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Por que a Atenção Primária é importante?
 A atenção primária à saúde é considerada a principal e mais adequada forma de
acesso das pessoas ao sistema de saúde, estando diretamente associada a uma
distribuição mais equitativa da saúde entre as populações (Tasca, 2020)
 A Atenção Primária é, ao mesmo tempo, um nível de atenção e uma proposta
estruturante para organização do sistema de saúde, que comprovadamente,
quando o sistema está centrado na APS apresenta os melhores resultados em
saúde para a população.
 A APS deve garantir o acesso universal e em tempo oportuno ao usuário, deve
ofertar o mais amplo possível escopo de ações visando a atenção integral e ser
responsável por coordenar o cuidado dos usuários no caminhar pelos diversos
serviços da rede.

Estratégia Saúde da Família
 A Estratégia Saúde da Família (ESF) é a principal política nacional para implantação
da APS no Brasil.
 De 1998 a 2020, o número de equipes de ESF cresceu de 2 mil para 43.458 mil
equipes de saúde da família, passando a cobrir, potencialmente, cerca de 134
milhões de pessoas, o que corresponde a 63% da população brasileira.
 O aumento da cobertura de ESF está associado a:
 Melhorias no uso de serviços e nos resultados em saúde;
 Com redução de internações por condições sensíveis à atenção primária e de
mortes por causas preveníveis;
 Possibilitou uma queda na mortalidade infantil em todas as regiões do país, o
que beneficiou populações mais vulneráveis e reduziu iniquidades.

As ações prioritárias na APS nesse governo

FINANCIAMENTO DA APS (PAÍSES DA OCDE)
Capitação
ponderada

Pagamento
por serviço

Pagamento por desempenho

• Pagamento com base no número
de pessoas capitadas pelo serviço.

• Pagamento com base no registro
dos serviços executados pela rede,
funcionando como modelo de
reembolso.

• Pagamento com base no
monitoramento e avaliação de
indicadores dos serviços de saúde
por região/município/equipe.

• Ponderado por critérios de risco
e vulnerabilidade.

• Valor fixo do serviço

• Valor variável de acordo com o
desempenho

Países

Países

Países

Dinamarca, Reino Unido; México,
Portugal, Espanha.

Austrália, Dinamarca, Reino Unido;
EUA, Suíça, França.

Austrália, Reino Unido, Portugal,
França, Espanha.

• Valor fixo por pessoa

OECD Health System Characteristics Survey and Secretariat’s estimates, 2014

RESULTADOS DO P4P NA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Melhora no
registro de
usuários

Redução nas
falhas de
tratamento

Pagamento
baseado em
resultados

Redução nas
internações de
emergência para
condições
incentivadas

Melhora na
prescrição de
medicamentos

Controle de doenças
crônicas (pressão
arterial controlada,
hemoglobina glicada
controlada)

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

Forbes LJ et al. (2017) Br J Gen
Pract. 67(664): e775-e784.
Mendelson A et al. (2017) Ann
Intern Med. 166(5): 341-353.
Suthar AB et al. (2017) BMC Health
Services Research. 17: 6

Os objetivos no novo modelo de financiamento da APS
1. Valorizar a responsabilização das equipes de ESF/APS pelas pessoas
2. Estimular o aumento da cobertura real (cadastro) da APS, principalmente entre as
populações vulneráveis
3. Fortalecer atributos da APS
4. Buscar melhores resultados em saúde da população (desempenho da APS)
5. Incentivar avanços na capacidade instalada: informatização
6. Incentivar avanços na qualidade da atenção: residência em MFC, enfermagem e odontologia
7. Incentivar avanços no cuidado das populações de contextos específicos: região amazônica,
população em situação de rua, etc.

