
 

Perguntas e respostas: Live Previne Brasil - Resultado do 

1º quadrimestre de 2020 e Adequação do cadastro de 

Equipes no CNES 

 

 

1) Frente a pandemia, haverá prorrogação para atualização dos cadastro e 

desempenhos dos indicadores?  

Os possíveis ajustes no processo de transição estão sendo monitorados pelo 

Conasems e serão discutidos em uma reunião com MS nas próximas semanas 

em ambiente tripartite. 

2) Todos os esforços estão voltados para o enfrentamento da pandemia. 

Como dar conta de prazos estabelecidos antes?  

Os possíveis ajustes no processo de transição serão discutidos em uma reunião 

com MS nas próximas semanas em ambiente tripartite. Ademais, os prazos 

iniciais já passaram por uma primeira revisão e existe a discussão de possível 

flexibilização adicional. 

3) Com a atualização no CNES se extinguiu as micro áreas das equipes? 

A adstrição é prevista na Política Nacional de Atenção Básica, o campo Micro 

Área no sistema CNES não é o que determina a existência de micro área e da 

territoriazalização local. As micro-áreas permanecem com o registro atrelado 

dentro do e-SUS AB. 

4) No Estado do Rio a pandemia atinge seu máximo. Nesse mês de junho 

ainda teremos problemas no cadastro e no cumprimento de metas. Há 

estimativa de prorrogação? 



Os possíveis ajustes no processo de transição estão sendo monitorados pelo 

Conasems e serão discutidos em uma reunião com MS nas próximas semanas 

em ambiente tripartite. 

5) Gostaria de saber quando será divulgado o valor dos indicadores de 

desempenho e se o município não atingir a meta proposta para 2020, se o 

valor a ser pago será proporcional ao alcançado pela equipe. 

Os resultados do primeiro quadrimestre já estão disponíveis para acesso pelo e-

gestor. Quanto ao valor financeiro do Indicador Sintético Final – ISF para os 

municípios, vinculado aos indicadores da Portaria nº 3.222, o mesmo será 

publicado em tempo oportuno antes da entrada em vigência do novo método. No 

que tange a proporcionalidade se o município não atingir a meta é pago o valor 

proporcional aos indicadores. 

6) Já tem definição dos valores, por indicador alcançado? 

Quanto ao valor financeiro do Indicador Sintético Final – ISF para os municípios, 

vinculado aos indicadores da Portaria nº 3.222, o mesmo será publicado em 

tempo oportuno antes da entrada em vigência do novo método.  

7) Os cadastros inconsistentes não estão inclusos no relatório de cadastro 

geral? 

Não estão, os cadastros inconsistentes não contabilizam aos cadastros gerais, 

devem ser monitorados pelas equipes para que sejam regularizados. 

8)  O que significa quando no cadastro possui vínculo com outra equipe, 

como resolver esse problema? Como validar esses cadastros? 

Se refere ao usuário que teve cadastro e atendimento em equipes diferentes, 

devem identificar se essas equipes são no mesmo município ou município 

divergente e realizar a busca ativa deste usuário para vinculá-lo corretamente. 

9) O indicador da pólio e penta onde temos acesso a este dado? 

Sim, o resultado está disponível. É necessário atentar-se que no caso deste 

indicador o resultado pode ser apurado apenas por município e não por equipe. 



10) Como as regionais podem ter acesso ao e-gestor AB? Pois não temos 

senha para acompanhar os dados dos municípios. 

Todos os municípios, Cosems e Secretarias Estaduais de Saúde possuem 

acesso ao e-gestor, caso a regional seja vinculada a SES devem se buscar a 

coordenação de APS é solicitar cadastro no e-gestor. 

11) O usuário está em cadastrado em duas equipes, como saber quais são 

essas equipes? 

É possível quando o paciente está presente em duas equipes do mesmo 

município, com o acesso sendo realizado via e-gestor AB. Quando o paciente 

está em uma equipe do município e outra foram do município é possível verificar 

a equipe do município onde ele se encontra, porém deve ser feita busca ativa ao 

paciente para verificação de onde ele está buscando serviço fora do território. 

12) O município precisa ter a residência, ou pode participar da residência 

de outro município que tem a universidade? 

O programa de residência pode ser de qualquer local, desde que o gestor tenha 

parceria com a universidade ou programa, este programa estar devidamente 

cadastrado nos seus conselhos e os estudantes vinculados as equipes do seu 

município. 

13) No painel de indicadores de desempenho do e-gestor não aparece o 

indicador relativo a cobertura vacinal. 

