-02-25-133640.pdf. No caso deste indicador, os campos essenci-

ais são a seleção do tipo de atendimento e a seleção de "gestante" pelo cirurgião 

dentista. Nos vídeos divulgados constam o passo a passo do registro para a contabi-

lização adequada para os indicadores do Programa. 

 

2. Serão considerados os atendimentos realizados somente por cirurgião den-
tista? 
Sim, no caso deste indicador, os atendimentos realizados por Técnico de Saúde Bucal 

(TSB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) não são contabilizados. Dessa forma, o aco-

lhimento realizado pelo TSB não é considerado. Porém estes profissionais deverão 

manter a assistência prestada à gestante de acordo com os protocolos vigentes. 

 

3. Para o Ministério da Saúde será considerada somente a 1ª consulta odonto-
lógica de gestante (ou será considerada também qualquer tipo de consulta da 
gestante: 1ª consulta, consulta subsequente, consulta de urgência, pronto aten-
dimento etc.)? 
O Ministério considera qualquer consulta individual realizada pelo cirurgião dentista, 

para a contabilização no indicador, desde que realizada a partir da DUM. 

 

4. Será considerado para o indicador somente atendimentos individuais ou ati-
vidades coletivas para gestantes serão consideradas também? 
Para o indicador são considerados somente atendimentos individuais realizados por 

cirurgião dentista. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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5. Somente serão contabilizados os atendimentos odontológicos das gestantes 
se estas tiverem atendimento por médico ou enfermeiro anteriormente com re-
gistro da DUM e CID de pré-natal? 
Não, o Ministério da Saúde não consegue distinguir qual atendimento foi realizado 

primeiro desde que no mesmo quadrimestre. Porém, para fins assistenciais, reco-

menda-se que o atendimento individual odontológico para a gestante ocorra posteri-

ormente à consulta de pré-natal com médico ou enfermeiro. Ressalta-se que para a 

gestante ser contabilizada no indicador de atendimento odontológico, ela precisa ser 

identificada com um dos CID considerados pelo Ministério e ter sido registrada a DUM. 

 

6. Gestantes acompanhadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO) serão contabilizadas? 
Não, para o indicador serão consideradas somente as consultas odontológicas reali-

zadas por cirurgião dentista de Centro de Saúde, não sendo contabilizados os atendi-

mentos realizados na atenção secundária ou terciária. 

 

7. O Ministério da Saúde irá considerar a avaliação odontológica de gestante 
acompanhada pela rede suplementar/particular? 
Não, para que a consulta do cirurgião dentista do Centro de Saúde seja contabilizada 

é necessário que a gestante tenha pelo menos um atendimento realizado por profis-

sional médico ou enfermeiro do Centro de Saúde, com registro da DUM e CID consi-

derado pelo Ministério da Saúde. 

 

8. As unidades com grande número de usuários de baixo risco, não vinculados 
a eSF, não serão prejudicados no indicador? 
Não, os indicadores consideram os resultados por município. É importante lembrar 

que as metas não são muito altas (são inferiores ao parâmetro desejável), conside-

rando essas especificidades, sendo as mesmas para todos os municípios. 
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9. Gestantes que fazem acompanhamento odontológico pela rede suplementar 
ou privada entram no denominador? 
Sim, desde que essas mulheres sejam identificadas enquanto gestantes no Centro de 

Saúde. No caso de gestantes que fazem o acompanhamento odontológico e o pré-

natal exclusivamente na rede suplementar (sem consulta alguma no Centro de Saúde 

e sem identificação pelo cadastro), as mesmas não serão incluídas no denominador 

pelo Ministério da Saúde. 
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INDICADOR DE SAÚDE DA MULHER 
 

INDICADOR 4: Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS 

1. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-con-

junta-001-20222022-02-25-133640.pdf. No caso deste indicador, é necessário: na aba 

"procedimentos" solicitar o exame "citopatológico cérvico-vaginal", clicar na tecla 

"EC", preenchendo os campos da requisição do exame citopatológico, clicar no ícone 

da impressora e confirmar que houve coleta de material. Essa confirmação é que mi-

grará para o Ministério da Saúde. Nos vídeos divulgados constam o passo a passo do 

registro para a contabilização adequada para os indicadores do Programa. 

 

2. O Ministério da Saúde cobra algum CID específico relacionado a este indica-
dor (coleta de citopatológico)? 
Não, para este indicador basta o registro da coleta realizada, nos campos corretos do 

SISREDE. Ressalta-se que o registro em campos abertos do SISREDE, como na aba 

“Anamnese” não migra para o Ministério da Saúde. 

