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Cadastre Já

Ação do Programa Previne Brasil que institui 
incentivo financeiro de custeio federal para a 

implementação e fortalecimento das ações de 

cadastramento das pessoas ao SUS, no 

âmbito da Atenção Primária à Saúde.
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Um investimento de mais de 400 milhões de 
reais que vai contemplar 45.028 equipes de 

Saúde da Família.



Finalidades do incentivo

• Estimular estratégias para a realização e atualização do cadastro
das pessoas no SISAB, visando a ampliação do acesso da
população aos serviços da APS;

• Aperfeiçoar os processos de trabalho das Unidades de Saúde da
Família, com vistas a oportunizar a realização do cadastro das
pessoas durante sua permanência no serviço;

• Apoiar a divulgação de informações à população por meio de
mídias sociais, veículos de comunicação e impressos sobre a
necessidade, importância e incentivo da realização do cadastro
das pessoas no âmbito da APS.
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O incentivo financeiro

Valor:

 R$ 8.927,77 pago em parcela única por equipe de Saúde da
Família

Critério de seleção das eSF:

 eSF credenciadas, cadastradas no CNES e com a população
cadastrada no SISAB no período de janeiro a setembro de 2019

Prazo para pagamento:

 Até 30 dias após a publicação da Portaria.
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Monitoramento
Meta de cadastro municipal proporcional ao quantitativo de eSF:

 Considera a classificação IBGE e tipo de equipe

 Municípios e o DF deverão atingir minimamente 70% meta de
cadastro no fim do 1º quadrimestre de 2020;

 Não cumprimento 70%: dedução de 30% do valor transferido.

 Para o repasse de capitação de 2020, segue a necessidade de
100% de cadastro para repasse integral a partir de 01/05/2020
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Classificação do 
município pelo IBGE

Quantitativo potencial 
de pessoas cadastradas 
por equipe de saúde da 

família

Quantitativo potencial de 
pessoas cadastradas por 

equipe de atenção 
primária modalidade I –

20h

Quantitativo potencial de 
pessoas cadastradas por 

equipe de atenção 
primária modalidade II -

30 h
Urbano 4.000 pessoas 2.000 pessoas 3.000 pessoas

Intermediário Adjacente
2.750 pessoas 1.375 pessoas 2.063 pessoas

Rural Adjacente
Intermediário Remoto

2.000 pessoas 1.000 pessoas 1.500 pessoas
Rural Remoto



Obrigado