O resultado do indicador está disponível, porém a visualização é possível por 

município e não por equipe, conforme demonstrado na live. 

14) Tenho muitos cadastros que aparecem vínculo em outra equipe, mas 

não sei o que quer dizer, sendo que a maioria o paciente só foi atendido na 

mesma equipe. 

O sistema e-gestor AB permite a identificação das equipes onde o paciente 

consta dentro do seu município, por intermédio do cadastro do paciente na base 

local ou no e-gestor AB no detalhamento dos cadastros duplicados. Nos casos 

de cadastros onde o paciente possui uma vinculação na equipe do município e 

outra fora do município as equipes devem fazer a busca ativa conforme 



premissas da saúde da família, com o devido contato com o indivíduo e 

identificação dos motivos para que o mesmo esteja sendo atendido em outro 

município além do seu de residência. 

15) Sobre os parâmetros das eAPs. Não seria 20hs = 2.000 e 30hs=3.000? 

Percebi que no relatório estão todas com parâmetros de 4.000. 

Não existe essa possibilidade pois a possibilidade de registro de INE vinculada 

a EAP foi criada na competência maio de 2020 e não está disponível no e-gestor 

AB.  

16) Por que os parâmetros para alguns INES no Relatório de Cadastro estão 

diferentes do padronizado pela Portaria do Previne (4000 ou 2750)? 

Os parâmetros das equipes continuam os mesmos da PNAB, os parâmetros do 

previne são utilizados apenas para a base de cálculo. Quando o teto de 

recebimento pela capitação ponderada é a estimativa do IBGE de 2019 o total é 

divido pelo número de equipes de maneira igual, por isso em alguns casos esse 

parâmetro estará diferente do padrão no e-gestor AB. 

17) O Conasems tem lista de municípios elegíveis para o programa de 

formação? 

Temos sim, será disponibilizados para todos os Cosems ainda está semana 

18)  Alguns municípios já estão enviando dados via PEC desde dezembro, 

mas ainda não receberam o custeio do Informatiza APS. Alguma 

observação quanto a esse cenário? 

O MS já está com várias solicitações aguardando publicação de portaria, o 

Conasems está monitoramento e pedindo agilidade nesta estratégia. 

19) Cadastros de EACS passou para as eAPS ou teremos que registrar 

novamente no sistema? O sistema não puxa esses cadastros para as 

eAPs? 

As alterações no SCNES devem ser realizadas pelo gestor de acordo com a 

portaria 99 Parágrafo único. Os gestores municipais e estaduais terão o prazo 

de 3 (três) competências após a implementação do disposto nesta Portaria para 

reclassificar as equipes no novo formato 



20) Para o indicador - avaliação de PA aferida, não pode ser o registro da 

pré-consulta? (o atendimento que precede o atendimento) 

A aferição pode ser realizada no pré-atendimento porém o registro tem que ser 

realizado pelo atendimento da enfermagem ou médica para que seja 

contabilizado neste indicador. 

21) Para aderir as Unidades Prisionais serão os mesmos profissionais da 

ESF que atende aquele público ou teremos que cadastro nova equipe? 

Vai depender da organização do seu território, se a unidade prisional deste 

município possui atendimento pela ESF que se encontra na sua área adscrita os 

atendimentos devem ser realizados pelos profissionais da ESF, porém se a 

unidade prisional for especifica deverá ter os seus respectivos profissionais 

cadastrados no SCNES. 

22) A data de nascimento divergente no cadastro do SISAB, vimos algumas 

que estão corretas no e-SUS e apareceu no relatório. Seria um erro do 

sistema? O que fazer? 

Sugerimos conferir com o cadastro no Cadweb e caso esteja tudo “ok” informar 

ao apoiador regional para providencias junto ao Cosems, que por sua vez irá 

filtrar e caso seja necessário formalizar ao Conasems. Outra opção é abrir 

chamado no suporte do e-SUS APS. 

23) Dentro do E-GESTOR, nos indicadores de desempenho é possível um 

relatório analítico com os nomes dos pacientes que estão aparecendo no 

indicador? 

Sim! Conforme demonstrado na live é possível verificar o denominador e 

numerador de cada indicador de maneira nominal. 

24) Não ficou clara a forma de cálculo dos indicadores. Em consulta ao 

Laboratório Bridge eles não sabem como emitir relatórios no E-SUS. Como 

os proceder em caso de discordarem dos resultados? 