 

3. Qual a faixa etária considerada pelo Ministério da Saúde para fins do indica-
dor? 
Para este indicador são consideradas as mulheres com idade entre 25 e 64 anos, que 

realizaram a coleta do exame citopatológico na APS nos últimos 36 meses. 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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4. Caso a solicitação do exame citopatológico seja feito manualmente e regis-
trado posteriormente no SISREDE, sem impressão do pedido, o mesmo será 
contabilizado para o indicador de saúde da mulher? 
Não, o exame precisa ser impresso e confirmada a coleta, ao clicar no botão “SIM” 

após a impressão para que o dado migre para o Ministério da Saúde. No caso de 

registro posterior, o profissional deverá imprimir o pedido, confirmar a coleta e arquivar 

o pedido no prontuário físico da usuária. 

 

5. As unidades com grande número de usuários de baixo risco, não vinculados 
a eSF, não serão prejudicados no indicador? 
Não, no denominador entram somente as mulheres com idade entre 25 e 64 anos 

cadastradas ou atendidas nos Centros de Saúde, e a nota de apuração do Ministério 

da Saúde é do município e não por equipe. 

 

6. Usuárias acompanhadas pelo convênio (saúde suplementar) que não desejam 
realizar exame citopatológico no Centro de Saúde serão contabilizadas? 
Esta usuária entrará no denominador, se cadastrada e vinculada a uma eSF, mas não 

entrará no numerador, pois serão consideradas apenas as mulheres com idade entre 

25 e 64 anos que realizaram a coleta de citopatológico de colo de útero no Centro de 

Saúde nos 36 meses anteriores à avaliação. É importante lembrar que a meta do in-

dicador não é alta (inferior ao parâmetro desejável), considerando esta e outras espe-

cificidades. 

 

7. Para fins do indicador, a coleta poderá ser realizada por quais profissionais? 
Por médico ou enfermeiro de Centro de Saúde, tanto da equipe de Saúde da Família 

como de apoio.  
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INDICADOR DE SAÚDE DA CRIANÇA 
 

INDICADOR 5: Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS 
contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Hae-
mophilus Influenzae tipo b e Poliomielite Inativada 

 
1. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-con-

junta-001-20222022-02-25-133640.pdf. No caso deste indicador, o registro das vaci-

nas deverá ser realizado no SISREDE WEB, em "Imunização", sendo essencial a se-

leção da vacina e da dose aplicada, confirmando ao final, a aplicação e procedendo 

com a dispensação do usuário. Nos vídeos divulgados constam o passo a passo do 

registro para a contabilização adequada para os indicadores do Programa. 

 

2. Antes o indicador avaliava as crianças vacinadas com Poliomielite Inativada 
e Pentavalente. As vacinas agora avaliadas mudaram?  
Houve mudança nesse indicador que passou a avaliar o número de crianças vacina-

das contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Hae-

mophilus influenzae tipo b e Poliomielite, o que possibilita uma melhor avaliação da 

cobertura vacinal. Ressalta-se que as cinco primeiras vacinas são cobertas pela Pen-

tavalente. Seguem alguns cenários excepcionais válidos pelo Ministério da Saúde: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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3. Caso o esquema vacinal (referente às vacinas deste indicador) não tenha sido 
completado para uma criança até 1 ano de idade, sendo completado posterior-
mente, essa criança será incluída no numerador? 
Não, o indicador considera somente crianças de até 1 ano de idade vacinadas.  

 

4. Caso uma criança tenha recebido 3 doses de poliomielite inativada e 2 doses 
de pentavalente (excepcionalidades), ela será contabilizada pelo indicador? 
Não, o indicador considera o número de crianças que completaram 12 meses de idade 

e foram vacinadas para todas as doenças (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, 

infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo b e Poliomielite), o que normal-

mente coincide com a aplicação da vacina pentavalente e poliomielite inativada.  

 

5. Para este indicador são consideradas também as crianças com aplicação de 
vacina na rede privada? 
Sim, desde que o profissional realize a atualização do cartão vacinal no SISREDE.  



22 
 

 
 

Gerência de Atenção Primária à Saúde – GEAPS  
Diretoria de Assistência à Saúde – DIAS  

Subsecretaria de Atenção à Saúde – SUASA  
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA/BH 

Av. Afonso Pena, 2.336 | Funcionários | Belo Horizonte/MG 

6. Crianças que residem em outro município (com cadastro vinculado neste ou-
tro município), mas vacinadas em Belo Horizonte, para qual município a produ-
ção irá para fins deste indicador? 
A produção irá para o município em que a criança estiver cadastrada (com cadastro 

válido e vinculado a uma equipe). 

