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Estrutura da apresentação

•Breve introdução

•Cadastros Válidos

•Financimanto por Capitação Pondereda



Portarias e Notas técnicas do Previne Brasil

•Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 - Institui o Programa Previne Brasil.

•Portaria nº 169, de 31 de janeiro de 2020. Define o valor per capita para efeito do 

cálculo do incentivo financeiro da capitação ponderada do Programa Previne Brasil

•Portaria nº 166, de 27 de janeiro de 2021 - Define regras para o Programa 

Previne Brasil em 2021.

•Portaria nº 04, de 28 de janeiro de 2021 - Envio de produção do SISAB deve 

ocorrer até o 10º dia útil do mês subsequente.



Portarias e Notas técnicas do Previne Brasil

•Portaria nº 169, de 31 de janeiro de 2020 - Define o valor per capita para efeito do 

cálculo do incentivo financeiro da capitação ponderada do Programa Previne Brasil.
• Art. 2º O valor per capita base anual será equivalente ao valor de R$ 50,50 (cinquenta reais e 

cinquenta centavos) por pessoa cadastrada nas equipes de Saúde da Família e equipes de 

Atenção Primária.

•Portaria nº 166, de 27 de janeiro de 2021 - Define regras para o Programa 

Previne Brasil em 2021.

• I - capitação ponderada - o equivalente a 100% (cem por cento) do potencial de cadastro 

referente ao incentivo financeiro da capitação ponderada do município ou Distrito Federal, nas 

4 (quatro) primeiras competências financeiras do ano de 2021



Portarias e Notas técnicas do Previne Brasil

•Portaria nº 04, de 28 de janeiro de 2021 - Envio de produção do SISAB deve 

ocorrer até o 10º dia útil do mês subsequente.

• Art. 2º As Secretarias de Saúde devem realizar o envio dos dados de produção da Atenção 

Primária à Saúde até o décimo dia útil do mês subsequente à sua realização.

• Parágrafo único. Os dados de produção enviados ao SISAB com mais de 4 (quatro) meses 

de atraso não serão processados ou validados no banco de dados do SISAB, sendo 

desconsiderados para quaisquer finalidades.



prazos para gestores municipais e do Distrito 

Federal enviarem suas produções

Fonte: Conasems. Disponível em: https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/atencao-gestor-confira-portaria-sobre-o-sisab-2021/ 



Previne Brasil

Modelo misto de financiamento instituído pela Portaria 2.797/GM/MS, de 12 de novembro 

de 2019.

Composto por:

1. Capitação ponderada;

2. Pagamento por desempenho;

3. Incentivo às ações estratégicas.

A capitação ponderada é um tipo de repasse calculado com base no número de pessoas 

cadastradas e sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família ou equipes de 

Atenção Primária credenciadas. Ela considera fatores de ajuste como a vulnerabilidade 

socioeconômica, o perfil de idade e a classificação rural-urbana do município.



Cadastros Válidos



Capitação Ponderada

O cadastro pode ser realizado por:

• Cadastro completo:

• Fichas de Cadastro Individual + Ficha de Cadastro Domiciliar e Territorial da 

Coleta de Dados Simplificada (CDS);

• e-SUS AB Território (tablets dos ACS).

• Cadastro simplificado ou cadastro rápido:

• Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).



















Capitação Ponderada

Para a pessoa cadastrada contar no seu município, a mesma precisa estar 

vinculada; para isso, o sistema tem as seguintes regras de negócio:

• A equipe que apresentar mais atendimentos clínicos de médicos ou enfermeiros nos 

últimos dois anos (a partir da análise da última competência do quadrimestre).

• O critério de desempate, será considerado a equipe em que houve um cadastro 

individual (completo) e atendimento mais recente.



