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Nota técnica – Relatório de cobertura de Agentes Comunitários de Saúde 
 
 
 

Este relatório apresenta a cobertura populacional estimada por Agentes Comunitários de Saúde 

na Atenção Básica utilizada para o monitoramento do acesso aos serviços de Atenção Básica, com vistas ao 

fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 
Origem dos dados 

 
Os dados disponíveis neste relatório são oriundos do Sistema do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 
Descrição das variáveis disponíveis 

 
Unidade geográfica: área geográfica delimitada, podendo ser município, região de saúde, estado, macrorregião 

ou Brasil. 

 
Período: intervalo de tempo composto por uma ou mais competências, cada uma iniciada no primeiro dia de 

determinado mês e finalizada no último dia desse mesmo mês. Estão disponíveis competências a partir de julho 

de 2007. 

 

 
Descrição do conteúdo do relatório 

 
População: estimativa populacional, com referência em 1º de julho do ano anterior. 

 

Nº ACS Cob: número de Agentes Comunitários de Saúde com a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), 

515105, lotados em equipes da Estratégia Saúde da Família com código 01 a 03, 12 a 15, 24 a 39, Equipe de 

Atenção Básica parametrizada com código 16 a 21 e Equipe 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. 

 
Estim. Pop. Cob. ACS: estimativa da população coberta por Agentes Comunitários de Saúde vinculados a equipes 

da Estratégia Saúde da Família, Equipe de Atenção Básica parametrizada e Equipe de Agentes Comunitários de 

Saúde. 

 

Cobertura ACS: cobertura populacional estimada por Agentes Comunitários de Saúde vinculados a equipes da 

Estratégia Saúde da Família, Equipe de Atenção Básica parametrizada e Equipe de Agentes Comunitários de 

Saúde, dada pelo percentual da população coberta por esses agentes em relação à estimativa populacional. 



Contatos com o Departamento de Atenção Básica 

 
Por correspondência ou ofício: 

Ministério da Saúde 

SAS – Secretaria de Atenção à Saúde 

DAB – Departamento de Atenção Básica 

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação 

Esplanada dos Ministérios, Bloco G – 7º andar  

CEP: 70.058-900 – Brasília – DF 

 
Por e-mail: avaliacao.dab@saude.gov.br 
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