 
7. Serão incluídas no denominador crianças com reação vacinal grave? 
Sim, o Ministério da Saúde não faz distinção das crianças, sendo consideradas no 

denominador o número de crianças cadastradas e vinculadas em equipes de APS que 

completaram 12 meses de idade no quadrimestre avaliado, independente se desen-

volveram alguma reação vacinal anteriormente. 
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INDICADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS 
 

INDICADOR 6: Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão 
arterial aferida no semestre 
 

1. Para cumprir o indicador, é necessário que todos os usuários realizem con-
sulta e aferição de pressão arterial (PA) em todos os semestres? 
Sim, para cumprir o indicador a equipe deve monitorar o acompanhamento longitudi-

nal das pessoas com hipertensão e realizar pelo menos uma consulta e uma aferição 

de PA por semestre. A apuração do Ministério da Saúde considera sempre os últimos 

6 meses para este indicador. 

 

2. Quais profissionais são considerados para registro de dados desse indica-
dor? 
Para a consulta da pessoa com hipertensão, o MS considera somente a consulta do 

médico e enfermeiro e para o registro da PA aferida, médico, enfermeiro e técnico/au-

xiliar de enfermagem. No entanto, o acompanhamento das pessoas com hipertensão 

deve envolver todos os profissionais da equipe multiprofissional e, quando a PA for 

aferida nos atendimentos individuais ou coletivos, deve ser devidamente registrada no 

SISREDE. 

 

3. Quais são os CIDs aceitos pelo Ministério da Saúde no atendimento aos usu-
ários com hipertensão arterial? 
Os CIDs considerados pelo Ministério da Saúde para os atendimentos aos usuários 

com hipertensão arterial (HA) estão disponíveis na "Nota Técnica Conjunta nº 

001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 

2022, que pode ser acessada através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/de-

fault/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-

25-133640.pdf. São eles: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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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. 

O Ministério da Saúde também considera os códigos do sistema de Classificação In-

ternacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP2). São eles: K86, K87, W81. 

No atendimento ao paciente com HA é importante que o profissional selecione alguma 

dessas opções de CID ou CIAP para que a consulta e o procedimento de aferição de 

pressão arterial sejam contabilizados pelo Ministério da Saúde. 

 

4. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-con-

junta-001-20222022-02-25-133640.pdf. No caso deste indicador, os campos essenci-

ais de registro são: valores da PA aferida (campos fechados) e CID (conforme relação 

da pergunta 3). Nos vídeos divulgados constam o passo a passo do registro para a 

contabilização adequada para os indicadores do Programa. 

 

5. A pressão arterial registrada no campo aberto da aba ”anamnese” migra para 
o Ministério da Saúde? 
Não, nenhuma informação registrada em campo aberto do SISREDE migra para o 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB) do Ministério da Saúde. 

 

6. O registro da PA em campo fechado do Protocolo do Adulto do SISREDE mi-
gra para o Ministério da Saúde? 
Sim, o registro da PA em qualquer Protocolo, desde que seja realizado nos campos 

específicos descritos na "Nota Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/AS-

TIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 2022, que pode ser acessada 

através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf, migram 

para o Ministério da Saúde. Mas é importante que os profissionais utilizem os proto-

colos específicos da condição avaliada. 

 

7. No caso de atendimento a um usuário com diabetes e hipertensão, é neces-
sário abrir os dois protocolos no mesmo atendimento para o lançamento da afe-
rição de pressão arterial e solicitação de hemoglobina glicada? 
Não, para a contabilização para os indicadores basta que o profissional registre a PA 

em campos fechados (independente do Protocolo) e realize a solicitação do exame 

de hemoglobina glicada no SISREDE na aba “procedimentos”. 

 

8. Para os indicadores de doenças crônicas, para efeito de migração dos dados 
para o sistema do Ministério da Saúde, registrar os dois CID/CIAP (correspon-
dente às condições de hipertensão e diabetes) é suficiente para a migração dos 
dados para os dois indicadores, no caso de usuários com as duas condições? 
Sim, desde que o profissional registre os dois CID/CIAP (conforme relação do Minis-

tério da Saúde) das condições que o usuário apresenta. 

 

9. Se o profissional mudar de um protocolo para outro, no mesmo atendimento, 
a PA será registrada? 
Sim, os dados do atendimento não são perdidos quando o profissional muda de um 

protocolo para outro. Mas, para o registro da pressão arterial migrar para o Ministério 

da Saúde, é necessário que o preenchimento seja realizado nos campos específicos 

e que o usuário seja identificado com um CID/CIAP de hipertensão considerado pelo 

Ministério da Saúde. 

