
PREVINE BRASIL
Status e perspectivas

Reunião Diretoria – Belo Horizonte – Minas Gerais
29 de setembro de 2021



Programa Previne Brasil

AUMENTO DO ACESSO

VÍNCULO

RESPONSABILIZAÇÃO

Estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito 

do Sistema Único de Saúde

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão 
e consolidação da Atenção Básica

✓ Fonte: CNES

Tipo da Equipe: 01 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, 02 ESFSB M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I, 03 ESFSB M2
- ESF COM SAUDE BUCAL - M II, 11 EACSSB M2 - EQ AGENTES COMUNITµRIOS COM SAUDE BUCAL - MII, 12 ESFR -
EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, 13 ESFRSB MI - ESF RIBEIRINHA COM SAUDE BUCAL MI, 14 ESFF -
EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL, 15 ESFFSB - ESF FLUVIAL COM SAUDE BUCAL, 24 ESF1 - ESTRATEGIA DE
SAUDE DA FAMILIA TIPO I, 25 ESF1SB M1 - ESF TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 26 ESF1SB M2 - ESF
TIPO I COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 27 ESF2 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO II, 28 ESF2SB M1 -
ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 29 ESF2SB M2 - ESF TIPO II COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 30
ESF3 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA TIPO III, 31 ESF3SB M1 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I,
32 ESF3SB M2 - ESF TIPO III COM SAUDE BUCAL MODALIDADE II, 33 ESF4 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
TIPO IV, 34 ESF4SB M1 - ESF TIPO IV COM SAUDE BUCAL MODALIDADE I, 35 ESF4SB M2 - ESF TIPO IV COM SAUDE
BUCAL MODALIDADE II, 36 ESFTRANS - ESF TRANSITORIA, 37 ESFTRANSSB M1 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE
BUCAL MI, 38 ESFTRANSSB M2 - ESF TRANSITORIA COM SAUDE BUCAL MII, 39 ESFRSB MII - ESF RIBEIRINHA COM
SAUDE BUCAL MII
Período: Dez/2019

45.456 equipes em 
dezembro de 2019

49.813 equipes em 
agosto de 2021
Tipo da Equipe: 70 ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA
Período: Ago/2021



Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)
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https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Modelo misto de alocação:  A Capitação Ponderada

✓Capitação: pagamento por pessoa cadastrada (adscrita/vinculada) em equipe de Saúde

da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP). Mais recentemente, também, nas

equipes de equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), equipe de Atenção Primária

Prisional (eAPP) e equipe de Consultório de Rua (eCR).

✓Ponderada: para definir o valor da transferência financeira, são aplicados pesos sobre a

população cadastrada, considerando necessidades de saúde e custos assistenciais, com

vistas à garantia da equidade.



Diretrizes PNAB 2017 – Artigo 3º 
✓ Regionalização e Hierarquização:

✓ Territorialização;

✓ População Adscrita;

✓ Cuidado centrado na pessoa;

✓ Resolutividade;

✓ Longitudinalidade do cuidado;

✓ Coordenação do cuidado;

✓ Ordenação da rede; e

✓ Participação da comunidade.

PNAB 2006

“A Atenção Básica tem como

fundamentos:....

....III - desenvolver relações de vínculo e

responsabilização entre as equipes e a

população adscrita garantindo a

continuidade das ações de saúde e a

longitudinalidade do cuidado;”

PNAB 2011

“A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:....

.... III - adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização

entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de

saúde e a longitudinalidade do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de

vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo

de ser referência para o seu cuidado.”



