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Origem dos dados 

As informações disponíveis são oriundas do Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e de estimativas populacionais, disponibilizadas através dos relatórios de Histórico de Cobertura, do 
e-Gestor da Atenção Básica. 

Estas informações são atualizadas mensalmente, podendo haver atualizações retroativas. Não há dados 
disponíveis a partir de 2021. 

Para mais detalhes sobre os conceitos e fórmula de cálculo dos indicadores, veja as Notas Técnicas e Notas 
Metodológicas disponíveis nos relatório de Histórico de Cobertura. 

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação 

População estimada 

Estimativa populacional, com referência em 1º de julho do ano anterior, sendo as estimativas efetuadas pelo 
IBGE para o TCU e o resultado do Censo Demográfico. Observe-se que estas estimativas podem não coincidir 
com as utilizadas em outros indicadores, pela divergência das fontes. 

Número de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde 

Número de Agentes Comunitários de Saúde com a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), 515105 
(Agente comunitário de saúde), lotados em equipes da Estratégia Saúde da Família com código 01 a 03, 12 
a 15, 24 a 39, em equipes de Atenção Primária parametrizada com código 16 a 21 e em equipes de Agentes 
Comunitários de Saúde com código 04, 10 e 11, desde que vinculadas aos estabelecimentos de saúde, 
instituídas em suas portarias e cadastradas no SCNES. 

http://cnes.datasus.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCobertura.xhtml
https://egestorab.saude.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCobertura.xhtml


Estimativa da população coberta por ACS 

Estimativa da população coberta por Agentes Comunitários de Saúde vinculados a equipes da Estratégia 
Saúde da Família, equipes de Atenção Primária parametrizada e equipes de Agentes Comunitários de Saúde. 

Considera-se o parâmetro de 575 indivíduos cobertos por equipe. 

Cobertura populacional Agentes Comunitários de Saúde 

Cobertura populacional estimada por Agentes Comunitários de Saúde vinculados a equipes da Estratégia 
Saúde da Família, equipes de Atenção Primária parametrizada e equipes de Agentes Comunitários de Saúde, 
dada pelo percentual da população coberta por esses agentes em relação à estimativa populacional. 

 

Seleções Disponíveis 

Períodos disponíveis, mês 

Período de competência. Estão disponíveis competências a partir de 2010. 

Município, Região de Saúde, Região de Governo, Microrregião do IBGE 

Área geográfica de referência para os dados e indicadores. 

 