 

10. Caso o profissional médico ou enfermeiro registre os valores de aferição da 
pressão arterial (PA) no Protocolo de Demanda Espontânea do SISREDE, os 
mesmos serão considerados pelo Ministério da Saúde? 
Para o Ministério da Saúde, a migração do dado de aferição de PA independe do 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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protocolo de atendimento, assim, os registros no protocolo de demanda espontânea 

são contabilizados, desde que o usuário tenha sido identificado nos últimos 6 meses 

com algum dos CID/CIAP de hipertensão considerado pelo Ministério. 

 

11. Os registros de aferição da pressão arterial realizados por técnicos/auxilia-
res de enfermagem no SISREDE WEB são contabilizados para o indicador? 
Os registros dos técnicos/auxiliares de enfermagem no SISREDE WEB também são 

contabilizados, desde que o usuário tenha sido identificado nos últimos 6 meses com 

algum dos CID/CIAP de hipertensão em consulta realizada por profissional médico ou 

enfermeiro. Ressalta-se que são considerados os registros realizados por estes pro-

fissionais tanto das equipes de Saúde da Família como os de apoio. 

 

12. A aferição de pressão arterial realizada por cirurgião dentista ou por profis-
sional do NASF-AB será contabilizada para este indicador? 
Não, o Ministério da Saúde considera somente a aferição da PA realizada e registrada 

por profissional enfermeiro, médico e técnico/auxiliar de enfermagem.  

 

13. Para o indicador 6, de aferição da PA em pacientes com hipertensão arterial, 
o Ministério da Saúde considerará os registros realizados pelos profissionais 
do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)? 
Não, o Ministério da Saúde considera para este indicador somente o registro da pres-

são arterial realizado por médico, enfermeiro e técnico/auxiliar de enfermagem. Ou 

seja, o Ministério não considera os atendimentos realizados pelos profissionais do 

NASF-AB para o conjunto dos sete indicadores. O que não diminui a importância do 

acompanhamento pelos profissionais do NASF-AB para o cumprimento das metas te-

rapêuticas de estabilização e prevenção de agravos e morte prematura, assim como 

o registro adequado por estes profissionais no SISREDE para a qualificação do cui-

dado. 
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14. A marcação do CID para hipertensão só é válida se for registrado por profis-
sional médico e enfermeiro? Não é contabilizado, para o indicador 6, os regis-
tros destes CID por profissionais de outras categorias? 
A marcação do CID/CIAP para hipertensão só é válida para o Ministério da Saúde se 

for registrada por profissional médico, de qualquer especialidade, e enfermeiro de 

Centros de Saúde. Mas para a qualificação do registro, é importante que outros pro-

fissionais também façam o registro de acordo com a condição de saúde do usuário. 

 

15. Os CID específicos de hipertensão, considerados pelo Ministério da Saúde, 
podem ser utilizados pelo profissional enfermeiro?  
Sim, esses CID podem ser utilizados por qualquer profissional de nível superior, po-

rém para fins do acompanhamento pelo Ministério, serão considerados o registro da-

queles CID por profissional médico e enfermeiro. 

 

16. O CID de hipertensão precisa ser lançado em todos os atendimentos? Ou 
uma única vez lançado para o usuário já fica considerado com esta condição? 
O CID precisa ser lançado minimamente 1 vez a cada 6 meses para o Ministério da 

Saúde conseguir cruzar as informações do CID com a realização da consulta e a afe-

rição da pressão arterial. Porém recomenda-se que, nos casos dos usuários sabida-

mente com hipertensão arterial, os profissionais façam o registro do CID/CIAP corres-

pondente dessa condição em todos os atendimentos. Além de outros CID que corres-

pondam à situação avaliada naquele atendimento. 

 

17.  A marcação do CID de hipertensão só é válida se for registrada por profis-
sional da APS? Não será contabilizado para este indicador, os registros destes 
CID por profissionais da atenção secundária ou terciária, ainda que utilize o SIS-
REDE? 

Como o Ministério da Saúde utiliza o Sistema de Informação da Atenção Básica (SI-

SAB) para os indicadores do Programa Previne Brasil, os registros que são migrados 

para este sistema se referem somente aos atendimentos realizados na Atenção 
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Primária, ou seja, nos Centros de Saúde. Não há possibilidade de utilizar outras bases 

de dados pelo Ministério da Saúde e os indicadores são voltados para o atendimento 

pela APS. Os registros realizados por outros níveis de atenção não são contabilizados, 

apesar da importância da informação para o acompanhamento dos usuários. 

 

18. Atendimentos realizados por profissionais da Atenção Secundária (como 
CEM e URS) são contabilizados para o indicador? 
Não, são considerados somente os atendimentos e procedimentos realizados pela 

APS, pois o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde é o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SISAB), com dados apenas da Atenção Primária. 

