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APRESENTAÇÃO 
 

Com esta edição retoma-se a discussão sobre a avaliação da atenção primária à 
saúde (APS). A importância da avaliação está relacionada à possibilidade de reorientação 
e/ou implantação e/ou reafirmação das práticas em saúde, no contexto da APS, com vistas 
à elaboração de um planejamento/programação focados na comunidade e em suas 
necessidades. 

Interessante salientar que o processo avaliativo pode ser direcionado, na APS, 
para os seus atributos essenciais - atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, 
integralidade e coordenação - e derivados - orientação familiar, comunitária e 
competência cultural. O uso de indicadores relacionados aos atributos essenciais favorece 
a análise da qualidade dos serviços, da eficiência e efetividade das intervenções, enquanto 
aqueles relacionados aos atributos derivados permitem observar a qualificação das ações 
produzidas na APS.  

No Brasil, há algum tempo, observa-se um esforço para incrementar o processo 
de avaliação e monitoramento da APS, visando a sua institucionalização como exercício 
inerente ao trabalho em saúde. Algumas iniciativas governamentais por meio de 
programas e/ou instrumentos  podem ser citados, tais como: a Pactuação Interfederativa 
de Indicadores (SISPACTO), o Programa Nacional de Avaliação do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ), o Programa de Avaliação e Monitoramento da Atenção Básica no estado de São 
Paulo – Quali AB e o Primary Care Assessment Tool(PCATool). Da mesma forma, merece 
registro as pesquisas produzidas na área, envolvendo esforço conjunto de universidades 
e os serviços de saúde da rede pública. 

Cabe lembrar que a produção de alguns indicadores de saúde está intimamente 
ligada à alimentação dos sistemas de informação em saúde (SIS), utilizados na APS, de 
abrangência local, regional, estadual e federal. Destaque ao Sistema de Informação em 
Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e o e-SUS AB e aos sistemas de informação clínica, 
epidemiológica e gerencial (SINAN, SIM, SINASC, SISVAN, SISCAN, SI-PNI, SIOPS, SIA, entre 
outros). 

Mais recentemente, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa Previne 
Brasil, por meio da Portaria nº 2.979/2019, propondo a implementação de um novo 
modelo de financiamento federal para o custeio da APS. Nesse Programa uma das 
modalidades de repasse financeiro do MS para a APS será o pagamento por desempenho, 
atrelado à avaliação de alguns indicadores. 

Especificamente, neste número, serão apresentados e discutidos os indicadores 
de saúde selecionados pelo Previne Brasil. Com isso, pretende-se despertar as equipes de 
saúde da APS e da Estratégia Saúde da Família (ESF) para o assunto, de modo que elas 
possam compreender a proposta do governo federal e, consequentemente, analisarem 
criticamente o processo de produção e uso desses indicadores, em seus contextos. 
Ademais, o Boletim tem o propósito de instrumentalizar as equipes de APS/ESF na medida 
em que detalha os indicadores  

Além disso, ratifica-se que os indicadores são elementos essenciais para a ação 
avaliativa, a qual pode suportar a tomada de decisão por parte de gestores e equipes de 
saúde, além de produzir conhecimento para a qualificação da APS. 

 
Profa Dra Janise Braga Barros Ferreira 

 Departamento de Medicina Social – FMRP-USP 
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INDICADORES DE SAÚDE COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA APS 

A construção de indicadores é uma poderosa ferramenta para auxiliar nas tomadas de decisão e no 

planejamento estratégico na área da saúde, no entanto precisam ser elaborados mediante o estabelecimento de 

metas claras a serem alcançadas no serviço de saúde.  

No contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), considerada como a porta de entrada de uma rede de serviços 

de acesso universal, os indicadores de saúde conseguem mensurar a qualidade dos serviços e a efetividade de suas 

intervenções, por exemplo. Os indicadores com enfoque no desempenho dos serviços e seu impacto na saúde da 

comunidade viabiliza o monitoramento, avaliação e reformulação, quando necessário, das ações da APS. A APS tem o 

poder de fortalecer a universalidade e de organizar os serviços de saúde, e é nesse cenário que os indicadores de 

saúde ganham tamanha importância quando bem elaborados e monitorados. 