Nº de cadastros válidos na Bahia

Fonte: https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorCadastro.xhtml 



Proporção de Cadastro Individual validado por 

município e por equipe

Municipio
2018 Q1 

(N)

2018 Q2 

(N)

2018 Q3 

(N)

2019 Q1 

(N)

2019 Q2

(N)

2019 Q3

 (N)

2020 Q1 

(N)

2020 Q2

 (N)

2020 Q3

 (N)

2020 Q3

 (%)

Parâmetro 

(100%)

Município A 8513 9275 9675 10127 10689 11708 11760 12253 12905 101,65 12696

Municipio A
2018 Q1 

(N)

2018 Q2 

(N)

2018 Q3 

(N)

2019 Q1 

(N)

2019 Q2

(N)

2019 Q3

 (N)

2020 Q1 

(N)

2020 Q2

 (N)

2020 Q3

 (N)

2020 Q3

 (%)

Parâmetro 

(100%)

USF 1 939 1027 1059 1149 1034 883 863 851 814 38,47 2116

USF 2 2227 2635 2776 3110 3464 3740 3641 4187 4705 222,35 2116

USF 3 721 811 835 808 1137 1307 1471 1467 1505 71,12 2116

USF 4 823 818 815 805 815 829 840 857 926 43,76 2116

USF 5 1793 1919 2048 2065 1980 2557 2553 2500 2450 115,78 2116

USF 6 2010 2065 2142 2190 2259 2392 2392 2391 2505 118,38 2116

Fonte: Caderno de Avaliação e Monitoramento da Atenção Básica – CAMAB. Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/dab/camab/



Onde vejo os cadastros válidos e não 

válidos do meu município?





Primeiro é necessário 
cadastrar quem será o 
Gestor da Atenção Básica. 
Esse cadastro é realizado 
pelo CNPJ e a senha do 
FMS.

Após o cadastro do Gestor 
da Atenção Básica, é 
possível cadastrar o gestor 
do SISAB, assim como, os 
demais perfis do e-Gestor
AB. 

















Financiamento por capitação 

ponderada



Capitação – Critérios de ponderação

•População cadastrada

• Em equipe de saúde da família e atenção primária credenciada.

•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.

•Ajuste demográfico

• População cadastrada nas ESF com até 5 anos e a partir de 65 anos de idade.

•Ajuste do tamanho e distância municipal

• Classificação dos municípios de acordo com a tipologia rural-urbana definida pelo IBGE.



Quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe de 

acordo com a classificação geográfica do município (IBGE)

Fonte: Nota Técnica Explicativa – Relatório de Cadastro. Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/. Acessado em: 06 abr 2021. 

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 - 30h

1 - Urbano 4.000 pessoas 2.000 pessoas 3.000 pessoas
2 - Intermediário 

Adjacente

3 - Rural Adjacente
4 - Intermadiário 

Remoto

5 - Rural Remoto

2.750 pessoas

2.000 pessoas

1.375 pessoas

1.000 pessoas

2.063 pessoas

1.500 pessoas

https://egestorab.saude.gov.br/


Capitação – Cálculos dos pesos

Fonte: Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde. Disponível em: http://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Novo-financiamento-APS_oficial_circula%C3%A7%C3%A3o-ERNO.pdf 

Critérios Peso por pessoa cadastrada O que representa?

SEM critério 

socioeconômico E 

demográfico

1 Valor base de capitação

COM critério 

socioeconômico OU 

demográfico

1,3 30% a mais do valor base da capitação

Urbano: 1

Intermediário adjacente: 1,45

Rural adjacente: 1,45

Intermediário remoto: 2

Rural remoto: 2

Municípios intermediário adjacente e rural 

adjacente receberá 1,45 vezes mais por 

Município rural remoto ou intermediário 

remoto

Ajuste da distância



Capitação – Aplicação dos pesos

Fonte: Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde. Disponível em: http://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Novo-financiamento-APS_oficial_circula%C3%A7%C3%A3o-ERNO.pdf 

SEM critério socioeconômico e 

demográfico

COM critério socioeconômico ou 

demográfico (x 1,3)

1 - Urbano 1 1 x 1,3 = 1,3

2 - Intermediário Adjacente

3 - Rural Adjacente

4 - Intermediário Remoto

5 - Rural Remoto

Ajuste da distância

(Tipologia IBGE)

Pesos por pessoa cadastrada

1,45 1,45 x 1,3 = 1,885

2 2 x 1,3 = 2,6



Onde vejo quanto o meu município 

recebe por capitação ponderada?











Entendendo os números do 

financiamento da capitação 

ponderada



Vamos praticar?



http://esusaps.bridge.ufsc.br/support/login
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Vídeo sugerido:

LIVE: Como operar os sistemas de informação relacionados a AB?

https://www.conasems.org.br/orientacao_ao_gestor/cnes-e-cadastros-de-equipes-ab-portaria-no60-saps-ms/

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/novo_financiamento_APS_previne_brasil_oficina.pdf


Obrigada!