Capitação ponderada e a adscrição



Capitação Ponderada: O cadastro
São considerados cadastros válidos aqueles com preenchimento do número do Cartão Nacional de Saúde

(CNS) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cidadão. Além disso, serão feitas outras verificações que já fazem

parte da rotina de validação dos registros do Sisab, a saber:

❑ CNS e o código da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) do profissional devem ser válidos;

❑ os códigos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do estabelecimento e o do INE

da equipe que cadastrou o cidadão devem ser válidos; e

❑ a data da realização do cadastro deve ser registrada corretamente



Capitação Ponderada: Critérios de Vinculação Unívoca
Os cadastros são vinculados à uma única equipe de referência, considerando a alocação pelo sistema do Ministério

da Saúde. Caso sejam identificados mais de um cadastro para o usuário em nossa base de dados a partir das

modalidades de identificação descritas acima, serão aplicadas regras de desempate para alocação do cadastro em

apenas uma das equipes.

1º Na equipe que realizou mais atendimentos individuais por enfermeiro ou
médico nos últimos 24 meses;

2º Na equipe que possui INE ativo e homologado pelo MS;
3º Na equipe que realizou o cadastro individual completo (FCI)

4º Na equipe com atendimento individual mais recente;
5º Na equipe com registro mais atualizado de Visita Domiciliar ou com

Procedimento Realizado¹. 



Capitação Ponderada: Duplicidade de vínculo
❑ a equipe de saúde (município A ou B) que mais obteve contato com o indivíduo nos últimos dois anos,

da leitura dos dados, será considerada a elegível para receber a transferência da capitação ponderada. Em caso

de empate, será considerado o município onde a unidade tiver o cadastro completo e o atendimento mais

recente realizado.

❑ A mesma lógica se aplica à pessoa cadastrada em duas unidades no mesmo município, ou seja, no caso de a

pessoa estar cadastrada em duas equipes do mesmo município, o cadastro será contabilizado para uma delas,

somando-se ao total de cadastros do município e sem prejuízo financeiro ao município.

48.041.321 de pessoas com vínculo em mais de uma equipe no 1º 
quadrimestre de 2021

ATENÇÃO! O “ usuário com vínculo em outra equipe” não é considerado um erro ou uma

inconsistência, por isso não é passível de correção. Essa informação está presente no relatório

para auxiliar o gestor a compreender o porquê da não contabilização do usuário em uma

determinada equipe, ou seja, esse cadastro não foi validado para esta equipe e sim para outra.

Por que o usuário estaria vinculado em outra equipe? Porque ele também tem vínculo com outra

equipe e tem mais atendimentos em outra equipe nos últimos dois anos, conforme regra

explicitada na nota técnica de cadastros.



Capitação Ponderada: A ponderação
No cálculo do valor da transferência da capitação ponderada, para promover uma maior equidade

na alocação de recursos, são aplicados pesos sobre cada cadastro realizado pelas equipes.

A definição dos critérios de ponderação considera elementos como equidade, necessidades

de saúde e custos assistenciais.

Os três critérios de ponderação são:

❑vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada;

❑perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada;

❑ classificação geográfica do município definida pelo IBGE.



Capitação Ponderada: A ponderação
Critério de vulnerabilidade socioeconômica

São classificadas dentro da vulnerabilidade socioeconômica as pessoas cadastradas pelas equipes

homologadas e cadastradas no SCNES que recebam pelo menos um dos seguintes benefícios:

❑ benefício financeiro do Programa Bolsa Família (PBF) ou

❑ benefício de Prestação Continuada (BPC) ou

❑ benefício previdenciário de até dois salários-mínimos.



Capitação Ponderada: A ponderação
Critério de perfil demográfico

O perfil demográfico considera faixas etárias populacionais que apresentam, estatisticamente,

maiores necessidades em saúde, acarretando maiores custos para o Sistema Único de Saúde

(SUS), por isso também são ponderados com um maior peso. Serão classificadas nesse critério

crianças até 5 anos e idosos a partir de 65 anos de idade.



Capitação Ponderada: A ponderação
Critério de classificação geográfica do município

Será considerada a classificação geográfica do município,

com base na classificação do IBGE referente a espaços

rurais e urbanos no Brasil. Nessa classificação, os

municípios são caracterizados em cinco tipologias:

urbanos, intermediários adjacentes, rurais adjacentes,

intermediários remotos e rurais remotos (IBGE, 2017).