Quando o assunto em pauta são indicadores de saúde, consequentemente estamos falando de Sistemas de 

Informação em Saúde (SIS), e a alimentação dos SIS é uma problemática já conhecida por profissionais de saúde. 

Entretanto, pouco discutimos sobre o que realmente é feito com os dados disponíveis: será que realmente 

aproveitamos as informações registradas para melhorar a qualidade de vida da população? 

O e-SUS, por exemplo, é uma das estratégias desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para desenvolver, 

reestruturar e garantir a integração de informações de vários SIS em busca da interoperabilidade. Assim, percebe-se 

que o objetivo é simplificar o processo de trabalho dos profissionais de saúde, o que vai impactar diretamente na 

qualidade da atenção à saúde prestada à população. 

O estudo feito por Marcia Regina Cubas e cols. (2017), intitulado “Avaliação da Atenção Primária à Saúde: 

validação de instrumento para análise de desempenho dos serviços”, usou um instrumento que continha a dimensão 

usuário como centro do processo. Essa dimensão tinha como objetivo avaliar de forma mais estruturada a qualidade 

dos atributos da APS na visão do usuário, possibilitando a identificação dos pontos de maior dificuldade e que precisam 

ser fortalecidos. Aqui temos um ótimo exemplo da potencialidade dos indicadores de saúde para avaliar o 

desempenho da APS: podemos extrair informações estratégicas sobre o acesso aos serviços, a integralidade e 

monitorar a longitudinalidade do processo.  

Para garantir que os indicadores de desempenho da APS sejam elaborados, monitorados e avaliados com a 

maior precisão possível, é importante trazermos aqui a relevância da interprofissionalidade nesse cenário. A educação 

interprofissional em saúde e o trabalho em equipe consistem em ferramentas fundamentais para que os profissionais 

de saúde consigam utilizar os indicadores de saúde a favor do seu processo de trabalho. Se os profissionais de saúde 

conquistam uma boa resolutividade dos serviços de APS centrados na família, eles são capazes de identificar riscos e 

fazer um encaminhamento qualificado, quando necessário. A consequência disso é uma grande contribuição no nível 

de prevenção primária, o que impactará em todo o processo saúde-doença-cuidado individual e coletivo.    

Este espaço de discussão sobre o papel de indicadores de saúde no processo de avaliação de desempenho da 

APS é importante não apenas nos serviços de saúde, mas também nos cenários de aprendizagem de práticas ensino-

serviço-comunidade, pois nos permite mostrar a importância de se aprender a construir potenciais indicadores de 

acordo com objetivos bem definidos, aproximando assim a comunidade acadêmica dos profissionais de saúde no 

âmbito local. É essa aproximação que viabilizará a reorientação da formação em saúde, garantindo que graduandos e 

pós-graduandos aprendam com os atuais trabalhadores da saúde, os quais vivenciam diariamente a importância de 

indicadores no momento de planejar ações estratégicas no território e tomar decisões que vão impactar, de alguma 

forma, a saúde da comunidade em geral. 

Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela 

Escola de Medicina de Jataí 

Universidade Federal de Goiás 
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PROGRAMA PREVINE BRASIL 
  NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS NO SUS 
 
Recentemente, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde, por meio do 
Programa Previne Brasil, deu destaque ao emprego de indicadores, para auxiliar na avaliação de 
desempenho da APS. Destaca-se que a análise do desempenho será importante para que os municípios 
possam receber um montante diferenciado de recursos financeiros para custear as ações e serviços. 
 

O novo modelo de financiamento de custeio da APS 
 
Como será? 
Modelo misto de pagamento, que busca estimular o alcance de resultados na APS e é composto pelos 
componentes: capitação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.  