 

19. Se a avaliação pelo Ministério da Saúde é quadrimestral, como será a avali-
ação do registro da aferição da pressão arterial a cada semestre?  
O prazo de memória será sempre dos 6 meses anteriores para os indicadores de do-

enças crônicas. No caso do indicador 6, a avaliação do 2º quadrimestre de 2021, por 

exemplo, considerará os registros referentes também ao 1º quadrimestre de 2021 e 

aos meses de novembro e dezembro do 3º quadrimestre de 2020, totalizando o perí-

odo de 6 meses de avaliação. 

 

20. Usuários com hipertensão arterial acompanhados pelo plano de saúde (rede 
suplementar) entram no denominador deste indicador? 
Sim, se estes usuários forem identificados com esta condição no cadastro individual 

ou tiver algum atendimento individual com médico ou enfermeiro com identificação de 

um dos CID considerados.  

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

Gerência de Atenção Primária à Saúde – GEAPS  
Diretoria de Assistência à Saúde – DIAS  

Subsecretaria de Atenção à Saúde – SUASA  
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA/BH 

Av. Afonso Pena, 2.336 | Funcionários | Belo Horizonte/MG 

INDICADOR 7: Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglo-
bina glicada solicitada no semestre 

 

1. Para cumprir o indicador, é necessário que todos os usuários realizem con-
sulta e tenham solicitação de hemoglobina glicada (HbA1c) em todos os semes-
tres? 
Sim, para cumprir o indicador a equipe deve monitorar o acompanhamento longitudi-

nal das pessoas com diabetes e realizar pelo menos uma consulta e solicitação de 

HbA1c a cada 6 meses. 

 

2. Quais profissionais são considerados para registro de dados desse indica-
dor? 
Para a consulta e a solicitação do exame da pessoa com diabetes, o MS considera 

somente os registros por médico e enfermeiro. No entanto, o acompanhamento das 

pessoas com diabetes deve envolver todos os profissionais da equipe multiprofissional 

e, quando a solicitação do exame ocorrer em atendimentos individuais ou coletivos, 

deve ser devidamente registrada no SISREDE. 

 

3. Quais são os CIDs aceitos pelo Ministério da Saúde no atendimento aos usu-
ários com diabetes mellitus? 
Os CIDs considerados pelo Ministério da Saúde para os atendimentos aos usuários 

com diabetes mellitus (DM) estão disponíveis na "Nota Técnica Conjunta nº 001/2022 

- GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 2022, que 

pode ser acessada através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/es-

trutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-

133640.pdf. São eles: 

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, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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E147, E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, O244, O249, P702. 

O Ministério da Saúde também considera os códigos do sistema de Classificação In-

ternacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP2). São eles: T89, T90, W85. 

No atendimento ao paciente com DM é importante que o profissional selecione alguma 

dessas opções de CID ou CIAP para que a consulta e o procedimento de solicitação 

de glico hemoglobina sejam contabilizados pelo Ministério da Saúde. 

 

4. Em quais locais do SISREDE os profissionais devem realizar o registro de 
atendimento para contabilizar para o indicador? 
Os locais de registro estão descritos, com o print das telas do SISREDE, na "Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/ASTIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 

de fevereiro de 2022, que pode ser acessada através do link: https://prefei-

tura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-con-

junta-001-20222022-02-25-133640.pdf. No caso deste indicador, os campos essenci-

ais de registro são: solicitação do exame "glico hemoglobina - hemoglobina glicada" 

na aba "procedimentos" e CID/CIAP (conforme relação da pergunta 3). Nos vídeos 

divulgados constam o passo a passo do registro para a contabilização adequada para 

os indicadores do Programa. 

 

5. A marcação do CID de diabetes só é válida se for registrado por profissional 
médico e enfermeiro? Não são contabilizados, para este indicador, os registros 
destes CID por profissionais de outras categorias? 
A marcação do CID para diabetes só é válida para o Ministério da Saúde se for regis-

trada por profissional médico, de qualquer especialidade, e enfermeiro de Centros de 

Saúde. Mas para a qualificação do registro, é importante que outros profissionais tam-

bém façam o registro de acordo com a condição de saúde do usuário. 

 

6. Os CID específicos de diabetes, considerados pelo Ministério da Saúde, po-
dem ser utilizados pelo profissional enfermeiro?  
Sim, esses CID podem ser utilizados por qualquer profissional de nível superior, 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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porém para fins do acompanhamento pelo Ministério, serão considerados o registro 

daqueles CID por profissional médico e enfermeiro. 