Capitação Ponderada: Aplicação dos pesos 

Fonte: SAPS/MS



Capitação Ponderada: Potencial por tipologia

Fonte: SAPS/MS



Capitação Ponderada: Quantitativos cadastros (adscrição)

Fonte: SISAB, em 27 de setembro de 2021



Capitação Ponderada: Quantitativos cadastros ponderados

Fonte: SISAB, em 27 de setembro de 2021



Capitação Ponderada: Potencial cadastro alcançado

Fonte: SISAB, em 27 de setembro de 2021



Adscrição e estimativa populacional IBGE 2021

20 UNIDADES 
FEDERATIVAS 

POSSUEM MAIS 
DE 70% DA 

POPULAÇÃO 
ESTIMADA IBGE 
ADSCRITAS NAS 
EQUIPES DE AB

ESTADO
CADASTRO SISAB 

AGOSTO 2021

POPULAÇÃO 

ESTIMADA IBGE 2021

% ADSCRIÇÃO X 

POPULAÇÃO 

ACRE 669.894 906.876 73,87

ALAGOAS 2.532.407 3.365.351 75,25

AMAZONAS 3.021.249 4.269.995 70,76

AMAPÁ 422.032 877.613 48,09

BAHIA 11.518.345 14.985.284 76,86

CEARÁ 8.222.452 9.240.580 88,98

DISTRITO FEDERAL 1.635.144 3.094.325 52,84

ESPÍRITO SANTO 2.943.048 4.108.508 71,63

GOIÁS 4.547.576 7.206.589 63,10

MARANHÃO 5.651.959 7.153.262 79,01

MINAS GERAIS 18.397.978 21.411.923 85,92

MATO GROSSO DO SUL 2.389.416 2.839.188 84,16

MATO GROSSO 2.869.472 3.567.234 80,44

PARÁ 5.375.086 8.777.124 61,24

PARAÍBA 3.660.036 4.059.905 90,15

PERNAMBUCO 7.180.218 9.674.793 74,22

PIAUÍ 3.267.728 3.289.290 99,34

PARANÁ 9.690.582 11.597.484 83,56

RIO DE JANEIRO 9.789.202 17.463.349 56,06

RIO GRANDE DO NORTE 2.730.415 3.560.903 76,68

RONDÔNIA 1.385.443 1.815.278 76,32

RORAIMA 480.737 652.713 73,65

RIO GRANDE DO SUL 7.842.526 11.466.630 68,39

SANTA CATARINA 7.106.780 7.338.473 96,84

SERGIPE 2.015.496 2.338.474 86,19

SÃO PAULO 25.002.134 46.649.132 53,60

TOCANTINS 1.455.498 1.607.363 90,55



Adscrição e estimativa populacional IBGE 2021

2.501 
MUNICÍPIOS 

POSSUEM 
POPULAÇÃO 

CADASTRADA 
MAIOR QUE A 
ESTIMATIVA 

POPULACIONAL 
IBGE 2021

UF NOME DO MUNICÍPIO POPULAÇÃO ESTIMADA POPULAÇÃO CADASTRADA DIFERENÇA

PA Canaã dos Carajás 39.103 69.370 -30.267

GO Goianira 46.278 69.164 -22.886

MG Extrema 37.649 59.720 -22.071

AM Iranduba 49.718 70.421 -20.703

CE Sobral 212.437 230.947 -18.510

AM Tefé 59.250 77.342 -18.092

MG Belo Horizonte 2.530.701 2.547.330 -16.629



Complementação financeira para quem tem a população cadastrada 
menor do que o seu potencial de cadastro

Fonte: SAPS/MS



Complementação financeira para quem tem a população cadastrada 
menor do que o seu potencial de cadastro (continuação)

Fonte: SAPS/MS



Complementação financeira para quem tem a população cadastrada 
maior que seu potencial de cadastro

Fonte: SAPS/MS



Modelo misto de alocação:  O Desempenho
Prorrogação de pagamento 100% para o componente

desempenho
Incentivar a melhoria dos resultados em saúde;

Nortear os serviços de saúde rumo à superação de quadros
epidemiológicos;

Melhorar a vida das pessoas.

