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•Situa-se a 103 km de Vitória, 
aproximadamente 2 horas

•Localiza-se as margens da 
BR-262

•Pertence a Região das 
Montanhas Capixabas



Estruturação do processo:

1- Alinhamento da Nova Política de Financiamento com qualificação da equipe de gestão;

2- Organização do planejamento de operação do “Previne Brasil” no município;

3- Apresentação e implementação da ferramenta de monitoramento dos Indicadores do “Previne Brasil”;

4- Capacitação dos ACS para cadastramento via tablet´s para otimização da Capitação Ponderada;

5- Capacitação dos profissionais da assistência da política de trabalho do programa “Previne Brasil” e sua 
aplicação;

6- Monitoramento dos indicadores pela coordenação e repasse para as equipes de saúde da família.



Objetivos

Objetivo Geral:

Elevar o ISF no município de Venda Nova do Imigrante.

Objetivos Específicos:

*Elevar o percentual de atendimentos e acompanhamentos de pessoas hipertensas – Indicador 06.

*Aumentar o percentual de atendimentos e acompanhamentos de diabéticos com solicitação de hemoglobina 
glicada – Indicador 7

*Melhorar o ISF do incentivo financeiro de pagamento por desempenho da APS para o Município de Venda 
Nova do Imigrante – ES, no ano de 2021.

*Desenvolver estratégias de monitoramento de indicadores pelas equipes de eSF.



Metodologia

O trabalho foi conduzida pela coordenação da APS.

1ª. Etapa: análise de dados do SISAB e de software terceirizado.

2ª. Etapa: reuniões com as equipes para traçarem estratégias de elevação dos índices.

3ª. Etapa: geração de listagens nominais por indicador

4ª. Etapa: busca ativa dos faltosos e atendimento in loco



Metodologia



Representação gráfica dos Quadrimestres



VENDA NOVA DO IMIGRANTE É DESTAQUE EM SAÚDE PÚBLICA

O Município alcançou a segunda posição no ranking estadual do programa Previne Brasil 

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Disponível em: http://vendanova.es.gov.br/site/noticia.php?id=2867. 

http://vendanova.es.gov.br/site/noticia.php?id=2867
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AS DIFERENÇAS DOS PERCENTUAIS ENTRE OS QUADRIMENTRES SÃO ESTATÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVAS
(Teste Binomial – significância p=0,000)
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VENDA NOVA DO IMIGRANTE ALCANÇOU A PRIMEIRA POSIÇÃO 
NO RANKING ESTADUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL

Fonte: Site Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Disponível em: http://vendanova.es.gov.br/site/noticia.php?id=3049. 

http://vendanova.es.gov.br/site/noticia.php?id=3049


Conclusão

Com o monitoramento dos indicadores do Programa Previne Brasil, observou-se maior

proximidade e vínculos entre usuários e equipes de eSF do município. O bom uso de

tecnologia se mostrou grande facilitador para o acompanhamento de pacientes, além de

ser um instrumento na busca pelo cumprimento da missão do SUS em promover atenção

integral. A experiência aqui apresentada tornou-se um exemplo de que recursos humanos

e ferramentas de softwares bem empregados contribuem significativamente para a

qualidade de vida da população, fato que possibilitou ao município de Venda Nova do

Imigrante alcançar, no 3º quadrimestre de 2021, a nota máxima do ISF no estado do

Espírito Santo.
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