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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.

• 2020 foi primeiro ano de implementação e teve adaptações em virtude da 

pandemia de COVID-19

• Para 2021, foi publicada a Portaria GM/MS nº 166, de 27 de janeiro de 2021



Indicador 3 - Proporção de gestantes com atendimento

•Demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe de 

saúde da família ou de atenção básica e a equipe de saúde bucal, para o 

acompanhamento pré-natal integral, mesmo que estejam em ambientes físicos 

distintos.



Indicador 3 - Proporção de gestantes com atendimento

𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟é − 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝐴𝑃𝑆 𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

 
𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸
 × 𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝐶 𝒐𝒖 𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, cadastradas, identificadas 
e que realizaram uma consulta de pré-natal e um atendimento odontológico individual, ambos na 
APS.

A DUM e os códigos CID10 ou CIAP2 devem ter sido registrados anteriormente no atendimento 
médico ou de enfermagem, dessa forma, a gestante estará habilitada no sistema. 

Será contabilizado para o numerador os atendimentos odontológicos realizados por dentistas           
cadastrados em unidades de AB, mesmo que não pertençam a uma equipe de Saúde Bucal. 
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𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟é − 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝐴𝑃𝑆 𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

 
𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸
 × 𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝐶 𝒐𝒖 𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Na Ficha de Qualificação do Indicador, espera-se a ocorrência de, no mínimo, uma 
avaliação odontológica a cada trimestre de gestação, conforme preconizado nos 
protocolos específicos de acordo com a condição de saúde a ser atendida ou nas 
orientações gerais do MS.

Para fins de pagamento do Previne Brasil, será contabilizado a gestante que passou, pelo 
menos uma vez, pelo atendimento odontológico. 
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𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜
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Denominador Estimado
𝑃𝑎𝑟â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸
 × 𝑆𝐼𝑁𝐴𝑆𝐶 

Denominador informado 𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe 
com gestações finalizadas (considerando a data provável do parto (DPP) + 14 dias) no 
período. 

OU



Como está o indicador 3 na Bahia?



Como registrar no e-SUS AB?



Como registrar o atendimento pelo CDS / e-SUS AB?



Como registrar o atendimento pelo CDS / e-SUS AB?



Como registrar o atendimento pelo PEC / e-SUS AB?
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Vídeo sugerido:

Tutorial e-SUS: Atendimento urgência odontológica. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TRQUR6beWKE

Tutorial e-SUS: Primeira consulta programática. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IJFd7KTK7lU&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=TRQUR6beWKE
https://www.youtube.com/watch?v=TRQUR6beWKE
https://www.youtube.com/watch?v=IJFd7KTK7lU&t=5s
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Obrigada!