 

7. O CID de diabetes precisa ser lançado em todos os atendimentos? Ou uma 
única vez lançado para o usuário já fica considerado? 
O CID precisa ser lançado minimamente 1 vez a cada 6 meses, por profissional mé-

dico ou enfermeiro, para o Ministério da Saúde conseguir cruzar as informações do 

CID com a solicitação do exame de hemoglobina glicada. Porém recomenda-se que, 

nos casos dos usuários sabidamente com diabetes mellitus, os profissionais façam o 

registro do CID correspondente dessas condições em todos os atendimentos. Além 

de outros CID que correspondam à situação avaliada naquele atendimento. 

 

8.  A marcação do CID de diabetes só é válida se for registrada por profissional 
da APS? Não são contabilizados, para os indicadores, os registros destes CID 
por profissionais da atenção secundária ou terciária, ainda que utilize o SIS-
REDE? 

Como o Ministério da Saúde utiliza o Sistema de Informação da Atenção Básica (SI-

SAB) para os indicadores do Programa Previne Brasil, os registros que são migrados 

para este sistema se referem somente aos atendimentos realizados na Atenção Pri-

mária, ou seja, nos Centros de Saúde. Não há possibilidade de utilizar outras bases 

de dados pelo Ministério da Saúde e os indicadores são voltados para o atendimento 

pela APS. Os registros realizados por outros níveis de atenção não são contabilizados, 

apesar da importância da informação para o acompanhamento dos usuários. 

 

9. Para todo atendimento a um usuário com diabetes mellitus o profissional deve 
registrar um CID aceito pelo Ministério da Saúde, ainda que o motivo do atendi-
mento seja outro (ex: síndrome gripal)? 
O ideal é que os profissionais façam o registro do CID correspondente de diabetes 

mellitus em todos os atendimentos, para os usuários sabidamente com esta condição, 

além de outros CID/CIAP que correspondam à situação avaliada naquele 
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atendimento. Porém, para o Ministério da Saúde, um registro de um desses CID/CIAP 

a cada 6 meses é suficiente. 

 

10. Para o indicador relacionado aos usuários com diabetes, basta o profissional 
médico ou enfermeiro solicitar o exame de hemoglobina glicada ou é necessário 
o registro do resultado e data para fins de contabilização do indicador?  
Para o numerador serão considerados os exames de hemoglobina glicada solicitados. 

O registro do resultado com a data é importante para a qualificação da informação e 

da assistência. Para que a Secretaria Municipal de Saúde possa acompanhar se os 

exames solicitados foram coletados e executados, o profissional deverá registrar o 

resultado no campo “parecer profissional”. Somente com o resultado do exame que 

vem do laboratório não é possível identificar no SISREDE que o exame foi “executado” 

e avaliado por um profissional. 

 

11. Atendimentos realizados por profissionais da Atenção Secundária (como 
CEM e URS) são contabilizados para o indicador? 
Não, são considerados somente os atendimentos e procedimentos realizados pela 

APS, pois o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde é o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SISAB), com dados apenas da Atenção Primária. 

 

12. No caso de usuário com diabetes mellitus atendido por endocrinologista na 
Atenção Secundária, caso este profissional solicite o exame de hemoglobina 
glicada e o médico da equipe de Saúde da Família registre o resultado no campo 
adequado, será contabilizado para o indicador? 
Não, pois o indicador considera somente as solicitações do exame realizadas pelo 

Centro de Saúde, porém é importante que todos os profissionais façam o registro ade-

quado. 
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13. Se o usuário teve um atendimento no último ano em que foi identificado com 
diabetes mellitus, em que o profissional avaliou o resultado de hemoglobina gli-
cada solicitado pela rede suplementar ou privada, como contabilizar? 
Neste caso não há possibilidade de contabilização para o indicador, pois o Ministério 

da Saúde considera apenas a solicitação do exame realizada por profissional enfer-

meiro ou médico do Centro de Saúde. No entanto, é importante que caso o profissional 

do Centro de Saúde realize atendimento para este usuário, que as informações refe-

rentes aos exames avaliados, bem como todos os procedimentos realizados, sejam 

adequadamente registrados no SISREDE. 

 

14. Se o usuário apresentar exame de hemoglobina glicada realizada pelo con-
vênio ou particular, onde o profissional deverá registrar? 
Neste caso, o profissional deverá registrar o resultado na aba “procedimentos”, cli-

cando no botão "Proc. Terceiros". O profissional deverá informar o exame, inserir o 

resultado e o parecer. 

 

15. Se a solicitação de glicohemoglobina for gerada em qualquer protocolo, a 
informação irá migrar para o indicador? 
Sim, desde que o usuário seja identificado com um CID/CIAP de diabetes considerado 

pelo Ministério da Saúde. 