Os cálculos dos indicadores estão detalhados nas fichas de qualificação de cada 

indicador. Todos estão disponibilizados no e-gestor AB. 



25) Gostaria de saber por que os municípios que estão inscritos no 

programa Informatiza APS e que cumpriram os parâmetros de produção, 

deixaram de receber o recurso em março e abril. 

Se a equipe foi homologada ela estará recebendo normalmente. Caso não esteja 

observando o pagamento favor comunicar seu apoiador regional para verificação 

do COSEMS de seu Estado. 

26) Não estou conseguindo fazer a inscrição no e-gestor os meus médicos. 

Onde está esse passo-a-passo para o atendimento? 

O passo a passo segue neste link: https://www.conasems.org.br/wp-

content/uploads/2020/04/manual_consultorio_virtual_saude_familia290420_v2.

pdf 

27) Do consultório virtual conseguimos fazer somente a adesão. Qual o 

prazo para iniciar a capacitação? 

A partir do cadastro no e-gestor há um prazo de 72h para que seja feita a 

validação do cadastro e o contato com o profissional para a certidão digital e 

para início do contato para capacitação. A capacitação e suporte é continua por 

telefone (como uma teleconsultoria por exemplo). 

 28) Tem algum telefone para eu entrar em contato para tirar dúvidas quanto 

ao cadastro? 

Nossos canais de comunicação podem ocorrer através dos apoiadores da rede 

colaborativa Cosems/Conasems. 

29) Os indicadores serão avaliados por equipe ou os dados serão 

consolidados entre todas as equipes e será o total do indicador do 

Município? 

De acordo com a PORTARIA Nº 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 que 

dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do 

Programa Previne Brasil. No Art. 4º específica os resultados dos indicadores 

alcançados por equipes credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) serão aglutinados em um 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/manual_consultorio_virtual_saude_familia290420_v2.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/manual_consultorio_virtual_saude_familia290420_v2.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/04/manual_consultorio_virtual_saude_familia290420_v2.pdf


INDICADOR SINTÉTICO FINAL, que irá definir o incentivo financeiro do 

pagamento por desempenho por município e pelo Distrito Federal. 

30) Tenho uma equipe do Informatiza APS que há meses não recebo o 

incentivo, sendo que os relatórios mostram os atendimentos. Como fazer 

para ser ressarcido?  

Se a equipe foi homologada ela estará recebendo normalmente. Caso não esteja 

observando o pagamento favor comunicar seu apoiador regional para verificação 

do Cosems de seu estado. 

31) O e-SUS dá uma quantidade da população e no e-gestor da outro na 

mesma competência como pode isso? 

Os dados da base local não serão necessariamente os mesmos da base 

nacional, para que isso aconteça todos os dados devem ter sido processados e 

homologados no SISAB e não deve haver critica com relação aos dados 

enviados. 

32) Como as regionais fazem para ter acesso restrito dos municípios. Para 

que possamos acompanhar e monitorar os municípios. 

Todos os municípios, Cosems e secretarias estaduais de saúde possuem 

acesso ao e-gestor, caso a regional seja vinculada a SES devem se buscar a 

coordenação de APS é solicitar cadastro no e-gestor. 

33) Mas o cálculo dos indicadores não é feito por município, embora 

apareça por equipe no e-gestor? Assim dizia a nota técnica.... 

Sim os Indicadores é realizado por município através do indicador sintético final 

(ISF): Indicador síntese do desempenho das equipes que variará de (0) zero a 

(10) dez, sendo obtido a partir da atribuição da nota individual para cada 

indicador, segundo seus respectivos parâmetros, e da ponderação pelos 

respectivos pesos de cada indicador, definidos em conformidade com o esforço 

necessário para seu alcance. 

34) Como fica a situação dos municípios que possuem aldeia indígena e 

que utilizam outro sistema de informação (SIASI)? 



É necessário que a população indígena atendida pelas ESF e EAP sejam 

cadastradas no SISAB para que seja contabilizado os atendimentos. A 

integração com o SIASI ainda se encontra em tratativas com a área de saúde 

indígena do Ministério da Saúde 

35) Cadastro cidadão vale para a captação ponderada? 

Sim. Desde que minimamente sejam preenchidos nome, nome da mãe, CNS e 

data de nascimento 

36) Residentes em MFC vinculados ao município poderão se cadastrar 

para a teleconsulta? Curso, atualização, assinatura digital, etc 

Sim, desde que estejam devidamente vinculados a ESF e cadastrados no 

SCNES. 

 

 