Fortalecer a cultura avaliava e a prática do monitroamento na APS;

Criar padrões de qualidade para prestação dos serviços de 
saúde;

Valorizar os esforços de gestores e trabalhadores e induzir 
processos de melhoria da qualidade;

Porque adotar 
estratégia de 
Pagamento por 
Desempenho 
na APS?

Fonte: SAPS/MS



Desempenho:  Objetivo

Subsidiar a definição de 
prioridades e o 

planejamento de 
ações para melhoria 
da qualidade da APS

PLANEJAMENTO

Promover o 
reconhecimento dos 

resultados alcançados e o 
aperfeiçoamento das 

estratégias 
de intervenção 

RECONHECIMENTO
DOS ESFORÇOS

Orientar o processo de 
Pagamento por Desempenho 

no âmbito da gestão 
municipal

ESTRATÉGIAS DE 
GESTÃO

Promover a democratização e 
a transparência da gestão da 

APS e o fortalecimento da 
participação das pessoas

PARTICIPAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA

Definir o incentivo
financeiro do Pagamento

por Desempenho
por município

FINANCEIRO

Fortalecer os atributos da APS por meio do
aprimoramento dos processos de trabalho
e a qualificação dos resultados em saúde.

Manual Instrutivo do Financiamento da Atenção Primária à Saúde, 2021 - SAPS



Desempenho:  O que espera-se?

Melhora o registro de usuários

Redução nas falhas de 
tratamento

Controle de doenças crônicas 
(pressão arterial, hemoglobina 

glicada)

Melhora nas ações de rastreamento 
(HIV, exame de colo de útero, 
depressão)

Redução nas internações de 
emergência para condições 
incentivadas

Melhora a prescrição de 
medicamentos

Pagamento 
baseado em 
resultados

Fonte: SAPS/MS



Desempenho:  Indicadores 

Percentual de pessoas hipertensas 
com pressão arterial aferida em cada 
semestre

Doenças crônicas

Proporção de gestantes com realização de 
exames para sífilis e HIV 

Cobertura de exame citopatológico.
Saúde da Mulher

Proporção de gestantes com pelo menos 6 
(seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 

1ª até a 20ª semana de gestação.

Pré-natal

Percentual de diabéticos com 
solicitação de hemoglobina glicada.

Cobertura vacinal de poliomielite 
inativada e de pentavalente.

Saúde da Criança

Proporção de gestantes com 
atendimento odontológico realizado.

Fonte: SAPS/MS



Exemplo: avaliação dos indicadores da qualidade do Pré-natal

Período da extração de dados (medição) 

Quadrimestre de avaliação

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr.

29

Desempenho: Período de avaliação e medição



Para as novas equipes homologadas referente a um novo credenciamento a avaliação de
desempenho considera o potencial de 100% (cem por cento) do alcance dos indicadores até
o 2º recálculo.

(Portaria 2.979 de 2019.Art 12E Parágrafo Único)

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr.

Período da extração de dados indicadores pré-natal (medição) 

Quadrimestre de avaliação 
nova equipe

1º 
Recálculo 

(Q1)

2º 
Recálculo 

(Q2)

Equipe nova

3º 
Recálculo 

(Q3)

Desempenho: Período de avaliação e medição



Como acompanhar esses indicadores: E-Gestor > SISAB

Desempenho: Disseminação e monitoramento



Desempenho: Detalhamento das informações



❑ Ações multiprofissionais no âmbito da APS;
❑ Ações no cuidado puerperal;
❑ Ações de puericultura (crianças até 6 meses);
❑ Ações relacionadas ao HIV em adultos;
❑ Ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose;
❑ Ações odontológicas;
❑ Ações relacionadas às hepatites;
❑ Ações em saúde mental;
❑ Ações relacionadas ao câncer de mama;
❑ Indicadores Globais de avaliação da qualidade assistencial e experiência do paciente.