 

16. No caso de atendimento a um usuário com diabetes e hipertensão, é neces-
sário abrir os dois protocolos no mesmo atendimento para o lançamento da afe-
rição de pressão arterial e solicitação de hemoglobina glicada? 
Não, para a contabilização para os indicadores basta que o profissional registre a PA 

em campos fechados (independente do Protocolo) e realize a solicitação do exame 

de hemoglobina glicada no SISREDE na aba procedimentos. 
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17. Qual protocolo o profissional deve escolher ao atender um usuário com hi-
pertensão e diabetes? 
Para o indicador 7 não faz diferença a escolha do protocolo desde que o registro seja 

realizado adequadamente. Recomenda-se que o profissional utilize os dois protocolos 

no atendimento realizado conforme as avaliações realizadas naquela consulta. 

 

18. Para os indicadores de doenças crônicas, o profissional pode fazer a solici-
tação de hemoglobina glicada para contar como indicador 7 e no mesmo proto-
colo de atendimento pode-se colocar o registro da PA no campo estruturado 
para contar como indicador 6, no caso de usuários com as duas condições? 
Sim, desde que o profissional registre os dois CID/CIAP (conforme relação do Minis-

tério da Saúde) das condições que o usuário apresenta. 

 

19. Para o indicador de usuários com diabetes mellitus com solicitação de he-
moglobina glicada, o Ministério da Saúde não considerará os registros realiza-
dos pelos profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Bá-
sica (NASF-AB)? 
Não, o Ministério da Saúde considera para o indicador somente o registro do CID/CIAP 

realizado por enfermeiro e médico e a solicitação do exame de hemoglobina glicada 

por estes profissionais. Ou seja, o Ministério não considera os atendimentos realiza-

dos pelos profissionais do NASF-AB para o conjunto dos sete indicadores. O que não 

diminui a importância do acompanhamento pelos profissionais do NASF-AB para o 

cumprimento das metas terapêuticas de estabilização e prevenção de agravos e morte 

prematura e não impede o registro adequado por estes profissionais no SISREDE 

para a qualificação do cuidado. 

 

20. Como o profissional deve proceder quando o exame é solicitado à mão (por 
motivos como sistema fora do ar, sem internet etc.) e não há como registrar o 
resultado? 
Neste caso, após o resultado do exame, o profissional poderá solicitar o exame no 



35 
 

 
 

Gerência de Atenção Primária à Saúde – GEAPS  
Diretoria de Assistência à Saúde – DIAS  

Subsecretaria de Atenção à Saúde – SUASA  
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA/BH 

Av. Afonso Pena, 2.336 | Funcionários | Belo Horizonte/MG 

sistema e registrar o resultado no campo "parecer do profissional". Ressalta-se que 

para este indicador a solicitação do exame no sistema é suficiente, mas é importante 

que o registro do resultado também esteja disponível no SISREDE. 

 

21. Se a avaliação pelo Ministério da Saúde é quadrimestral, como será a avali-
ação do registro da solicitação de hemoglobina glicada semestralmente?  
O prazo de memória será sempre dos 6 meses anteriores para os indicadores de do-

enças crônicas. No caso do indicador 7, a avaliação do 2º quadrimestre de 2021, por 

exemplo, considerará os registros referentes também ao 1º quadrimestre de 2021 e 

aos meses de novembro e dezembro do 3º quadrimestre de 2020, totalizando o perí-

odo de 6 meses de avaliação. 

 

22. Usuários com diabetes acompanhados pelo plano de saúde (rede suplemen-
tar) entram no denominador deste indicador? 
Sim, se estes usuários forem identificados com esta condição no cadastro individual 

ou tiver algum atendimento individual com médico ou enfermeiro com identificação de 

um dos CID considerados. 
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DÚVIDAS GERAIS 
 

1. O registro do CBO e CNS do profissional deve estar vinculado a um INE de 
equipe de Saúde da Família e ao CNES do Centro de Saúde?  
O registro do CBO e CNS do profissional deve, obrigatoriamente, estar vinculado a 

um CNES de unidade da APS, ou seja, do Centro de Saúde. Não é necessário o 

profissional estar vinculado a um INE de eSF. Isso significa que o registro dos atendi-

mentos pelos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem 

e cirurgião dentista de apoio são contabilizados pelo Ministério da Saúde. 

 

2. Os atendimentos realizados por profissionais de apoio (ginecologistas, médi-
cos clínicos/generalistas, pediatras, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfer-
magem) dos Centros de Saúde também são contabilizados para os indicadores 
do Programa Previne Brasil? 
Sim, os atendimentos realizados por profissionais de apoio lotados em uma unidade 

com CNES de APS são válidos, desde que o usuário atendido tenha seu cadastro 

vinculado a uma equipe de Saúde da Saúde (eSF). 

