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SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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RIO DE JANEIRO

Belford Roxo

“Estou feliz com a visita do nosso secretário 
Raphael Câmara. Essa mão amiga que o 

Ministério estende para Belford Roxo, essa 
capacitação que receberemos aqui com os 

nossos profissionais, tudo isso 
será importantíssimo para continuarmos 

evoluindo na saúde primária, que é aquela que 
evita gargalos nas emergências”

Christian Vieira
Secretário de Saúde de Belford Roxo

30 de setembro de2022

Nova Iguaçu 

“Apesar dos problemas de informação ainda 
existentes, o município iguaçuano tem trabalhado 
bastante em esforços conjuntos para o avanço do 

quadro municipal”

Gabriela Silva dos Santos
Subsecretária de Atenção Primária em Saúde de 

Nova Iguaçu

Nilópolis

“Foi um dia muito importante, onde recebemos a visita do 
Ministério da Saúde e também da secretaria do estado de 
saúde. A gente fica muito feliz com essa integração 
visando a melhoria da saúde do povo nilopolitano, 
principalmente no que diz respeito à atenção primária.”

Abraãozinho David
Prefeito de Nilópolis
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Maceió

“Hoje todos os nossos agentes de saúde usam tablet 
para facilitar o acesso e o registro da informação 
coletada junto à população, ampliando cadastros. 
Uma situação inédita é a recente criação de 
aplicativo para monitorar, em tempo real, todas as 
equipes de Saúde da Família, o que está contribuindo 
para a melhoria dos nossos indicadores”

Ednalva Maria de Araújo Silva
coordenadora de Atenção Primária de Maceió

ALAGOAS
04 a 06 de outubro de 2022

Penedo 

“Antes do Previne Brasil, a gente conhecia números. Hoje, com esse 

programa de financiamento da Atenção Primária, conseguimos 
enxergar o indivíduo em suas reais necessidades, de forma dinâmica 
com constantes atualizações”

Diretora de Atenção Primária de Penedo
Monike Souza Nunes Damasceno.
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ALAGOAS
04 a 06 de outubro de 2022

“Para os avanços, a gestão municipal, seguiu três etapas, 
começando pela organização estruturante da APS.”

Pedro Herman Madeiro 
Secretário Municipal de Saúde

Campo Alegre

“A presença do Ministério é a certificação do trabalho 
desenvolvido em equipe, e o resultado só mostra que 
estamos certos nas estratégias aplicadas” 

Isys Roberta
secretária municipal de Saúde de Campo Alegre

Coruripe
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Rio de Janeiro 
14 de outubro de 2022 

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, 
moradoras do município puderam fazer exames, 
receber orientações de cuidado e autocuidado, e 
participar de uma roda de conversa sobre saúde 
integral.

Ações em serviços de saúde 
em Belford Roxo -RJ

Capacitação : Treinamento para os 427 agentes 
comunitários de saúde (ACS) de Belford Roxo 
(RJ). O objetivo foi conscientizar os profissionais 
sobre o acesso das mulheres à rede pública e 
otimizar os processos de trabalho, já que são 
eles os responsáveis por cadastrar a população e 
realizar a busca ativa de pacientes.
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Pactuação CIT 

Indicadores do pagamento por 
desempenho, no âmbito do Programa 

Previne Brasil
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Embora, o Programa Previne Brasil esteja apresentando resultados positivos desde sua implantação, 

os municípios ainda possuem desafios com alguns indicadores.

No intuito de manter uma construção da APS de forma tripartite para os avanços do programa, 

realizaremos a prorrogação da “virada de chave” dos indicadores 6 e 7 para atender a solicitação de 

estados e municípios.

ALTERAÇÃO: DA PORTARIA GM/MS Nº 102, DE 20 DE JANEIRO DE 2022

Altera a Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019,

que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho,

no âmbito do Programa Previne Brasil.

Pactuação CIT 

Será: No terceiro quadrimestre de 2022 será considerado o percentual de alcance real para 

as metas de 5 (cinco) indicadores elencados e alcance de 100% para as metas dos indicadores 6 e 7 



INDICADOR 6 PREVINE BRASIL (HIPERTENSÃO)

24%

Fonte: SAPS/MS 2022



INDICADOR 7 PREVINE BRASIL (DIABETES)

19%

Fonte: SAPS/MS 2022



EXEMPLO DE MUNICÍPIO COM ISF 10

MUNICÍPIO DE TURVÂNIA (GOIÁS)

Percentual de pessoas com diabetes 
com hemoglobina glicada solicitada no 

semestre

Q2 2019

1%

Percentual de pessoas com diabetes 
com hemoglobina glicada solicitada no

semestre

Q2 2022

72%

INDICADOR 7 - DIABETES

Percentual de pessoas com hipertensão 
com pressão arterial aferida no semestre

Q2 2019

1%

Percentual de pessoas com hipertensão 
com pressão arterial aferida no semestre

Q2 2022

75%

INDICADOR 6 - HIPERTENSÃO




