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“Atenção básica enquanto 

ordenadora da rede e 

coordenadora do cuidado”: ainda 

uma utopia?



PORTARIA PUBLICADA NO DOU

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



 Importante iniciativa

 Reconhecimento doMS:
 - Incentivos atuaisnãoconsideram arealidade local
 - Baixadescentralização ecomandoúnico fragilizado
 - Baixaautonomia dagestãomunicipal

 Proposta ébem fundamentada

 Financiamento federal daABéemmédia30%dosgastosmunicipais

PONTOS RELEVANTES



PONTOS FORTES 

Propõemaioreficiêncianaalocaçãodosrecursos

AtendedimensõesestabelecidaspelaLC141/12

Epidemiológicas,demográficas, socioeconômicas,espaciais

Propõereduçãodedesigualdadesnaalocação

Propõe ampliaçãodacobertura

ProtagonismodaAB



Política Nacional de Atenção Básica

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19308123/do1-2017-
09-22-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017-19308031

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19308123/do1-2017-09-22-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017-19308031


Política Nacional de Atenção Básica

http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19308123/do1-2017-09-22-portaria-
n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017-19308031

 População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o

desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o

seu cuidado;

 Podem existir outros arranjos de adscrição, conforme vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária,

facultando aos gestores locais, conjuntamente com as equipes que atuam na Atenção Básica e Conselho

Municipal ou Local de Saúde, a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da

equipe, podendo ser maior ou menor do que o parâmetro recomendado, de acordo com as especificidades do

território, assegurando-se a qualidade do cuidado.

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19308123/do1-2017-09-22-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017-19308031


Quantitativos de Cadastros 2º Quadrimestre de 2019

3.711.765 de pessoas devidamente adscritas, as 

equipes de atenção básica, no Estado do Maranhão



RESUMO TIPOLOGIA DE MUNICÍPIOS - MARANHÃO

Tipologia IBGE Municípios
Rural Remoto 26
Rural Adjacente 119
Intermediário Remoto 3
Intermediário Adjacente 28
Urbano 41

Total 217



RESUMO TIPOLOGIA DE MUNICÍPIOS - MARANHÃO



Resumo de informações aos municípios do Maranhão

 Valor Fixo de transição: R$ 42.084.688,29;

 2.148 equipes de saúde da família;

 2.385.266 pessoas a serem vinculadas pelos parâmetros da capitação;

 Incrementos previstos dos Incentivos Estratégicos:  R$ 10.216.560,00;

 Valores recebidos em 2019: R$ 835.291.929;

 Valores previstos 2020: R$ 924.271.126;

 Potencial ganho imediato: R$ 88.979.198 para 185 municípios;

 Valor coberto pelo MS em 2020: R$ 9.753.040 para 32 municípios;

 Apoio ao cadastro no valor de  R$ 19.417.899,75 para os municípios do Estado;

 129 equipes com pedido de custeio informatização; 104 publicadas e 29 aptas não pediram;

 03 pedidos de credenciamento de EAP.













OBRIGADO!

www.conasems.org.br