Os três componentes do novo financiamento da APS
Modelo misto de financiamento formado por:
1) Capitação ponderada
2) Pagamento por desempenho
3) Incentivos a estratégias e programas

CAPITAÇÃO – CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO
• População cadastrada
Em equipe de saúde da família e atenção primária credenciadas

• Vulnerabilidade socioeconômica
Considerando a proporção de pessoas cadastradas nas ESF e que recebam benefício financeiro do Programa
Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício previdenciário no valor máximo de
dois salários-mínimos

• Perfil demográfico
Considera faixas etárias com maiores necessidades e gastos de saúde - população cadastrada nas ESF com até
5 anos e a partir de 65 anos de idade

• Classificação geográfica
Classificação dos municípios de acordo com a tipologia rural-urbana definida
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

CAPITAÇÃO – CÁLCULO DOS PESOS
Critérios
SEM critério socioeconômico
E
Demográfico
COM critério socioeconômico
OU
Demográfico

Classificação geográfica

Peso por pessoa cadastrada

O que representa?

1

Valor base da capitação

1,3

30% a mais do valor base da capitação

Urbano: 1

Municípios intermediário adjacente e rural
adjacente receberá 1,45 vezes mais por pessoa
cadastrada do que no município urbano.

Intermediário adjacente: 1,45
Rural adjacente: 1,45
Intermediário remoto: 2
Rural remoto: 2

Município rural remoto ou intermediário
remoto receberá 2 vezes mais por pessoa
cadastrada do que no município urbano.

CAPITAÇÃO – Aplicação dos pesos e valores de referência
Classificação geográfica
(Tipologia IBGE)
1 – Urbano
2 - Intermediário Adjacente
3 - Rural Adjacente
4 - Intermediário Remoto
5 - Rural Remoto

Pesos por pessoa cadastrada
SEM critério socioeconômico
e demográfico

COM critério socioeconômico
ou demográfico (x 1,3)

1 = R$ 50,50

1 x 1,3 = 1,3 = R$ 65,65

1,45 = R$ 73,22

1,45 x 1,3 = 1,885 = R$ 95,1925

2 = R$ 101,00

2 x 1,3 = 2,6 = R$ 131,30

INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPITAÇÃO PONDERADA
O valor per capita base anual é de: R$50,50
• Será transferido mensalmente e recalculado a cada 4 competências financeiras
• A pontuação do município ou Distrito Federal para definição do cálculo de repasse
será obtida pela multiplicação dos pesos e pelo quantitativo da população
cadastrada, observado o limite de cadastro municipal

• O valor total a ser repassado por município ou Distrito Federal será a multiplicação
da pontuação estabelecida pelo valor per capita de R$ 50,50.

CAPITAÇÃO - ADAPTAÇÃO AOS CONTEXTOS
•

Equipes com profissional ausente por mais de 60 dias
Receberão 75% da valor per capita na ausência de profissional de nível médio/técnico
Receberão 50% da valor per capita na ausência de profissional de nível superior
Receberão o recurso do pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos
indicadores

•

Variações no número de cadastro entre equipes do mesmo município
Variações são aceitáveis, desde que esteja dentro do limite do município
Limite do município = nº de equipes ESF e EAP credenciadas e cadastradas no XCNES x quantitativo do
parâmetro de cadastro por equipe.
Obs. O limite de cadastro por município não pode ultrapassar a população total definida pelo IBGE

É preciso cadastrar a população!
A partir da versão 3.2.21 do e-SUS é possível identificar o cidadão por meio do CPF
O e-SUS APS é o primeiro sistema de informação na saúde a utilizar o CPF para a identificar os cidadãos, o que facilita o atendimento e amplia o
acesso da população, uma vez que o documento é amplamente utilizado no país.
A partir da versão 3.2.21 do e-SUS APS, já é possível identificar o cidadão por meio do CPF, tanto no sistema com Prontuário Eletrônico do
Cidadão (PEC) quanto nas Fichas do Sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS). Recomendamos, preferencialmente, o uso do CPF nos novos
cadastros e atendimentos à população usuária dos serviços da APS. Quando a pessoa não possuir CPF, pode ser utilizado o Cartão Nacional de
Saúde (CNS), como no caso dos indígenas e estrangeiros. Os cadastros que já possuem CNS não precisam ser modificados para CPF.
O CPF é usado tanto para atendimento quanto para o cadastro, que é o registro da pessoa no SUS. Na atenção primária, o cadastramento do
cidadão é uma das tarefas das equipes de saúde e serve como identificação de que a pessoa está vinculada e sendo acompanhada na unidade de
saúde.