 

* O repasse de incentivo para as equipes que participavam do PMAQ será mantido até o início do pagamento por desempenho previsto para 
setembro de 2020. 

**Programa Saúde na Hora; Equipe de Saúde Bucal (eSB);Unidade Odontológica Móvel (UOM); Centro de Especialidades Odontológicas 
(CEO);Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD); Equipe de Consultório na Rua (eCR); Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF);Equipe de 
Saúde da Família Ribeirinha (eSFR); Microscopista; Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP); Custeio para o ente federativo responsável pela 
gestão das ações de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Situação de Privação de Liberdade; Programa Saúde na Escola (PSE); 
Programa Academia da Saúde; Programas de apoio à informatização da APS; Incentivo aos municípios com residência médica e multiprofissional; 
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS); e outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. 

A normativa sobre o novo modelo de financiamento indica que as mudanças nos repasses de recursos 
financeiros serão progressivas e que cada modalidade terá um regramento específico. De acordo com a 
legislação vigente, o cadastramento passará a ser cobrado a partir de maio de 2020, o pagamento 
vinculado ao monitoramento de indicadores será realizado a cada 4 meses, a partir de setembro de 2020 
e o incentivo para ações estratégicas estará vinculado às regulamentações de suas portarias específicas. 

Quando entrará em vigor?  
• A estratégia de transição para este novo modelo teve início a partir da competência financeira de 

1º de janeiro de 2020 e encontra-se detalhada na portaria nº 2979/2019. 
 

Financiamento de 
Custeio da APS

Capitação Ponderada

Repasse financeiro 
vinculado ao nº de pessoas 

cadastradas por equipe, 
aplicando os pesos de 

vulnerabilidade 
socioeconômica, perfil 

demográfico e classificação 
geográfica.  Denominado 
Valor Cheio da Capitação

Pagamento por 
desempenho

Vinculado aos resultado dos 
indicadores alcançados pelas 
equipes de Saúde da Família e 

de Atenção Primária*

Incentivo para ações 
estratégicas

Destinado  ao custeio de 
ações, programas e 

estratégias específicos**
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O que estabelecem as Portarias do Programa Previne Brasil? 
 
PORTARIA Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 

Objeto: Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da 

Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de 

Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.  

Link de acesso: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180 

 
PORTARIA Nº 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019  
Objeto: Dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil. 

Link de acesso: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481 

 

PORTARIA Nº 169, DE 31 DE JANEIRO DE 2020  
 
Objeto: Define o valor per capita para efeito do cálculo do incentivo financeiro da capitação ponderada do 

Programa Previne Brasil. 

Link de acesso: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-169-de-31-de-janeiro-de-2020-240912927 

 
 

PORTARIA Nº 172, DE 31 DE JANEIRO DE 2020  
 
Objeto: Dispõe sobre municípios e Distrito Federal que apresentam manutenção ou acréscimo dos valores 

a serem transferidos, conforme as regras de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do 

Programa Previne Brasil e sobre o valor per capita de transição conforme estimativa populacional da 

Fundação IBGE. 

Link de acesso:  
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-172-de-31-de-janeiro-de-2020-240912930 

 
 

PORTARIA Nº 173, DE 31 DE JANEIRO DE 2020  
 
Objeto: Dispõe sobre os municípios que apresentam decréscimo dos valores a serem transferidos, conforme 

as regras do financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil. 

Link de acesso: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-173-de-31-de-janeiro-de-2020-240912938 

 
 

_____________________________ _____________________________ 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.979-de-12-de-novembro-de-2019-227652180
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/02/PORTARIA-N%C2%BA-169-DE-31-DE-JANEIRO-DE-2020-VALOR-PER-CAPITA-BASE.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-169-de-31-de-janeiro-de-2020-240912927
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/02/PORTARIA-N%C2%BA-172-DE-31-DE-JANEIRO-DE-2020-Valor-Fixo-transi%C3%A7%C3%A3o-e-simula%C3%A7%C3%A3o-positiva.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-172-de-31-de-janeiro-de-2020-240912930
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/02/PORTARIA-N%C2%BA-173-DE-31-DE-JANEIRO-DE-2020-MANUTEN%C3%87%C3%83O-VALORES-2019.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-173-de-31-de-janeiro-de-2020-240912938
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O que é e-Gestor AB? 
  

