
 

Nota de esclarecimento/alerta Coordenação Estadual de Atenção Básica        

(SES/RS) e Cosems RS a gestores municipais e equipes de Atenção Básica: transição do              

modelo de financiamento federal da APS componente desempenho (PMAQ para o           

Programa Previne Brasil) 

 

A Portaria Nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 (BRASIL, 2019a) estabeleceu o novo               

modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde, denominado Programa            

Previne Brasil, o qual definiu um formato misto de repasse que considera a capitação              

ponderada, o pagamento por desempenho e a adesão dos municípios a ações estratégicas. 

Conforme documento publicado pelo Conasems, que agrega as dúvidas frequentes          

relacionadas ao  Programa: 

“a partir da competência financeira janeiro de 2020 até a competência           
financeira agosto de 2020, será mantido o repasse do PMAQ para as equipes             
certificadas pelo programa. A partir da competência financeira setembro de          
2020, o valor considerará o resultado real dos indicadores alcançados por           
todas as equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária do             
Brasil, desde que credenciadas e cadastradas no SCNES. Isso quer dizer           
também que equipes que não participaram do PMAQ somente receberão          
pagamento por desempenho a partir da competência financeira de setembro          
de 2020” (CONASEMS, 2019).  

 

Frente à pandemia de COVID-19, a Portaria Nº 1.740, de 10 de julho de 2020               

(BRASIL, 2020), prorrogou o prazo para a análise do alcance dos indicadores de             

desempenho, considerando o resultado potencial de 100% (cem por cento) desse alcance até a              

competência financeira de dezembro de 2020. 

É possível compreender que, a partir da publicação da Portaria Nº 1.740, os             

municípios passaram a receber o pagamento por desempenho com base nos indicadores            



previstos na Portaria 3.222, de 10 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019b), e não mais pelo                

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 

O pagamento terá como base um Indicador Sintético Final (ISF) que consolida o             

cálculo da Nota Ponderada referente ao resultado de alcance da meta de cada indicador              

pactuado. A avaliação do ISF é quadrimestral e o repasse do componente de desempenho será               

transferido mensalmente aos municípios.  

O valor por tipo de equipe do incentivo financeiro federal de custeio mensal do              

pagamento por desempenho, referente a 100% do ISF, foi informado pela Secretaria de APS              

na CIT de setembro1 e será equivalente a:  

I) ISF final para Equipes de Saúde da Família (eSF): R$ 3.225,00 

II) ISF final para Equipes de Atenção Primária Mod. II (30h): R$ 2.418,75 

III) ISF final para Equipes de Atenção Primária Mod. I (20h): R$ 1.612,50 

Em notícia veiculada no site do Ministério da Saúde, um dos tópicos abordados foi se                

o PMAQ deixaria de existir, afirmando-se que: 

“Os valores referentes aos PMAQ também foram direcionados para os novos           
critérios do financiamento da Atenção Primária. O programa era de adesão           
voluntária e previa 720 indicadores de desempenho, sendo muito difícil o           
acompanhamento, resultando em baixa adesão pelos gestores do SUS.         
Agora, os municípios serão avaliados, progressivamente, por meio de 21          
indicadores sem precisar de adesão prévia, sendo 7 indicadores em 2020,           
mais 7 em 2021 e outros 7 em 2022. O objetivo é justamente alcançar              
melhores resultados em saúde a partir de indicadores acessíveis. Entre eles           
estão a realização de consultas pré-natais e vacinação de crianças. O           
pagamento referente ao desempenho será feito a partir de setembro de 2020,            
considerados dados do quadrimestre anterior: de maio a agosto”. (BRASIL,          
2019c). 

Diante do exposto, alertamos aos municípios que observem suas legislações          

específicas referentes aos repasses PMAQ e ajustem as normativas com base no novo modelo              

de financiamento da APS, observando possíveis repasses diretos a profissionais ou equipes            

que podem ter sido instituídos pelos municípios quando da vigência do PMAQ. Ressalta-se             

ainda que, em função da Portaria Nº 1.740, de 10 de julho de 2020 (BRASIL, 2020), estar                 

considerando o resultado potencial de 100% (cem por cento) desse alcance até a competência              

financeira de dezembro de 2020, até o momento os gestores municipais não têm acesso à               

1 Vídeo da CIT: informe às 3h05min. 

https://www.youtube.com/watch?v=9372PAgGY1E&feature=emb_title


informação sobre o recurso financeiro real equivalente ao desempenho de suas equipes.            

Outrossim, que observem as previsões jurídicas do período eleitoral em curso.  
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