O cadastro também é importante, pois é elemento fundamental para o novo financiamento da Atenção Primária, a
capitação.
Esse componente do Previne Brasil leva em consideração o número de pessoas cadastradas nos serviços de saúde para definir o valor de recursos
a ser repassado aos municípios. Ou seja, quanto mais pacientes acompanhados, mais recursos para serem investidos na ponta.

É preciso cadastrar a população!
A partir da versão 3.2.21 do e-SUS é possível identificar o cidadão por meio do CPF
O e-SUS APS é o primeiro sistema de informação na saúde a utilizar o CPF para a identificar os cidadãos, o que facilita o atendimento e amplia o
acesso da população, uma vez que o documento é amplamente utilizado no país.
A partir da versão 3.2.21 do e-SUS APS, já é possível identificar o cidadão por meio do CPF, tanto no sistema com Prontuário Eletrônico do
Cidadão (PEC) quanto nas Fichas do Sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS). Recomendamos, preferencialmente, o uso do CPF nos novos
cadastros e atendimentos à população usuária dos serviços da APS. Quando a pessoa não possuir CPF, pode ser utilizado o Cartão Nacional de
Saúde (CNS), como no caso dos indígenas e estrangeiros. Os cadastros que já possuem CNS não precisam ser modificados para CPF.

O cadastro também é importante, pois é elemento fundamental para o novo financiamento da Atenção Primária, a
capitação.

Curso sobre e-SUS

A capacitação é por modalidade EaD e traz implantação, uso Prontuário Eletrônico do Cidadão e registros clínicos das informações
como conteúdos
Informações importantes para realizar sua inscrição aqui
Acesse o Moodle TelessaúdeRS aqui
Clique no curso e insira a chave de inscrição Tele@123.
Preencha a pesquisa dentro do curso com todos os dados solicitados, eles são importantes para que possamos lhe conhecer.
Dúvidas e informações sobre o curso
Site: www.telessauders.ufrgs.br
E-mail: ead@telessauders.ufrgs.br
Telefone: 51-33082098 ou 51-33082093

CADASTRE JÁ
Incentivo de custeio para ações de cadastramento
Conceito: 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.
Benefício: Estimular estratégias para a realização e atualização do cadastro das pessoas no SISAB, visando a
ampliação do acesso da população aos serviços da APS.
Valores de repasse: R$ 8.927,77 pago em parcela única por equipe de Saúde da Família
Monitoramento:
•

70% da meta de cadastro no fim do 1º quadrimestre de 2020 – abril de 2020

•

Caso não ocorra o cumprimento de 70% da meta de cadastro: dedução de 30% do valor transferido

Observação: para o repasse da capitação de 2020, segue a necessidade de 100% de cadastro para
repasse integral a partir de 01/05/2020.

Componente 2
PAGAMENTO POR DESEMPENHO
Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre os indicadores do pagamento por
desempenho no âmbito do Brasil Previne.

 Transição: foco em resultado por indicadores
 Pagamento por desempenho (PMAQ) com valor definido pela portaria 874 de 10 de maio de 2019
continuará sendo pago nas 8 (oito) primeiras competências financeiras de 2020
 A partir setembro/2020: Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil terá como
referência os 07 (sete) Indicadores
 Indicadores para os anos de 2021 e 2022 serão definidos após monitoramento, avaliação e
pactuação tripartite.
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Pagamento por Desempenho – Indicadores para 2020
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Pré natal
1. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação
2. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.
3. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

Saúde da Mulher
4. Cobertura de exame citopatológico.

Saúde da Criança
5. Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente.

Doenças Crônicas
6. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre.
7. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.