É uma plataforma que dá acesso aos vários sistemas de informação da APS. Além de facilitar o cadastro, o 

envio e a alimentação de dados pelos gestores e trabalhadores da saúde, permite o acesso a informações 

que podem auxiliar na organização e planejamento dos serviços de saúde e, consequentemente, na 

produção dos indicadores de desempenho. 

Esse é o link de acesso: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/ 

 

O cadastro no e-Gestor AB é realizado pelo gestor da Atenção Primária à Saúde (APS) do estado/município 

(prefeito ou secretário, por exemplo) o qual possui o usuário (CNPJ) e senha do Fundo Estadual/Municipal 

de Saúde. Esta informação de login é fornecida pela Divisão de Convênio (DICON) de cada estado da 

federação. 

 

A primeira versão da plataforma e-Gestor AB disponibiliza os seguintes sistemas de informação:  
• EAAB – Sistema da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 
• PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
• PSE – Programa Saúde na Escola 
• LRPD - Sistema de Equipamentos para ESB 
• SISAB – Sistema de informação para a Atenção Básica 
• SAÚDE NA HORA - Sistema de Adesão ao Programa Saúde na Hora 
• SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
• VITAMINA A – Sistema do programa de Suplementação de Vitamina A 

Tipos de acesso 
Acesso Restrito: os gestores podem acessar os diferentes sistemas da APS, utilizando o seu CPF e senha 
previamente cadastrados. 
Acesso Público: estão disponíveis relatórios públicos e demais informações para os gestores, sem a 
necessidade de login e senha.  
 

Relatórios Públicos dos Sistemas da Atenção Primária à Saúde 

 

 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/
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INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL 2020 
 
Para facilitar a aproximação das equipes de APS/ESF aos indicadores propostos pelo Programa Previne Brasil, 
a seguir, serão apresentados os sete indicadores que devem ser analisados em 2020, com destaque de 
algumas características que os compõem e indicando os códigos que devem ser utilizados para o registro, 
baseados na CID-10 ou CIAP-2. 
As equipes de APS/ESF devem se atentar para o uso correto da classificação, tornando mais confiáveis as 
informações sobre a situação de saúde de cada território e, consequentemente, a sua utilização para o 
planejamento e avaliação das ações. 

 
Para relembrar: 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde ou Classificação 

Internacional de Doenças – CID (10ª revisão) 

A CID 10 é um conjunto de categorias que contém doenças semelhantes que constituem um agrupamento. 

Vários agrupamentos constituem um capítulo. A CID10 possui 22 capítulos. 

A CID-10 foi elaborada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo 

como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de 

Saúde.  

É um recurso da medicina e da saúde pública para descrever doenças, causas de morte, elaboração de 

estatísticas de saúde. O seu uso é preferencialmente do médico e de outros profissionais de saúde, em 

situações específicas. 

 

Link para acesso:  https://icd.who.int/browse10/2019/en (CID10) 

https://datasus.saude.gov.br/

 
                 Fonte: OMS/CID10 

https://datasus.saude.gov.br/
https://datasus.saude.gov.br/
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Classificação Internacional de Atenção Primária 2a edição – CIAP2 
 

Adotada pelo Brasil, a CIAP2 é uma ferramenta adequada à APS e permite classificar os motivos de procura 

do cidadão (sofrimento ou enfermidade) ao serviço de saúde, mesmo que não sejam doenças objetivamente 

evidenciadas por qualquer tipo de exame (clínico, sangue ou imagem).  

Permite conhecer melhor a demanda dos pacientes e qualificar a prática profissional, favorecendo o cuidado 

multiprofissional. 

O seu uso é prerrogativa do profissional da saúde. 