Desempenho: Indicadores previstos



Desempenho: Ajustes identificados

Em discussão:

GTAPS: CONASS / CONASEMS / SAPS

Ajustes identificados: correção textual, inclusão de texto (esclarecimento), aprimoramento

das variáveis; alteração de método de cálculo, atualizações, etc.

Importante: Manutenção dos 7 indicadores para 2021 e as respectivas ações estratégicas.

Objetivos: ajustar método de cálculo, critérios de exclusão/inclusão, fórmula de cálculo e tornar

mais clara a comunicação sobre o cálculo dos indicadores;



Modelo misto de alocação:  Incentivos para ações estratégicas
❑O cálculo para a definição dos recursos financeiros para incentivo para ações

estratégicas deverá considerar:

I - as especificidades e prioridades em saúde;

II - os aspectos estruturais das equipes; e

III - a produção em ações estratégicas em saúde.

As transferências financeiras observarão as regras previstas nas normas

vigentes que regulamentam a organização, o funcionamento e financiamento das

respectivas ações, programas e estratégias

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Incentivos para ações estratégicas: Saúde Bucal

❑ Equipe de Saúde Bucal (eSB);

❑Unidade Odontológica Móvel (UOM);

❑ Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);

❑ Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Incentivos para ações estratégicas: Especificidades

❑ Equipe de Consultório na Rua (eCR)

❑Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)

❑ Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)

❑Microscopista

❑ Equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP)

❑ Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em

Situação de Privação de Liberdade.

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Incentivos para ações estratégicas: Promoção da Saúde

❑ Programa Saúde na Escola (PSE)

❑ Programa Academia da Saúde.

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Incentivos para ações estratégicas: ACS

❑ Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Incentivos para ações estratégicas: Novos incentivos

❑ Programa Saúde na Hora

❑ Programa de apoio à informatização da APS

❑ Residência médica e multiprofissional em Saúde da Família

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


Modelo misto de alocação:  Incentivo financeiro com base em 
critério populacional

❑O cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional

considerará estimativa populacional dos municípios e Distrito Federal mais

recente divulgada pelo IBGE.

❑O valor per capita será definido anualmente em ato do Ministro da Saúde.

Fonte: Portaria nº 2.979/2019 (atualizada pela Portaria nº 2.254/2021) – versão consolidada (PRC 6/2017, título II, Do Custeio da Atenção Primária à Saúde)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOII


https://www.conasems.org.br/painel/previne-brasil-resultado-2020/

Painéis CONASEMS

https://www.conasems.org.br/painel/previne-brasil-resultado-2020/


https://www.conasems.org.br/painel/cadastroab/

Painéis CONASEMS

https://www.conasems.org.br/painel/cadastroab/


https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/06/MANUAL_PREVINE_BRASIL_MS_VERSAO_PRELIMINAR.pdf

Manual Previne Brasil

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/06/MANUAL_PREVINE_BRASIL_MS_VERSAO_PRELIMINAR.pdf


❑ Saúde da família ou 
medicina da família?

❑ Investimentos 

❑ Integração MAC

❑ Integração AF

❑ Integração VS ❑ Provimento profissional 

❑ Informação qualificada 

❑ Legislação

❑ PNAB 

❑ Formação

❑ AB Ampliada

❑ Monitoramento

❑ Amazônia Legal

❑ Aglomerados 
subnormais

❑ Indígena

❑ Baixa cobertura 
de ESF

❑ Interlocução entres os entes federativos

✓ Cofinanciamento federal

❑ Indicadores

❑ ACS

❑ Ação 
multiprofissional

❑ Estruturação 
das unidades

QUAL ATENÇÃO BÁSICA 
TEMOS?

QUAL ATENÇÃO BÁSICA 
QUEREMOS?

QUAL ATENÇÃO BÁSICA 
CONSEGUIMOS ENTREGAR PARA A 

POPULAÇÃO?