PAGAMENTO POR DESEMPENHO
Indicadores para pagamento em 2021 e 2022
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Ações multiprofissionais no âmbito da atenção primária à saúde;
Ações no cuidado puerperal;
Ações de puericultura (crianças até 12 meses);
Ações relacionadas ao HIV;
Ações relacionadas ao cuidado de pessoas com tuberculose;
Ações odontológicas;
Ações relacionadas às hepatites;
Ações em saúde mental;
Ações relacionadas ao câncer de mama; e
Indicadores Globais

Componente 3
Incentivo a ações específicas e estratégicas
Programas já existentes
Saúde Bucal
Saúde Bucal

CEO
Laboratório de Prótese Dentária
UOM

Promoção da Saúde

Programa Saúde na Escola

Programas novos:

 Saúde na Hora
 Incentivo as residências
 Informatização
•

Estão mantidas as regras previstas nas
normas vigentes que regulamentam a
organização, o funcionamento e
financiamento destas ações.

•

Processos
de
discussão
para
aprimoramento a luz do Previne Brasil.

Academia de saúde
Consultório na Rua
Equipes Ribeirinhas

Especificidades

UBS Fluviais
Microscopistas
Prisional
Saúde do Adolescente

FINANCIAMENTO DE NOVAS EQUIPES – ESF E EAP
Capitação ponderada:
• Considera o cadastro potencial de 100% das pessoas
• Aplicação do peso da classificação geográfica (IBGE)
• Até o 2º recálculo quadrimestral subsequente

Pagamento por desempenho:
• Considera o resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores
• Até o 2º recálculo quadrimestral subsequente
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TRANSIÇÃO DE MODELOS
1. Municípios com possibilidade de ampliar o custeio com o novo financiamento >> Em 2020 já vale o novo modelo
a) Capitação ponderada
• Receberão 100% do recurso (como se todos os usuários estivessem cadastrados) por 4 meses (1º
quadrimestre)
• A partir do 2º quadrimestre receberão pelos cadastrados alcançados
b) Incentivo per capita de transição
• Valor fixo de base populacional (IBGE 2019) por 12 meses
• Portaria nº 172, de 31 de janeiro de 2020
c) Pagamento por desempenho
• Receberão valor de acordo com a certificação do 3º ciclo do PMAQ por 8 meses (até o 2º quadrimestre)
• A partir do 3º quadrimestre receberão pelos resultados dos indicadores alcançados. Neste momento,
vale para todos as equipes implantadas.
d) Incentivos a estratégias e programas
• Receberão o equivalente às portarias vigentes a partir da competência
financeira janeiro de 2020

TRANSIÇÃO DE MODELOS
2. Municípios que não apresentavam em 2019 condições de ampliar seu custeio com o novo financiamento
>> Em 2020 receberão de acordo com modelo anterior
•

Ministério da Saúde manterá o valor recebido em 2019 relativo à melhor competência financeira mensal
para cada município
Valor máximo de 2019 por 12 meses
Portaria nº 173, de 31 de janeiro de 2020

Incentivos a ações específicas e
estratégicas
Valor equivalente às portarias vigentes

Os municípios poderão mudar para o novo modelo a qualquer momento em 2020

PROGRAMA INFORMATIZA APS
Conceito: fomento à informatização por meio de custeio para implantação e manutenção de prontuário
eletrônico.
• Contratação livre pelos municípios, que escolhem a solução mais adequada à sua realidade
• Obrigação de envio de dados no formato e volume adequado para recebimento do custeio (aumento
progressivo das exigências)
Benefício:
• Melhora nos registros: acompanhamento contínuo em ótima granularidade das condições de saúde da
população, com induções focadas (por grupo populacional e/ou região)
• Aumento da produtividade e capacidade de acompanhar o indivíduo por equipes e gestores
• Ministério hoje possui uma capacidade muito baixa de uso de dados secundários, necessitando de
inquéritos e outras pesquisas com grande frequência
Valores de repasse:
• Custeio - média de R$ 2.000,00/equipe (varia cfe caracterização do município)
• Incentivo de adesão e prazo de implantação – após piloto