 

3. Para o registro de procedimentos, são contabilizados pelo Ministério da Sa-
úde, aqueles realizados tanto pelo técnico como pelo auxiliar de enfermagem? 
Sim, o Ministério da Saúde identifica as categorias profissionais que realizaram o pro-

cedimento conforme o CBO, sendo que técnico de enfermagem e auxiliar de enferma-

gem apresentam o mesmo CBO (3222). 

 

4. Caso o usuário vinculado a um determinado Centro de Saúde tenha sido aten-
dido em outra unidade, o indicador será alimentado para a equipe de Saúde da 
Família (eSF) que o atendeu ou para a eSF a qual ele está vinculado?  
O Ministério da Saúde considera a equipe em que o usuário é adequadamente cadas-

trado. 
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5. Quais são os dados de cadastro que serão validados para os usuários que 
foram atendidos na APS?  
Os dados que serão validados são: CPF, CNS, DN e sexo. Caso os dados de cadastro 

do usuário estejam incorretos na ocasião do atendimento, o mesmo não será conta-

bilizado pelo Ministério da Saúde. 

 

6. O Ministério da Saúde considerará somente os atendimentos aos usuários 
cujo Cartão Nacional de Saúde se inicie com o número 7? 
Todos os números de Cartão Nacional de Saúde constantes da base de dados são 

válidos, desde que os dados cadastrais constantes no SISREDE sejam idênticos ao 

CADSUSWEB. O número iniciado com 7 é atribuído quando o cadastro atinge alto 

grau de qualidade, ou seja, quando grande parte dos campos de cadastro estão pre-

enchidos, assim é importante a verificação dos dados de cadastro dos usuários. Res-

salta-se que os Centros de Saúde não podem recusar atendimento para cadastros 

que iniciem ou não com o número 7.  

 

7. Serão contabilizados para os indicadores somente os usuários com cadastro 
sincronizado com o CADSUSWEB? 
Não, mas o cadastro dos usuários no SISREDE deve estar completo, com CPF ou 

CNS válido minimamente. O cadastro sincronizado com o CADSUSWEB garante as 

informações necessárias para o Ministério da Saúde. 

 

8. Os atendimentos realizados para usuários com cadastros não vinculados ao 
domicílio (informado) ou do “baixo risco” não vinculado a uma equipe, não se-
rão migrados para fins dos indicadores? 
Para o Ministério da Saúde o cadastro válido significa usuário com CNS válido ou CPF 

válido (correto), e o conceito de vinculado do Ministério é usuário vinculado a uma 

equipe, seja por cadastro, atendimento ou procedimento realizado na APS. De toda 

forma, o registro do atendimento deve ser realizado adequadamente para todos os 

usuários. 
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9. Somente serão contabilizados nos indicadores os usuários com cadastro vin-
culado a uma eSF? 
Não, usuários com cadastro não vinculado também são considerados quando o usu-

ário é atendido ou realiza algum procedimento na AS, fazendo parte do denominador 

dos indicadores. 

 

10. Os atendimentos realizados por residentes e estagiários serão contabiliza-
dos nos indicadores? 
Os atendimentos realizados por estagiários não serão contabilizados, porém aqueles 

realizados por residentes e preceptores serão contabilizados, desde que o profissional 

tenha um CBO válido (conforme relação do Ministério da Saúde), devendo estar vin-

culado a um CNES de Centro de Saúde. 

 

11. Os atendimentos realizados pela saúde suplementar ou pela atenção secun-
dária serão contabilizados?  
Não, o Ministério da Saúde utiliza como fonte de informação os atendimentos/proce-

dimentos migrados para o Sistema de Informação da Atenção Básica (SISAB). Neste 

sistema constam somente os atendimentos/procedimentos realizados nos Centros de 

Saúde. Assim, atendimentos de outros níveis de atenção ou da saúde suplementar 

não são contabilizados para os indicadores. 

 

12. Para todos os indicadores, o registro do atendimento realizado na aba 
“anamnese” do SISREDE não migraram para o Ministério da Saúde? 
Não, por isso é importante que o registro seja realizado nos campos específicos de 

cada aba, conforme "Nota Técnica Conjunta nº 001/2022 - GEAPS/DIAS/AS-

TIS/GIS/SUASA/SMSA/PBH", de 14 de fevereiro de 2022, que pode ser acessada 

através do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-go-

verno/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf, a respeito 

dos indicadores do pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil. 

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2022/nota-tecnica-conjunta-001-20222022-02-25-133640.pdf
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