Link para acesso: http://www.sbmfc.org.br/default.asp?paginaId=72 

A CIAP2 está organizada em 17 capítulos e 7 componentes. Os capítulos têm referência com sistemas 

orgânicos, como por exemplo, capítulo dos olhos, músculo-esquelético, circulatório, etc.  

Dispõe também de um capítulo geral e outro de problemas sociais. 

 
Componente 1 = códigos -01 a - 29: sintomas e queixas (linguagem do paciente) 
Componente 2 = códigos -30 a - 49: procedimentos diagnósticos e preventivos 
Componente 3 = códigos -50 a - 59: procedimentos terapêuticos e medicações 
Componente 4 = códigos -60 a - 61: resultados de testes  
Componente 5 = códigos -62: administrativo 
Componente 6 = códigos -63 a - 69: referências e outros motivos de consulta 
Componente 7 = códigos -70 a - 99: diagnósticos e doenças, em uma ordem fixa e baseada na etiologia: doenças 
infecciosas, neoplasias, traumatismos, anomalias congênitas e outras doenças. 
 
Fonte: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 
 
 
 

O Sumário do CIAP2 é 

classificado por cores 

 

http://www.sbmfc.org.br/default.asp?paginaId=72
http://www.sbmfc.org.br/default.asp?paginaId=72
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SOBRE OS INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA APS 

O Programa Previne Brasil indica que serão monitorados 21 indicadores da saúde da população, no contexto 

da APS.  Eles precisarão ser informados regularmente para que os municípios possam receber os recursos 

federais. A proposta prevê que, em 2020, serão monitorados 7 indicadores, mais 7 em 2021 e mais 7 em 

2022. O monitoramento de indicadores será feito a cada quatro meses, a partir de setembro de 2020. 

INDICADORES PARA 2020 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto dos 7 indicadores para o pagamento por desempenho: 
 
 

1. Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) 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 que passaram por atendimento odontológico 

4. Cobertura de exame citopatológico 

5. Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente 

6. Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre 

7. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada 

 
 

Campo de Atuação Ações Estratégicas 

 

Saúde da 
Mulher

Pré Natal

Saúde da 
Criança

Doenças 
Crônicas 

(HA  + DM)

 

 

EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EAP
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Sobre o indicador 01: 
Este indicador mostra a capacidade da equipe de captar precocemente a gestante, bem como acompanhá-
la ao longo da gestação. 
 

INDICADOR 
01 

Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas Pré-Natal (PN) 
realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação 

 
Objetivo 

Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do 
pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil 

Profissional 
que registra 

Médico e Enfermeiro 

Fórmula de 
Cálculo 
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 6 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟é − 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙, 𝑐𝑜𝑚 1ª 𝑎𝑡é 20ª 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

(
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸  𝑋 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑠𝑐 𝑜𝑢 𝑁º𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠) ¹
 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 
 
Numerador 

 
Nº de gestantes com 6 consultas PN, com a 1ª até 20 semanas de gestação 

 
Denominador 

 
Nº de gestantes identificadas 

 
 
 
 
CIAP2/CID10 
 
códigos para 
identificar as 
condições da 
gestante 

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85 
CID10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, 
O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, 
O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, 
O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, 
O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, 
O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, 
O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, 
O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, 
O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, 
O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, 
O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, 
O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, 
Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359 

 
Códigos que podem ser utilizados para encerrar uma gestação (Indicador 01) 

CIAP2 DESCRIÇÃO CID10 
 

W82 Aborto espontâneo O02, O03, O05, O06 
 

W83 Aborto provocado O04, Z30.3 
 

W90 Parto sem complicações 
de nascido vivo 

O80, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39 

W91 Parto sem complicações 
de natimorto 

Z37.1, Z37.9 

W92 Parto com complicações 
de nascido vivo 

O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, 
O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, 
O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39 

W93 Parto com complicações 
de natimorto 

O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, 
O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, 
O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, 
Z37.7, Z37.9 
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Sobre o indicador 02: 
Este indicador além de acompanhar o que foi demonstrado no indicador anterior, destaca os exames de 
maior impacto na saúde do feto e do recém-nascido. 
 

