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R E C U R S O S  F I N A N C E I R O S   :

    
Os recursos financeiros de que trata esta
Portaria devem ser utilizados no apoio à
manutenção do funcionamento das equipes
e serviços da Atenção Primária à Saúde
para o enfrentamento da Covid-19,
conforme as necessidades sanitárias e
epidemiológicas apresentadas no contexto
local.

A destinação do incentivo  deve ocorrer de
forma concomitante às demais ações
estratégicas de enfrentamento ao
coronavírus (covid-19), conforme as
necessidades sanitárias e epidemiológicas
apresentadas no contexto local.

P O R T A R I A :  

PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE

MAIO DE 2021, institui, em caráter

excepcional, incentivos financeiros

federais de custeio no âmbito da Atenção

Primária à Saúde, a serem transferidos, em

parcela única, aos municípios e Distrito

Federal, para enfrentamento da

Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) decorrente

da Covid-19.

ATENÇÃO, GESTOR!
Incentivos financeiros federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à

Saúde, a serem transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito
Federal, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS:

A transferência de recursos de que trata esta

Portaria tem a finalidade de auxiliar a

manutenção do funcionamento de serviços

ofertados no âmbito da Atenção Primária à

Saúde para o enfrentamento da Covid-19, por

meio dos seguintes incentivos financeiros,

conforme Capítulos I a IV:

I – incentivo financeiro per capita;

II – incentivo financeiro para cuidado em saúde

das pessoas idosas;

III – incentivo financeiro para atenção à saúde

de crianças e gestantes; e

IV – incentivo financeiro para assistência à

saúde aos povos e comunidades tradicionais.

ATENÇÃO:

As ações elencadas nesta portaria devem ser

priorizadas, sempre que possível, à parcela da

população de pessoas idosas que apresenta

maior vulnerabilidade em decorrência de

multimorbidades e limitações funcionais.

execução das ações estratégicas de que trata

este Capítulo será monitorada por meio do

acompanhamento do registro da produção dos

procedimentos realizados no Sistema de

Informação em Saúde para a Atenção Básica

(Sisab), incluindo o procedimento código

SIGTAP 03.01.09.003-3 - Avaliação

Multidimensional da Pessoa Idosa.
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