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AMM ALERTA  
“Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e 

Puerpério” 

 
 

PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (*)  

“Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de 

Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o correspondente incentivo 

financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do 

coronavírus.”. 

 

ASSUNTO: Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e 

Puerpério e o correspondente incentivo financeiro federal de custeio  

 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, publicou, Portaria GM/MS nº 2222/2020, a qual dispõe, em 

caráter excepcional e temporário, sobre as Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal 

e Puerpério e incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus, 

declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. (Art. 1º ) 

Os arrazoados trazidos pela Portaria consideram a Resolução da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT) nº 42/2018, que aprova as diretrizes e estratégias para elaboração 

do plano de enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infância, no contexto da Agenda 2030 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; a Atenção Primária à Saúde (APS) como nível 

de atenção capaz de exercer a contenção da transmissibilidade da covid-19 ao reduzir a 

circulação de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais, monitorar os 

contatos de casos suspeitos e confirmados e identificar casos graves para encaminhamento 

aos serviços de urgência e emergência de referência; a necessidade de organização do 

processo de trabalho das equipes que atuam na APS para o atendimento integral às 

necessidades de saúde da população com ênfase nos grupos de risco da covid-19 e na 

continuidade das atividades essenciais da APS; a necessidade de assegurar o acesso 

oportuno e de qualidade às gestantes e puérperas aos pontos da rede de atenção à saúde no 

pré-natal, parto e puerpério da rede pública de saúde durante o 

período de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e 

instituí Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e 

Puerpério com objetivo de fortalecer e garantir o cuidado das 
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gestantes e puérperas no contexto da ESPIN decorrente da pandemia de coronavírus (Art. 2º) 

Está no Parágrafo Único, art. 2º, a tipificação das Ações Estratégicas de Apoio à 

Gestação, Pré-Natal e Puerpério e no art. 3º, o elenco de seus objetivos os quais 

recomendamos atenta leitura e aplicabilidade.  

As condições e formas do recebimento dos recursos encontram-se na Portaria que por 

ora segue como anexo único para maiores esclarecimentos.  

O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente beneficiário de 

comprovação da aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio do Relatório Anual de 

Gestão (RAG). (Art. 6º) 

 

 

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020. 

 

 

                   Neurilan Fraga  
                                                            Presidente 
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