INDICADOR 
02 

 Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.  

Objetivo Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os 
indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.  

Profissional 
que registra  

Sorologia avaliada: médico e enfermeiro  
Teste rápido: médico, enfermeiro e técnico/auxiliar de Enfermagem.  

Fórmula de 
Cálculo 
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑜𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑢 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐼𝑉 𝑒 𝑆Í𝐹𝐼𝐿𝐼𝑆

(
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸  𝑋 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑠𝑐 𝑜𝑢 𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠) ¹
 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 
Numerador 
 

Nº gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis.  
 

 
CIAP2 / CID10 
 
Códigos para 
identificar as 
condições da 
gestante 
 

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85 ou 
CID 10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, 
O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, 
O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, 
O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, 
O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, 
O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, 
O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, 
O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, 
O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, 
O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, 
O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, 
O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, 
Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359 

SIGTAP  
Para sorologia 
de Sífilis   

02.02.03.111-0 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS) 
02.02.03.117-9 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES 
 

SIGTAP  
Para sorologia 
de HIV  

02.02.03.030-0 (PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 “ELISA”) 
 

SIGTAP  
Para o teste 
rápido de Sífilis  

02.14.01.007-4 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS) 
02.14.01.008-2 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO) 
 

SIGTAP 
Para o teste 
rápido de HIV  

02.14.01.05-8 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO DE HIV) 
02.14.01.004-0 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO 

 
 
Sobre o indicador 03: 
 
Este indicador demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe de saúde da 

família e a equipe de saúde bucal para o efetivo acompanhamento pré-natal, mesmo que essas pessoas 

estejam em ambientes físicos distintos. 
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INDICADOR 
03 

Proporção de gestantes com atendimento odontológico 
realizado. 

Objetivo Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em 
vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa 
Previne Brasil. 

Profissional que 
registra 

Dentista 

Fórmula de Cálculo 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟é − 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝐴𝑃𝑆 𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑑𝑜𝑛𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

(
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸  𝑋 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑠𝑐 𝑜𝑢 𝑁º 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠) ¹
 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 
Numerador Número de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS.  

Denominador 
 

Número de gestantes identificadas. 
Obs: O denominador do Indicador 3 será o mesmo do Indicador 1. Deve-se 
observar que, para o Indicador 3, o numerador se baseia nos atendimentos do 
profissional cirurgião dentista, porém o denominador se baseia nos 
atendimentos realizados por médico e enfermeiro.  

 
CIAP2 / CID10 
 
códigos para identificar 
as condições da gestante 

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85 ou 
CID 10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, 
O200, O208, O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, 
O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, 
O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, 
O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, 
O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, 
O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, 
O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, 
O342, O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, 
O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, 
O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, 
O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, 
O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, 
O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, 
Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359 

 
Sobre o indicador 04: 
Este indicador demonstra a capacidade da equipe de realizar vigilância ativa da população adscrita (por meio 
de captação de mulheres que não tenham ido espontaneamente à unidade para aplicação do exame), de 
facilitar o acesso (ofertando o serviço a todas as mulheres na idade preconizada que frequentam a unidade, 
independentemente do motivo) e de aplicar esse exame em quantitativo compatível com a população de 
rastreamento adscrita. 

INDICADOR 
04 

Cobertura de exame citopatológico 

Objetivo Informar as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os 
indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.  

Profissional que 
registra 

Médico e Enfermeiro.  

Fórmula de 
Cálculo 
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 25 𝑎 64 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑝𝑎𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 3 𝑎𝑛𝑜𝑠

(
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸  𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 25 𝑎 64 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑁º 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 25 𝑎 64 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ) ´
 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 
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Numerador 
 

Número de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram exame citopatológico nos 
últimos 3 anos.  