RESIDÊNCIA NA APS
Conceito: é o custeio repassado aos municípios que possuem Programa de Residência em Medicina de
Família e Comunidade e/ou Multiprofissional em Odontologia e Enfermagem na Saúde da Família
• Para vagas de residentes de 1º e 2º anos que compõe equipe eSF
• Necessária adesão do município e credenciamento da SAPS
Benefício:
• Ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família no Brasil
• Qualificação da assistência
Valores de repasse:
• MFC: R$ 4.500,00 mensais por vaga de residente ocupada que compõem equipe ESF *
• Enfermagem e Odontologia: R$ 1.500,00 mensais por vaga de residente ocupada que
compõem equipe ESF/SB *
* Além do valor da bolsa

Desafios para melhorar a Atenção Primária
1 Ampliar e consolidar a Estratégia Saúde da Família com ênfase nos atributos essenciais da APS.
2. Ampliar formas de acesso à APS, como acesso avançado, acesso não presencial e horário estendido,
além de incorporar ferramentas digitais para comunicação não presencial entre equipe e pessoas (por
exemplo: marcação não presencial de consultas, teleconsulta, e-mail, aplicativos).
3. Qualificar a adscrição de pessoas às equipes de APS, utilizando quantitativo populacional e
critérios de adscrição complementares aos critérios territoriais, epidemiológicos e de vulnerabilidade social,
como o uso de lista de pacientes.
4. Ofertar ações e serviços de saúde de acordo com as necessidades da população, formulando uma
carteira de serviços com garantia dos recursos – insumos, equipamentos, etc – e das competências
profissionais que garantam a plena execução da carteira.
5. Ampliar a atuação clínico-assistencial de todas as categorias profissionais das equipes de APS, com a
utilização de protocolos multiprofissionais baseados na melhor evidencia cientifica disponível.
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Desafios para melhorar a Atenção Primária
6. Promover adensamento tecnológico orientado pela prevenção quaternária na APS, utilizando
tecnologias de informação e equipamentos diagnósticos e terapêuticos (por exemplo: ultrassonografia,
eletrocardiograma) de forma presencial ou a distância.
7. Informatizar as Unidades Básicas de Saúde, a rede assistencial e os complexos reguladores,
disponibilizando registro eletrônico em saúde com informações tanto do sistema público como privado,
de forma unívoca, permitindo às pessoas o deslocamento físico entre os pontos assistenciais, sem
barreiras informacionais.
8. Desenvolver sistema de regulação centrado na APS, com ênfase em tecnologias da informação
e comunicação e protocolos clínicos de regulação, com qualificação do processo de referência e contra
referência.
9. Garantir estrutura física e tecnológica adequadas,
fornecimento adequado de insumos para o funcionamento das UBS.
10. Planejar a

com ambiência, conforto e

oferta de recursos humanos para a APS e elaborar plano de formação

profissional com ênfase nas especificidades da mesma (por exemplo, médico de família e comunidade,
enfermeiro de família e comunidade).
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Desafios para melhorar a Atenção Primária
11. Promover, monitorar e avaliar a qualidade da atuação das equipes de APS, quanto a princípios,
atributos, diretrizes, objetivos, metas e resultados, com estabelecimento de mecanismos de remuneração e
incentivos por desempenho.
12. Estimular e formar coordenadores, diretores etc. em APS no
primária.

âmbito da gestão em atenção

13. Promover estratégias de defesa e fortalecimento da APS, incluindo

produção de conhecimento

científico e divulgação de experiências inovadoras e exitosas.

14. Reforçar a transparência das informações sobre saúde, facilitando o acesso da população a
informações sobre as ações e os serviços de saúde (por exemplo: listas de espera, horários, serviços
ofertados), com uso de tecnologia da informação e outros dispositivos de divulgação.
15. Favorecer a participação das pessoas, o controle social e a avaliação dos serviços pela incorporação de
novos canais de escuta por meio de tecnologias de comunicação não-presenciais, ouvidoria, entre outros.
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