Denominador 
 

Número de mulheres de 25 a 64 anos. 
Obs:  Serão considerados os cadastros das cidadãs realizados via módulo cidadão 
(abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou ficha de cadastro individual 
no sistema com CDS.  

SIGTAP 
 

02.01.02.003-3 - Coleta de Material p/ exame citopatológico de colo uterino.   

 

Sobre o indicador 05: 
Este indicador mostra a capacidade de todos os profissionais em acompanhar a sua população adscrita de 

crianças, realizar captação para vacina nas consultas e dialogar com os pais sobre a importância da 

imunização. 

INDICADOR 
05 

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente 
 

Objetivo Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista 

os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa 

Previne Brasil.  

Profissional que 
registra 

Médico,  
Enfermeiro ou técnico/auxiliar de enfermagem 

Fórmula de Cálculo 
 

𝑁º 𝑑𝑒 3ª 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 1 𝑎𝑛𝑜

(
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸  𝑋 𝑆𝑖𝑛𝑎𝑠𝑐 𝑜𝑢 𝑁º 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑛ç𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠) ¹

 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 
Numerador 
 

Número de 3 doses aplicadas de Pólio e Penta em menores de 1 ano. 

Denominador:                 Número de crianças cadastradas. 
 
OBS: Serão considerados os cadastros dos cidadãos até 1 ano de idade realizados via módulo cidadão 
(abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou ficha de cadastro individual no sistema com CDS. 
A criança deve ter o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não tenha esse número é necessário 
realizar a busca/atualização no módulo “Cidadão”, conforme observado nos demais indicadores. 
Importante observar também se está com a data de nascimento correta.  

 
Sobre o indicador 06: 
Este indicador evidencia o contato entre a pessoa hipertensa e o serviço de saúde com a efetiva verificação 

de pressão arterial duas vezes ao ano (uma por semestre). Destaca-se, contudo, que, para um cuidado 

efetivo da pessoa hipertensa, mesmo que esteja compensada, é necessário que a quantidade de aferições 

seja, no geral, maior que essa. Ainda, verifica se a equipe consegue minimizar o subdiagnóstico da doença, 

evitando que pessoas hipertensas não sejam diagnosticadas devido à natureza pouco sintomática da doença. 

INDICADOR 
06 

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada 
semestre. 
 

Objetivo Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os 
indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil. 
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Profissional 
que registra 

Médico, 
Enfermeiro ou técnico/auxiliar de enfermagem 

Fórmula de 
Cálculo 
 

𝑁º 𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑃𝐴 𝑎𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑋 𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑁𝑆 𝑜𝑢 𝑁º 𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)
 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 

Numerador 
 

Número de hipertensos com a PA aferida semestralmente nos últimos 12 meses. 
OBS: Vale lembrar que esta informação deve ser registrada pelo profissional executor 
do procedimento e não uma transcrição do valor obtido por outro profissional em um 
outro atendimento, mesmo que esteja na sequência do fluxo de atendimento.  

Denominador 
 

Número de hipertensos identificados. 
Obs: O cidadão deve ter o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não tenha 
esse número é necessário realizar a busca/atualização no módulo “Cidadão”, conforme 
observado nos demais indicadores.  

 
CIAP2 / CID10 
Códigos para 
condição de 
Hipertensão 

CIAP2 = K86; K87; W81 
 
CID10 = I10, I11, I110, I119, I12, I120, I129, I13, I130, I131, I132, I139,I15, I150, I151, I152, I158, 
I159, I270, I272, O10, O100, O101, O102, O103, O104 e O109 
 

SIGTAP 03.01.10.003-9 (Aferição de Pressão Arterial) 
 

 
Sobre o indicador 07: 
Este indicador demonstra o acompanhamento regular, pela equipe de saúde, das pessoas com diabetes 

mellitus, bem como a realização do exame padronizado de acompanhamento dessa doença, de maneira 

complementar à glicose sérica ou glicemia capilar, quando estes também forem necessários. 

INDICADOR 
07 

Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada 

Objetivo Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os 
indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil. 

Profissional que 
registra 

Médico 
Enfermeiro  

Fórmula de 
Cálculo 
 

𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑏é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑏𝐴1𝑐 𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

(𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚ê𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑋 % 𝑑𝑖𝑎𝑏é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑃𝑁𝑆 𝑜𝑢 𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑏é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)¹
 

¹O denominador será o que apresentar o maior valor 

Numerador 
 

Número de diabéticos com solicitação de HbA1c nos últimos 12 meses. 

Denominador 
 

Número de diabéticos identificados. 
OBS: O cidadão deve ter o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não tenha 
esse número é necessário realizar a busca/atualização no módulo “Cidadão”, conforme 
observado nos demais indicadores. 

 

CIAP2 / CID10 
códigos para 
condição de 
Diabetes  

CIAP2 = T89; T90; W85 
  
CID10 = E10, E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, E125, 
E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E14, 
E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, 
O244, O249, P702 

SIGTAP 
 

02.02.01.050-3 (Hemoglobina glicada) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O financiamento de custeio federal da APS foi totalmente remodelado com o Programa Previne Brasil. Vale 

pontuar a extinção dos Pisos de Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável, bem como de outras iniciativas de indução, como 

o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) e do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), pois os recursos financeiros dessas ações foram redirecionados em função dos novos critérios 

adotados no Programa. Assim, é importante firmar que este Boletim não busca a análise crítica do possível impacto 

do novo Programa no financiamento da APS e as suas repercussões no processo de gestão e de atenção. Essas 

questões, certamente, precisam ser detalhadas e melhor compreendidas pelos gestores e equipes de saúde. 

De outro modo, este Boletim objetiva ressaltar a importância do uso de indicadores no processo de avaliação 

e planejamento em saúde e aprofundar a discussão sobre a proposta do MS, de atrelar uma das modalidades de 

financiamento da APS à análise de desempenho das equipes de APS/ESF, por meio de alguns indicadores. Outro ponto 

importante, diz respeito a necessidade de se analisar cuidadosamente as informações registradas nos sistemas de 

informação do SUS e que serão as principais fontes para a construção e verificação dos indicadores de saúde 

selecionados pelo MS:  eSUS-AB, SINASC, SISAB, SCNES e SIGTAP. Em Ribeirão Preto-SP nota-se a peculiaridade do 

Sistema de Informação Hygiaweb que gera informações aos diversos sistemas do MS, necessários para o recebimento 

de recursos financeiros, além dos dados fundamentais para o gerenciamento, a programação, o monitoramento e o 

controle assistencial. Enfim, auxilia toda a gestão do sistema de saúde local e subsidia o planejamento em saúde.  

Ressalta-se também que o Programa Previne Brasil, em 2020, elegeu as populações de mulheres, crianças e 

portadores de doenças crônicas para serem o alvo de monitoramento e avaliação da atenção à saúde, por meio dos 

sete indicadores apresentados neste Boletim.  

Ainda, assinala-se que a normativa referente aos indicadores do pagamento por desempenho estabeleceu que 

os resultados alcançados pelas equipes cadastradas no SCNES serão aglutinados em um Indicador Sintético Final, que 

irá influenciar o incentivo financeiro, nesta modalidade, para os municípios e o Distrito Federal. 

Desta forma, entende-se que este Boletim busca estimular a reflexão acerca da gestão da informação em 

saúde para subsidiar a tomada de decisão na APS/ESF, ratificando a necessidade de qualificação dos registros, a 

garantia da completitude e a confiabilidade dos dados produzidos pelos trabalhadores da saúde, tanto dos dados 

clínicos, quanto epidemiológicos e gerenciais. Seguramente, as equipes de saúde ao discutirem a questão da gestão 

da informação no cotidiano de suas práticas terão melhor substrato para realizar a avaliação e a gestão da APS/ESF, 

dispondo de informações mais robustas sobre os resultados de suas ações, na situação de saúde da comunidade. 
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